2017. április 01., XXVI/13.

SZ ARVAS

A Szarvas Coop Zrt. kiadó

üzlethelyiségei:
- Szarvas, Szabadság u. 25-27.
sz. alatti pavilon (volt pékáru
bolt), 2017. március 1-tõl
- Szarvas, Szabadság u. 6-10.
alatti, volt cukrászda
- Szarvas, Kossuth u. 64. alatti
udvari üzlethelyiség
(volt Kutyakozmetika)
További információ: Lestyan György

06/30/9634-140,
66/312-524.
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-50% KEDVEZMÉNY!

Kérje INGYENES ajánlatunkat!
BBB Glas Kft.
Telefon:
Szarvas, Vasút u. 69.
N y i s s o n!
Mezôtúr, Szolnoki u. 3.
k
n
lü
e-mail: uveg@bbbglas.hu v e
Fax:

06/20/9313-480
06/20/2277-821
06/20/975-0102
06/56/352-026
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MINDENT
A HÁZ KÖRÜL...
ZSIGMOND-SOL
VER Kft.
ZSIGMOND-SOLVER

06/30/318-0654

KÚTFÚRÁS
06/20/252-9860

INGATLAN
Szarvason, Alkotmány utcában 3 szobás
lakóház - új zsindelytetõvel - eladó. Irányár:
6.500.000 Ft. 06/70/259-7460
Szarvason, Szabadság utcán (barnában) III.
emeleti, 2 szobás lakás eladó. Irányár:
6.500.000 Ft. 06/70/259-7460
Bsztandráson, jó helyen, beköltözhetõ,
összkomfortos, kétszobás kockaház újszerû
melléképülettel, rendezett kerttel eladó. Érd.•:
délután 06/30/9752-710
Szarvason, Damjanich 82. alatti ingatlan
eladó. Irányár: 4 MFt. Érd.: 06/20/411-7988
Szarvason, Damjanich utcában felújításra
szoruló parasztház 1200 m2 telken eladó. Víz,
gáz, szennyvíz, áram van. 06/20/584-2924
Családi ház üzlethelyiséggel eladó. Az
üzlethelyiség alkalmas húsbolt és
élelmiszerbolt nyitására is. Szarvas, Vasút
u. 60. 06/30/915-9823
Eladó 57 m2-es, IV. emeleti lakás. Szarvas,
Béke u. 3. Tel.: 06/30/991-7529
Csabacsûdön összkomfortos tanya eladó. 06/
70/627-9727, 06/70/279-5416
Körös-parti termõ gyümölcsös eladó
Szarvason, Maczó-zugban. 66/311-161
Gyomaendrõdi, Siratói-holtágon vízparti
horgásztelek - reális áron eladó. Érd.: 06/20/
567-1534, 06/20/352-2852
Békésszentandráson összkomfortos, 2
szobás kockaház eladó. Irányár: 3.800.000
Ft. Érd.: 06/20/337-2321
Bogárzó-zugban tulajdonostól eladó
beépíthetõ telkek (791 m2 és 839 m2). Telefon:
06/30/395-0696
Német partnereim részére keresek családi
házat, tanyát, nyaralót. 06/30/282-9225
Kétszobás családi ház eladó Kondoroson.
Telefon: 66/388-305
Szentesen mûút mellett összkomfortos tanya
eladó. 06/70/776-1910

Szar
vason ház 95 m2, 2 szoba, központi gáz
Szarvason
és vegyesfûtésû kazán, szép állapotú,
karbantartott, 40 m2 lakható mellék-épülettel,
centrumközelben, járdás oldalon - Zrínyi utca
elején, 800 m2 telken, gyümölcsössel eladó.
Telefon: 06/20/3325-312, office@softdata.at
Eladó Orosházán, az Iglói utcában 531 m2
építési telek, melyen 2008-ban épült 80 m2,
dupla Lindab garázs van. Az ingatlan
vállalkozásnak, telephelynek is alkalmas. A
garázs kialakítható raktárnak, de elfér benne
több gépjármû is (akár lakóautó vagy
kisteherautó is). A telek bekerített, saját fúrt
kúttal, szennyvíz-bekötéssel, szociális
helységgel, termõ gyümölcsfákkal
rendelkezik. Irányár: 8.500.000 Ft. 06/30/
9454-782

SZOLGÁLTATÁS
Redõ
Redõnn yy, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny. 66/214-269, 06/30/262-8528
Költöztetés garanciával, vidékre is.
Érdeklõdni: 06/30/4088-125
Duguláselhárítás azonnali kiszállással.
Hétvégén is, kamerás rendszerrel.
Helymeghatározás. 06/70/504-7932
Árokásás (szennyvíz, víz) alapásás,
tereprendezés, lyukfúrás, pontalap fúrás,
betontörés kiskotróval. 06/20/9288-098
Veszélyes fák lebontását, faápolást vállalok
alpin technikával. 06/70/251-53-83

Szarvas, Kossuth u. 34.
(JazzAngyal melletti üzletsoron)

Szemorvosi szemvizsgálat
06/20/4980-656
Elektr
omos kerékpárok teljes körû szerviElektromos
zelése, javítása akár helyszíni szereléssel,
rövid határidõvel. 06/70/636-1472
Lomért lomtalanítok! Hagyatékot vásárolok.
Tereprendezést vállalok, megegyezés
szerint. 06/70/326-3013
Tûzifa jó áron! Jó minõségû tölgy, bükk kugli
26.5 Ft/kg-tól, konyhakész 28.5 Ft/kg-tól, rönk
25 Ft/kg-tól. Gyors kiszállítás, Kedvezményeinkért hívjon! Érd.: 06/30/472-9714
Bádogos, tetõfedõ, ács, hõszigetelõ munkát
vállalunk. Horganyzott csatorna 1490 Ft/m
anyaggal, munkadíjjal. Cserepes lemez,
tetõfedések kivitelezése, palatetõk felújítása
bontás nélkül színes, mintás zsindellyel.
Hõszigetelés terjedelmes színválasztéka
5.500 Ft/m2. Varga Róbert, 06/30/318-1618

Szarvasi munkahelyre keresünk

titkárnõ munkatársat!
Feladatok:
- üzleti megbeszélések, találkozók szervezése, koordinálása
- vendégek fogadása, idõpontok egyeztetése
- levelezések bonyolítása, beszámolók készítése
- iratok iktatása, kezelése
- reklámajándékok beszerzése, nyilvántartása
- céges rendezvények, események szervezése
Elvárások:
- felsõfokú szakirányú végzettség
- angol nyelvtudás
- számítógép ismeret
- diszkrét, feddhetetlen személyiség
- megbízható, precíz munkavégzés
Elõny:
- hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
Munkavégzés helye:
GALLICOOP Zrt. (5540 Szarvas, Ipartelep 531/1.)
Önéletrajzokat a mail@gallicoop.hu email címre kérjük
megküldeni 2017. április 15-ig.

4 db Dezent black, 8jx18 alufelni
újszerû állapotban;
2 db 80%-os Goodyear
és 2 db 80%-os Ventus 235/50 R
18 nyári gumival szerelve,
mélyen ár alatt - 60.000 Ft-ért
eladó.

Fenyõ vagy akác kerti kiülõk
és díszkutak eladók.
Bútor, ajtó és ablak készítés
egyedi méretre.

Telefon: 06/70/264-4511.

Tel.: 06/30/608-0002.

Kút
fúrás! Lakossági és öntözõ kutak fúrása
Kútfúrás!
kis- és nagy átmérõben! Érd.: Gyebrovszki
Károly - 06/30/416-5909
Vadászvizsgára felkészítõ tanfolyam
Szarvason - 1 hónap alatt, 2017. május 5-tõl.
Díja: 150.000 Ft. 06/70/559-3437
Palatetõ, lapostetõ szigetelése korszerû
anyagokkal, garanciával, referenciákkal.
Csatornázás. Érd.: 06/20/9491-867

+

Dr. Szabó András
BÕRGYÓGYÁSZ, KOZMETOLÓGUS

magánrendelése
Szarvas, Deák Ferenc u. 2.
(az udvarban) szerda 16-18 óráig.

06/20/974-3738
ÁLLAT
A Fília Kutyaszalon és Állatorvosi Rendelõ
(Szarvason, a Jelenker mögött) továbbra is
várja bejelentkezéseiket. Kozmetika: Dr.
Borosné Veszeli Katalin 06/20/936-4070.
Állatorvos: Dr. Boros István 06/20/333-0834.
E-mail: filia@szarvas.hu. Bejelentkezni lehet:
telefonon, SMS-ben, e-mailben.
Fajtatiszta Komondor kiskutyák eladók. 06/
20/9175-750, 06/70/397-2687
Sárga tojótyúk 550 Ft/db. Ingyenes házhoz
szállítással megrendelhetõ. 30 db felett
kedvezmény. 06/30/860-2627
Tojót
yúk húsvétra 550 Ft/db, nagyon szép
Tojótyúk
barna tollas, kiválóan tojó, ingyen házhoz
szállítva. Tel.: 06/70/240-1331
Gold
avis Kft. tenyészállományából, elõnevelt és
Goldavis
vágnivaló, vakcinázott csirke megrendelhetõ.
Házhoz szállítás megoldható. 20/3748-622
Napos és elõnevelt csirke kapható, Telefon:
06/30/399-2575
Elõnevelt parasztcsirke iratható 320 Ft/db
áron. Szarvas - Bszentandrás belterületén
ingyenes házhoz szállítás. 06/30/962-3203
NB kereten méhek eladók. 20/356-78-16
Elõnevelt tarka-barka csirke vakcinázott
állományból, kettõs hasznosítású, házhoz
szállítva (40-50 dkg) folyamatosan megrendelhetõ. 30/9903-747, 30/3953-010

JÁRMÛ
Gépjármûve
Gépjármûvekk forgalomból végleges kivonása
az orosházi Autóbontónál. Bontott alkatrész
árusítás. Tel.•: 06/20/384-1155, 68/631-325
Használt autóját, tehergépkocsiját
készpénzért megveszem. Üzemképtelen,
papír nélküli is lehet. Ha kell házhoz megyek.
06/20/910-9361, 06/20/280-9747
Készpénzért bármilyen utánfutóját, lakókocsiját, autóját, büfékocsiját megvásárolom.
06/30/421-85-75, 06/70/424-78-20

Utánfutók, lakókocsik 60.000 Ft-tól. 06/70/
424-78-20, 06/30/387-20-66
John Way CJ 125-ös motorkerékpár eladó.
06/70/310-1485
Autókat, teherautókat vásárolok! Bármilyen
érdekel, azonnali készpénz fizetéssel,
korrekt ügyintézéssel! 30/231-7750
6 személyes lakókocsi mûszaki vizsgával,
megkímélten eladó. 06/70/424-7820
Utánfutó 99.000 Ft. 06/70/424-7820
Suzuki Swift 2001. évj. megkímélten eladó
470.000 Ft-ért. 06/70/424-78-20
Régi motorokat, alkatrészeit vásárolok,
romos állapotban is. 06/30/950-9170
5 tonnás pótkocsi friss mûszakival eladó.
06/30/416-8384
Ponyvás utánfutó eladó. 20/367-6889
Ponyvás utánfutó eladó. 70/424-7820
Gépszállító utánfutó eladó. 70/424-7820
Renault Clio 1997-es, 160.000 Ft-ért eladó.
06/30/387-20-66
Fiat Brava 275.000 Ft-ért eladó. 06/70/6325836
BMW 316 1998-as 470.000 Ft-ért eladó. 06/
70/424-7820
Opel Astra F megkímélten, 399.000 Ft-ért
eladó. 06/70/424-7820

Árpa, kb. 10 mázsa 3.500 Ft/q áron, egyben
eladó. Tel.: 06/70/774-6015
Hagyatékból kiváló állapotú mosógép,
centrifuga, mélyhûtõ, porszívó, gáz-tûzhely,
széf, szõnyegek, teljes ház-berendezés
bútorral, örökös által eladó. 06/20/3325-312,
office@softdata.at
3000 db bontott vályogtégla, 250 db új
kéménytégla eladó. Ár: megegyezés szerint.
Telefon: 06/70/290-9901
Viking típusú fûkaszálógép felújított, jó
állapotban eladó. Érd.: 66/283-994
Tûzifa, vastag tölgy széldeszka, csak
kamionos tételben (kb. 230 mázsa) eladó,
leszállítva. 25 Ft/kg (2.500 Ft/q). Hengeres
tölgy brikett 43.5 Ft/kg. 06/30/637-1132
Nagyméretû, régi szörfdeszka (3.8 m) 2 db
komplett vitorlázattal, hibátlan állapotban
ingyen elvihetõ. 06/70/264-4511
Lucfenyõ parkosításra 40-50 cm-es, 400 Ft/
db akciós áron eladó. Tel.: 06/20/462-8410
6 m-es halászcsónak eladó. 06/30/363-9803
Lakatosmûhely berendezése egyben eladó.
06/70/409-0028
Straus mot.• permetezõ eladó. 70/57-96-541

VEGYES
Gyomaendrõdön, 50 db kisbálás gyepszéna
eladó. 06/30/479-3312
Kalodás tûzifa akció! 34.500 Ft, 2017.
március 1-jétõl a készlet erejéig! Cito Trade
Kft. - Békésszentandrás, Bethlen G. u. 1.
Telefon: 06/70/632-1892
Szója házhoz szállítással. 30/228-0881
Sertésfialtató kaloda eladó. 30/416-8384
Körbálás gyepszéna eladó. 20/231-2313
Pucolt kis- és nagyméretû tégla, bontott
anyagok, stb. eladók; akár kiszállítással is.
Érdeklõdni: 06/70/326-3013
Üve
gezõ, képkeretezõ mûhely nyílt
Üvegezõ,
Gyomaendrõdön, Bocskai 59. alatti asztalos
mûhelyben. Tükrök; sík, hõszigetelt, edzett,
reflexiás, opál (savmart) mintás üvegek.
Telefon: 06/20/9604-814, 06/70/294-1476
Új fûrészelt áru: 15x7.5, 20x5, 4 és 6
méteresek, 55.000 Ft/m3. 06/20/250-8259,
Szentes
Fenyõk kiültetésre eladók. 70/424-7820
Gyümölcsfák, nyírfa, vérszilva, gömbfák,
smaragdtuja kapható. Telefon: 06/20/9175750, 06/70/397-2687
Ablakok, erkélyajtók, üvegfalak kitûnõ
minõségben bontásból, szállítással
Németországból. 06/30/282-9225
Vásárolnék! Tóth Ernõ és Schéner Mihály
festményeket keresek megvételre. Telefon:
06/20/2036-802

Márciusi tûzifa akció tavalyi áron! Kaloda
80x80x130m. Ár: 8.999 Ft-12.500 Ft-14.500
Ft-ig. Termékeink kb. 10 hónapos kitermelés;
akác, tölgy, bükk. Fuvar mennyiségtõl függõen
ingyenes házhoz szállítás. Akár 24 órán belül
fuvarunkat teljesítjük. Ömlesztett m3 ár:
15.100 Ft-15.900 Ft. Hívjon bizalommal!
Telefon: 06/30/752-1650

BÉRELNE - KIADNA
Béké
Békéss szentandráson számlaképes,
összkomfortos, 3 szobás albérlet kiadó
április 1-tõl. Telefon: 06/20/411-7988
Kertes családi ház 8 fõ részére április 15-tõl
Szarvason kiadó. 06/20/9363-490
Gyomaendrõdön
számlaképes,
összkomfortos albérlet kiadó. Nappali,
konyha, fürdõszoba, háló, galéria. Telefon:
06/20/411-7988
Szarvason, Béke lakótelepen, III. emeleti, 2
szobás lakás kiadó. Telefon: 06/30/4393-445

TÁRSKERESÉS
39 év
es, jól szituált férfi keresi társát igényes,
éves,
jó megjelenésû, karcsú hölgy személyében!
06/30/622-1716
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A Szarvasi Kábeltelevízió hírei:
A szarvasnet.hu honlapunkon a ’Szolgáltatások’
menüpont alatt a hangolási segédletre kattintva
videó felvételeken mutatjuk be a leggyakoribb TV típusokhoz a kézi
hangolás lépéseit. /A hangolás metódusa típusonként is eltérõ lehet,
elsõdlegesen a készülékhez kapott kezelési útmutatót használja!/
Kérjük Elõfizetõinket, hogy akiknek az utcai telefonoszlopról a házukra
átfeszített koaxiális légkábelünk és a ház villamos hálózatra csatlakozó
vezetéke egymáshoz ér, azt feltétlenül jelentsék az ügyfélszolgálatunkon
(400-000 telefonszámon) vagy a 215-425-ös hibabejelentõ
telefonszámunkon (üzenetrögzítõ). Köszönjük.
A Szarvasi Általános Informatikai Kft. hálózatán - más szolgáltatásokkal
szemben - az analóg alap programcsomagunkra (A2) elõfizetõknek
a következõ többlet szolgáltatást biztosítjuk:
· a digitális minõségû vételhez az elõfizetõinknek nem kell a vételhez
szükséges eszközöket bérelni vagy megvenni (ha a vételre alkalmas
televízió készüléke van),
· a digitális (SD és HD) vételhez nincs szükség más eszköz (vevõkártya,
kódkártya) alkalmazására, így több digitális TV készüléken egymástól
függetlenül más-más televízió csatorna is nézhetõ,
· a digitális vételre alkalmas TV készülékek száma nem befolyásolja az
internet elõfizetés sávszélességét,
· a 66 db digitális csatornánkon 5 db rádióadó 45 SD csatorna
és 16 db HD csatorna nézhetõ,
· az analóg alap programcsomagunkra (A2) elõfizetõknek csupán a
digitális vételre alkalmas készülékeket kell behangolniuk,
· a csak analóg vételre alkalmas televízió készülékeken az analóg
minõségû televízió mûsor nézése változatlanul lehetséges.

Felhívjuk Elõfizetõink figyelmét, hogy 2017. január 1-tõl a TV készülékek
behangolásának díja 960 Ft/TV -kiszállási díj: 3.670 Ft.
Szarvasi Általános Informatikai Kft.

MUNKA
Szarvasi Agrota-Alcsired Kft. tehenészeti
telepére állapotgondozókat keres.
Jelentkezni: 06/30/2793-192
Szakács és felszolgáló munkatársat
keresünk a Dolce Vita Pizzériába. Jelentkezni
személyesen, fényképes önéletrajzzal a
Pizzériában. Szarvas, Szabadság u. 54-56.
Villanyszerelõket keresünk Gyomaendrõd és
környékén. Jelentkezni fényképes önéletrajz
elküldésével: era.csikos@gmail.com
Szarvasi munkahelyre épület és udvar
takarításra, kert gondozásra férfi
munkavállalók jelentkezését várjuk,
részmunkaidõben is. Tel.: 66/312-466
A Vesper Kft felvételt hirdet kertész-gondnok
munkakörbe fõállású, bejelentett jogviszonyú
munkára. Elvárások: B. kat. jogosítvány,
kertészeti ismeretek, önálló munkavégzés,
terhelhetõség. Elõny: saját gépjármû.
Fényképes
önéletrajzokat
a
bsandor@vesper.hu címre várjuk a
legmagasabb iskolai végzettséget igazoló
bizonyítvány másolatával. Jelentkezési
határidõ 2017.04.16.
Gépkocsivezetõt keresek Mezõtúrról vagy
Szarvasról, legalább B. kategóriás
jogosítvánnyal. C. kategória megléte elõnyt
jelent. Saját viszonteladói hálózathoz történõ
árú terítésére, heti 3-4 alkalomra. Gyakorlott,
értelmes, megbízható, leinformálható
személyek jelentkezését várom. Tel.: 06/30/
415-7819
Szarvasi Vas-Fémipari Zrt.

számviteli ügyintézõt
keres azonnali
munkakezdéssel.
Elvárások:
- minimum pénzügy-számviteli
ügyintézõi végzettség
- precíz,
megbízható személyiség
- önálló munkavégzés

Jelentkezéseket a
janowszky.adrienn@vasipari.hu
e-mail címre várjuk.

Kere
skedelmi végzettséggel rendelkezõ,
Kereskedelmi
mûszaki beállítottságú munkatársat
keresünk gyomaendrõdi üzletünkbe.
Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz
elküldésével az era.csikos@gmail.com email címre
Mûszaki beállítottságú munkatársakat
keresünk segédmunkára Gyomaendrõd és
környékén. Jelentkezni lehet fényképes
önéletrajz
elküldésével
az
era.csikos@gmail.com e-mail címre
Tapasztalt, megbízható sofõrt keresek 4 órás
munkaidõbe, Csabacsûdre. Akár nyugdíjast
is. Érdeklõdni: 06/70/946-1824
Dániába keresünk tapasztalattal rendelkezõ
mezõgazdasági munkásokat, traktorosokat,
tehenészeket, sertésgondozókat (háztáji
vagy üzemi tapasztalattal). Alap angol
nyelvtudás feltétel. Jelentkezés: 06/70/6070067,
szeged@andreasagro.com;
www.andreasagro.com
Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fõ- vagy
másodállásban (alapbér + jutalék). 06/30/
650-6088
Balatoni gyermeküdülõbe iskolai vagy nagy
konyhai tapasztalattal rendelkezõ szakácsot
keresünk. Lehet nyugdíjas is. Fizetés
megegyezés szerint. Szállást, étkezést
biztosítunk. Érdeklõdni a 06/20/911-7732-es
számon lehet
Hegesztõket és robotkezelõket keresünk
hódmezõvásárhelyi munkahelyre. 06/20/
320-5229

Lakatosok
at és fémipari présgépkezelõket
Lakatosokat
keresünk hódmezõvásárhelyre. 06/20/3205229
Szakács állás Siófok! Kiemelt fizetéssel,
szállással keres gyakorlott szakácsot siófoki
szálloda áprilistól - októberig. Önéletrajz:
info@lariva.hu Telefon: 06/20/9580-804
Balatonkenesei vendéglõbe szezonra
szakácsot, pultost, konyhai kisegítõt
felveszek. Érdeklõdni: 06/30/3933-548
Elektronikai szerelésben jártas mûszaki
beállítottságú férfi munkatársakat keresünk.
Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal
0614allas@gmail.com címen.
Klímaszerelésben jártas munkatársat
keresek állandó munkára. 06/30/318-1516
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grafikus munkatársat.

HALLÁSGONDOZÓ

Mottó: „Elsõ az egészség!
És az egészségügy?”

Szarvas, Bocskai u. 5.

Tisztelt Szarvasiak!
Mint a szarvasiak többsége elõtt ismeretes 2011. nyarán került
átadásra a Dr. Lohr Gyula Kistérségi Járóbeteg Központ a város
egyik patinás épületében. Az egykori Bárány Fogadó – amely
1958 óta egészségházként mûködik – pályázati pénzbõl került
felújításra. A városnak mindösszesen 29 millió forintjába került a
korszerûsítés. A felújítás során kialakításra került egy négyágyas
nappali kórházi részleg, így a kúraszerû infúziós kezelésekre
szoruló betegeknek nem kell már a környezõ kórházakba utazniuk.
Helyileg az intézetünk emeletén található, közvetlenül a
kardiológia illetve a belgyógyászat mellett, így bármilyen
komplikáció adódik, kéznél van a segítség.
A Szakorvosi Kft. által mûködtetett nappali kórház kialakítása
újszerû kezdeményezés. Magyarországon ilyen jellegû ellátások
eddig csak fekvõbeteg intézetek mellett mûködtek, szakrendelõk
mellett nem. 2011. októberében a Szarvasi Szakorvosi Kft.
Békés megyében elsõként szervezte meg az infúziós
kezeléseket kúraszerûen nyújtó nappali ellátást.
A jól ismert bölcs mondást tartottuk szem elõtt: „A nehéz,
kanyargós út is vezethet jó irányba...”
A négyágyas, tágas szobában nyugtató, halk zene szól (két
falra szerelt LCD TV biztosítja a kellemes idõtöltést). A
megszokott kórházi ágyak helyett tetszetõs fa ágyakon,
kényelmes otthoni ruhában fekhetnek a páciensek. A
színvonalas szakmai munka és az emberközpontú, empatikus
ellátás eredményeként szinte maradéktalanul elégedettek a
betegeink. Az elmúlt öt és fél év alatt egyetlen nem várt esemény
sem fordult elõ a praxisunkban. Ez alatt az idõ alatt majdnem
7000 infúziót adtunk be és kisebb szövõdmények (gyulladás és
vérömleny a szúrás helyén) is csak elvétve (2-3 eset a teljes
idõszak alatt) jelentkeztek.
Elsõsorban szív- és érrendszeri, fül-orr-gégészeti, neurológiai,
szemészeti és reumatológiai problémákkal küzdõ betegeken
tudunk segíteni azzal, hogy a szakorvosok által javasolt 5-10
infúzióból álló kúrát itt vehetik fel. Nem kell befeküdniük a
kórházba, hanem helyben megkapják az infúziós kezelést. Utána
hozzátartozójuk kíséretében hazamehetnek, majd másnap újra
bejönnek. A maximális hatékonyság érdekében a kezelések a
hétközi munkaszüneti napokon is elérhetõk, valamint szükség
esetén a Szarvasi Szakorvosi Kft. saját gépkocsijával biztosítja a
betegszállítást. Legfeljebb napi 8 beteg ellátására van
lehetõségünk.
Kistérségi szakrendelõrõl lévén szó, a szarvasiak mellett a
békésszentandrási, csabacsûdi, kardosi, örménykúti, hunyai
és kondorosi betegek is igénybe vehetik a nappali kórházat.
A továbblépés és a szolgáltatás bõvítésének lehetõségét a
háziorvosokkal való szorosabb együttmûködésben, új szakterületek
bekapcsolódásában illetve a rendszeres továbbképzésekben
(EKG, újraélesztés) látjuk.
Megjegyzem, hogy a többször hallott „Szarvasi Kiskórház” elnevezés
nem a nappali, kúraszerû ellátást jelenti, amely járóbeteg ellátásként
van finanszírozva, hanem a 25 ágyas Ápolási Intézetet.

Nappali, kúraszerû ellátás, Szarvas:
Szakmai felügyelõ: Dr. Deák Sándor belgyógyász fõorvos
Az infúziós kezelések koordinátora:
Balázs Anikó diplomás ápoló MSc
Rendelési idõ: hétfõtõl péntekig: 7-13 óra között
Az infúziós kúra elõjegyzés alapján vehetõ igénybe.
Idõpontot kérni a 66/514-319 telefonszámon az ellátást végzõ
személytõl lehet a rendelési idõben.
Beutaló és elõzetes belgyógyászati vizsgálat szükséges a kúra
megkezdéséhez.
Az infúziós kezelések beadását tapasztalt, nagy gyakorlattal
rendelkezõ szakasszisztensek végzik.

Tisztelettel: Dr. Kozma Lewellyn Marius György
ügyvezetõ

Az ügyvezetõ elérhetõségei:
telefon: 66/311-690
e-mail: nogyogyaszat@szakorvosi.hu

autóbusz állomásnál
(a Béke ltp. 3. és a Jókai utca
közötti üzletsoron)

Dr. Bender Edit

Feladatok:
- Katalógus, szórólapszerkesztés
- Hírlevél összeállítás
- Molinó, óriásplakát, honlap hangulatkép tervezés
Elvárások:
- Középfokú végzettség
- Számítógép felhasználói ismeretek:
MS office, legalább egy képszerkesztõ program ismerete
(Photoshop/Corel/Illustrator/Indesign)
Amit kínálunk:
- Stabil tervezhetõ, kiszámítható jövõkép
- Önmegvalósítás lehetõsége
- Együttmûködõ, szakmailag képzett fiatal csapat
Elõny:
- Angol nyelvtudás
A

fényképes önéletrajzokat
az info@cool4u.hu e-mail címre várjuk!

fõorvos, audiológus szakorvos
és Kisné Petrov Magdolna
hallásakusztikus szakasszisztens
Bejelentkezés:

06/30/432-0289.

Nyitva tartás: H-P 8-16 óráig.

BEUTALÓ NEM SZÜKSÉGES!

AKCIÓ
2017. április 1-tõl a készlet erejéig!

PVC

700 Ft-tól
továbbá

PADLÓSZÔNYEG
KFT
KFT..

AKCIÓS ÁRON!
Békésszentandráson,
a SZÔNYEGSZÖVÔ
telephelyén!

Tel.: 66/218-922.

AS
S Z A RV

TACHOGRAF illesztés és
hitelesítés. Tel.: 06/30/698-9475.

Országosan ismert, folyamatosan fejlõdõ, jelentõs piaci
részesedéssel rendelkezõ nagykereskedõ cég lakossági és
kereskedelmi klímaberendezéseket forgalmazó divíziója keres

beszerzési asszisztens munkatársat.
Feladatok:
- Adminisztratív, beszerzési feladatok ellátása
- Szállítói rendelések leadása,
szállítmányozási ajánlatok bekérése, fuvarszervezés
- Beszállítókkal történõ angol nyelvû levelezés
Elvárások:
- Középfokú végzettség
- 2 év irodai munkatapasztalat
- Angol nyelvtudás (min. középfok)
- Számítógép felhasználói ismeretek (MS office)
Amit kínálunk:
- Stabil tervezhetõ, kiszámítható jövõkép
- Önmegvalósítás lehetõsége
- Együttmûködõ, szakmailag képzett fiatal csapat
Elõny:
- Logisztikai területen szerzett tapasztalat
- Bármely vállalatirányítási rendszer ismerete

A fényképes önéletrajzokat
az info@cool4u.hu e-mail címre várjuk!

Szarvasi Szuperinfó
Kiadó: Szarvasi Általános Informatikai Kft.
5540 Szarvas, Szabadság út 21.
Tel/fax.: 66/313-781, 66/400-000
INTERNET: www.szarvasnet.hu
e-mail: informatika@szarvasnet.hu
Felelõs kiadó: Sinkovics Mihály
Szerkesztõ: Dezsõ Gabriella
Nyomtatás: Délkelet Press Kft.
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18.
Engedély szám: B/SZI/946/Bé/91
Megjelenik: minden szombaton
garantált 15.000 példányban Szarvas,
Csabacsûd, Kondoros, Békésszentandrás,
Gyomaendrõd, Kardos, településeken.
Terjesztõ: Lapcenter Kft. 06/70/778-5343
Lapzárta: Szarvas területén szerda 12 óra,
a vidéki hirdetésfelvevõ helyeken kedd 16 óra!
Az újságban megjelent hirdetések tartalmát
a szerkesztõség nem vizsgálja, értük
felelõsséget nem vállal.
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.

A kiadó elõzetes írásbeli engedélye
nélkül a lapban megjelent hirdetéseket
felhasználni tilos!
Hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt a
megjelenést követõ 8 napon belül fogadunk el.

