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További információ: Lestyán György
06/30/9634-140, 66/312-524.

ELADÓ Kardos, Csabai
u. 52. sz. alatti

ARANYKALÁSZ
BÜFÉ!

NagyrátánNagyrátánNagyrátánNagyrátánNagyrátán
üzemelõüzemelõüzemelõüzemelõüzemelõ

vegyesbolt eladóvegyesbolt eladóvegyesbolt eladóvegyesbolt eladóvegyesbolt eladó
vagy kiadó!vagy kiadó!vagy kiadó!vagy kiadó!vagy kiadó!

További információ: Lestyán György
06/30/9634-140, 66/312-524.

A Szarvas Coop Zrt.
kiadó üzlethelyiségei:
- Kossuth u. 64. szám alatt,- Kossuth u. 64. szám alatt,- Kossuth u. 64. szám alatt,- Kossuth u. 64. szám alatt,- Kossuth u. 64. szám alatt,
  volt könyvelõiroda  volt könyvelõiroda  volt könyvelõiroda  volt könyvelõiroda  volt könyvelõiroda
- Szarvas, Rákóczi u. 2.- Szarvas, Rákóczi u. 2.- Szarvas, Rákóczi u. 2.- Szarvas, Rákóczi u. 2.- Szarvas, Rákóczi u. 2.
  volt BGM autósbolt  volt BGM autósbolt  volt BGM autósbolt  volt BGM autósbolt  volt BGM autósbolt
- Szarvas, Szabadság 25-27.- Szarvas, Szabadság 25-27.- Szarvas, Szabadság 25-27.- Szarvas, Szabadság 25-27.- Szarvas, Szabadság 25-27.
  pavilon (volt pékáru bolt)  pavilon (volt pékáru bolt)  pavilon (volt pékáru bolt)  pavilon (volt pékáru bolt)  pavilon (volt pékáru bolt)
- Szarvas, Orosházi út mellett- Szarvas, Orosházi út mellett- Szarvas, Orosházi út mellett- Szarvas, Orosházi út mellett- Szarvas, Orosházi út mellett
  5-ös ABC (Gárdonyi u.)  5-ös ABC (Gárdonyi u.)  5-ös ABC (Gárdonyi u.)  5-ös ABC (Gárdonyi u.)  5-ös ABC (Gárdonyi u.)
- Szarvas, Szabadság 6-10.- Szarvas, Szabadság 6-10.- Szarvas, Szabadság 6-10.- Szarvas, Szabadság 6-10.- Szarvas, Szabadság 6-10.
  (volt Sztár Cukrászda)  (volt Sztár Cukrászda)  (volt Sztár Cukrászda)  (volt Sztár Cukrászda)  (volt Sztár Cukrászda)

Békésszentandráson,Békésszentandráson,Békésszentandráson,Békésszentandráson,Békésszentandráson,
a SZÕNYEGSZÖVÕ telephelyén!a SZÕNYEGSZÖVÕ telephelyén!a SZÕNYEGSZÖVÕ telephelyén!a SZÕNYEGSZÖVÕ telephelyén!a SZÕNYEGSZÖVÕ telephelyén!

TTTTTelefelefelefelefelefon: 66/218-922.on: 66/218-922.on: 66/218-922.on: 66/218-922.on: 66/218-922.

PADLÓSZÔNYEG
AKCIÓS
ÁRON!

2019. január 01-tõl a készlet erejéig!

HALLÁSGONDOZÓHALLÁSGONDOZÓHALLÁSGONDOZÓHALLÁSGONDOZÓHALLÁSGONDOZÓ
Szarvas, Bocskai u. 5.Szarvas, Bocskai u. 5.Szarvas, Bocskai u. 5.Szarvas, Bocskai u. 5.Szarvas, Bocskai u. 5.

autóbusz állomásnálautóbusz állomásnálautóbusz állomásnálautóbusz állomásnálautóbusz állomásnál
(a Béke ltp. 3. és a Jókai utca

közötti üzletsoron)

DDDDDrrrrr. B. B. B. B. Bender Eender Eender Eender Eender Editditditditdit
fõorvos, audiológus szakorvosfõorvos, audiológus szakorvosfõorvos, audiológus szakorvosfõorvos, audiológus szakorvosfõorvos, audiológus szakorvos

ésésésésés     Kisné Petrov MagdolnaKisné Petrov MagdolnaKisné Petrov MagdolnaKisné Petrov MagdolnaKisné Petrov Magdolna
hallásakusztikus szakasszihallásakusztikus szakasszihallásakusztikus szakasszihallásakusztikus szakasszihallásakusztikus szakasszisztenssztenssztenssztenssztens

Bejelentkezés:Bejelentkezés:Bejelentkezés:Bejelentkezés:Bejelentkezés:     06/30/432-028906/30/432-028906/30/432-028906/30/432-028906/30/432-0289.....
Nyitva tartás: H-P 8-16 óráig.Nyitva tartás: H-P 8-16 óráig.Nyitva tartás: H-P 8-16 óráig.Nyitva tartás: H-P 8-16 óráig.Nyitva tartás: H-P 8-16 óráig.

BEUTBEUTBEUTBEUTBEUTALALALALALÓ Ó Ó Ó Ó NEM NEM NEM NEM NEM SZÜKSÉGES!SZÜKSÉGES!SZÜKSÉGES!SZÜKSÉGES!SZÜKSÉGES!
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MUNKAMUNKAMUNKAMUNKAMUNKA
Szezonál is  Szezoná l is  Szezoná l is  Szezoná l is  Szezoná l is  mezõgazdasági
munkakörbe jogosítvánnyal
rendelkezõ nyugdíjas munkatársat
keresünk.  Oryzanda Kft. Érdeklõdni:
06/30/3022-491
GépkocsivezetõtGépkocsivezetõtGépkocsivezetõtGépkocsivezetõtGépkocsivezetõt felveszünk C.
kategóriás jogosítvánnyal, belföldi
áruterítõi munkára. Túr Plusz Kft.
Érdeklõdni lehet: 06/30/415-7819
A szarvasiA szarvasiA szarvasiA szarvasiA szarvasi székhelyû BioHungaricum
Kft. azonnali munkakezdéssel
mezõgazdasági gépkezelõket és
mezõgazdasági gépszerelõt felvesz.
Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezni lehet a
joo.ferenc@biohungaricum.hu email
címre küldött fényképes önéletrajzzal
vagy a 06/70/3788-793 telefon-
számon
Tapaszta l t ,  Tapaszta l t ,  Tapaszta l t ,  Tapaszta l t ,  Tapaszta l t ,  megbízható sofõrt
felveszünk 4 órás munkaidõre. Lehet
nyugdíjas is. Askopán Kft. 06/70/
946-1824
A Cervus P lusz  Kf t .A  Cervus P lusz  Kf t .A  Cervus P lusz  Kf t .A  Cervus P lusz  Kf t .A  Cervus P lusz  Kf t .
békésszentandrási húsüzeme
raktáros és zsírsütõ munkatársakat
felvesz. Telefon: 66/519-900
A Par t iz  2000 Kf t .  A  Par t iz  2000 Kf t .  A  Par t iz  2000 Kf t .  A  Par t iz  2000 Kf t .  A  Par t iz  2000 Kf t .  kondorosi
pulykatelepére férfi munkaerõt keres!
Telefon: 06/20/559-0072, munka-
idõben
Ausztriába Ausztriába Ausztriába Ausztriába Ausztriába azonnali kezdéssel, C.
kategóriás jogosítvánnyal, sofõr
kártyával és német nyelvtudással
rendelkezõ sofõröket keresünk. Két
hetente fizetés, nettó 2.200 euro/
hó. Metal-Work Quality Kft. 06/70/
387-9084
CsatlaCsatlaCsatlaCsatlaCsatlakozz kozz kozz kozz kozz a csapatunkhoz! Nyugat-
magyarországi (Gyõr, Moson-
magyaróvár és Sopron környéki)
autóipari és fémipari nagyvállalatok
állásajánlataiból válogathatsz
(betanított, lakatos, targoncás, CNC-
s, hegesztõ, stb.), ahol kiemelt
bérezést, ingyenes szállást, utazást,
valamint bérelõleget és hosszú távú
munkát biztosítunk. Érdeklõdni: 8-
20 óráig, 06/70/639-9920.
JOBmotive Kft.

Exportra, Exportra, Exportra, Exportra, Exportra, tömörfa bútorokat gyártó
Kft. gyakorlott asztalosokat és
segédmunkásokat keres.
Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal,
személyesen. Békésszentandrás,
Stefánia u. 2.
Gyõr i  fémipar iGyõr i  fémipar iGyõr i  fémipar iGyõr i  fémipar iGyõr i  fémipar i partnerünkhöz
keresünk betanított munkás,
géplakatos, CNC-gépkezelõ, autó-
szerelõ, villanyszerelõ munkakörbe
dolgozókat. Amit biztosítunk:
versenyképes fizetés, cafeteria,
szállás, munkába járás, hazautazási
támogatás, bérelõleg. Érdeklõdni: 06/
70/415-9021. JOBmotive Kft.
C., E. kategóriás C., E. kategóriás C., E. kategóriás C., E. kategóriás C., E. kategóriás jogosítvánnyal és
GKI kártyával rendelkezõ gépkocsi-
vezetõket keresünk hosszú távú
folyamatos munkára. Érdeklõdni
lehet: 06/20/959-1452, (Bíró Trans
Plusz Kft.)
N incs munkád Nincs munkád Nincs munkád Nincs munkád Nincs munkád vagy váltani
szeretnél? Betanított dolgozókat
keres nemzetközi autóipari cég gyõri
és mosonmagyaróvári munka-
helyére. Versenyképes fizetés mellé,
cafeteria-t, szállást, munkába járást,
bérelõleget biztosítunk. Érdeklõdni:
06/70/415-9020. JOBmotive Kft.
Ausztriai Ausztriai Ausztriai Ausztriai Ausztriai nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól,
top keresettel. Telefon: 00-43-664-
599-96-95, 06/30/313-3516
(Pabian&Partner)
Gyere és Gyere és Gyere és Gyere és Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari
multi keres betanított munkakörbe,
biztonsági öv összeszerelõ kollégákat
sopronkövesdi gyárába, 3 mûszakos
munkarendbe. A szállás és a bejárás
megoldott. Kiemelkedõ bér mellett,
13. havi fizetést, prémiumot,
cafeteria-t, bérelõleget is biztosítunk.
Érdeklõdni: 06/70/600-9021.
JOBmotive Kft.
Szarvas i  Szarvas i  Szarvas i  Szarvas i  Szarvas i  dohányboltba eladót
felveszünk versenyképes fizetéssel.
Szakképzettség elõnyt jelent, de
nem feltétel. Számítógépes ismeret
szükséges. Tóth Ferenc - 06/20/
9621-009
SzentesenSzentesenSzentesenSzentesenSzentesen     45-ös taxi sofõrt keres.
06/30/513-4483

A Goldfood Kft.
belföldi fuvarozásra

gyakorlattal
rendelkezõ

munkatársat felvesz
hûtõs teherautóra.

Feltétel: minimum C. kategória
+ GKI + PÁV III.

Telefon: 66/621-555,
06/30/325-1925.

Könnyû Könnyû Könnyû Könnyû Könnyû tanyai munkára, állat-
gondozót - gyakorlattal rendelkezõt
-  ott lakással felveszek. Érdeklõdni
lehet telefonon: 06/30/843-3322,
Tóth Imre
HSA Kf t .HSA Kf t .HSA Kf t .HSA Kf t .HSA Kf t . szarvasi székhelyû
multinacionális partnercégéhez keres
munkavállalókat csomagológépész
pozícióba. Elvárások: középfokú
végzettség mûszaki szakirányon,
gépész vagy lakatos szakmában való
minimum 3 éves tapasztalat. Elõny:
gépbeállító vagy csomagológép
kezelõi gyakorlat, vetõmagüzemi
tapasztalat. Amit kínálunk: bérezés
megegyezés szerint, cafetéria,
munkába járás támogatása.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal
a fesu.richard@hsakft.hu email
címen vagy személyesen a HSA Kft.
szarvasi irodájában
Csanyte lekre Csanyte lekre Csanyte lekre Csanyte lekre Csanyte lekre szakképzett és
szakképzetlen nõi és férfi eladót
keresünk. Szállást biztosítunk. 06/
20/467-0993
Építõiparban Építõiparban Építõiparban Építõiparban Építõiparban jártas segédmunkást
és kõmûvest felveszek. Érdeklõdni
lehet: 06/30/968-8680. Bobvos
János e.v.
Villanyszerelõt,Villanyszerelõt,Villanyszerelõt,Villanyszerelõt,Villanyszerelõt, villanyszereléshez
értõ embereket keresünk vidékre,
nettó 230.000 Ft-tól. Telefon: 06/
30/310-6098, 9-17 óráig - Kormos
Attila
Kecskemét  Kecskemét  Kecskemét  Kecskemét  Kecskemét  környéki fémipari
nagyvállalathoz keresünk betanított
dolgozót, valamint: végzettség
nélküli, gyakorlattal rendelkezõ
hegesztõt, lakatost, CNC gépkezelõt,
lézergépkezelõt, présgépkezelõt és
epoxi kabinost kiemelt bérezéssel.
Szállást, utazást biztosítunk.
Érdeklõdni 8-16 óra között: 06/70/
940-2562. JOBmotive Kft.
GyengeáramúGyengeáramúGyengeáramúGyengeáramúGyengeáramú és erõsáramú
szerelésekhez keresünk kollégákat,
8 órás munkarendben, teljes állású
foglalkoztatás keretében. Munka-
végzés helye: Szentes és környéke.
Jelentkezés: seceye@seceye.hu,
vagy 06/70/418-5001 telefonszámon
munkaidõben. ECM Fusion Kft.
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Szarvason, Vajda Péter utcábanSzarvason, Vajda Péter utcábanSzarvason, Vajda Péter utcábanSzarvason, Vajda Péter utcábanSzarvason, Vajda Péter utcában
900 m900 m900 m900 m900 m22222-es telken,-es telken,-es telken,-es telken,-es telken,

összkomfortos,összkomfortos,összkomfortos,összkomfortos,összkomfortos,
alacsonyabb belmagasságú,alacsonyabb belmagasságú,alacsonyabb belmagasságú,alacsonyabb belmagasságú,alacsonyabb belmagasságú,

beköltözhetõ parasztház eladó.beköltözhetõ parasztház eladó.beköltözhetõ parasztház eladó.beköltözhetõ parasztház eladó.beköltözhetõ parasztház eladó.
Irányár: 4.900.000 Ft.Irányár: 4.900.000 Ft.Irányár: 4.900.000 Ft.Irányár: 4.900.000 Ft.Irányár: 4.900.000 Ft.

Telefon: 06/20/346-4219.Telefon: 06/20/346-4219.Telefon: 06/20/346-4219.Telefon: 06/20/346-4219.Telefon: 06/20/346-4219.

Szarvason, városközpontban,
 a Vízi Színházhoz közel,

elõkertes, kétszintes lakóház
nagy pincével, melléképülettel,

2 kocsibeállós garázzsal
Budai N. Antal u. 22. alatt eladó.

Érd.: 06/30/9454-656.

Vilmos, 2 éves, oltott,
chipelt, ivartalanított kan

gazdit keres!
Szereti a gyerekeket!

Tel.: 06/20/577-4131.Tel.: 06/20/577-4131.Tel.: 06/20/577-4131.Tel.: 06/20/577-4131.Tel.: 06/20/577-4131.

MINDENTMINDENTMINDENTMINDENTMINDENT
A HÁZ KÖRÜL...A HÁZ KÖRÜL...A HÁZ KÖRÜL...A HÁZ KÖRÜL...A HÁZ KÖRÜL...
ZSIGMOND-SOLZSIGMOND-SOLZSIGMOND-SOLZSIGMOND-SOLZSIGMOND-SOLVER Kft.VER Kft.VER Kft.VER Kft.VER Kft.
06/30/318-0654

INGATLANINGATLANINGATLANINGATLANINGATLAN
Békésszentandráson,Békésszentandráson,Békésszentandráson,Békésszentandráson,Békésszentandráson, Haki-vízen,
Furugynál vízparti telek eladó. A
terület 3.500 m2, a vízparti 35 méter.
A terület 3%-a beépíthetõ. A
villanyhálózat kiépítése ebben az
évben megtörténik. A hozzájárulási
díj befizetve. Kínálati ár: 4.800.000
Ft. Érdeklõdni: 06/20/443-8697
Budapest i  Budapest i  Budapest i  Budapest i  Budapest i  lakást vásárolnék
sürgõsen saját részre, készpénzért,
azonnal! Magánszemély! Telefon:
06/20/911-1411
Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi lakás eladó Orosházán.
21.000.000 Ft. Telefon: 06/30/206-
8184
Eladó: gazdasági épület és udvarEladó: gazdasági épület és udvarEladó: gazdasági épület és udvarEladó: gazdasági épület és udvarEladó: gazdasági épület és udvar
Szarvason (Rózsás) 0370/15 hrsz-ú
21.348 m2 összterületû ingatlan!
Beépített terület: 548 m2, ebbõl
hasznos terület 493.49 m2. A
területen napelem park építhetõ.
Irányár: 31.400 eFt + áfa. Telefon:
66/311-171, 06/30/9855-606.
Moroko-Farm Kft.

Dr. Szabó András

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

06/20/974-3738

BÕRGYÓGYÁSZ, KOZMETOLÓGUS+

Eladó a Szarvas,
Szabadság u. 72. sz. alatti

ingatlanegyüttes!
Érdeklõdni: személyesenÉrdeklõdni: személyesenÉrdeklõdni: személyesenÉrdeklõdni: személyesenÉrdeklõdni: személyesen
vagy a 06/20/497-4002vagy a 06/20/497-4002vagy a 06/20/497-4002vagy a 06/20/497-4002vagy a 06/20/497-4002

telefonszámon.telefonszámon.telefonszámon.telefonszámon.telefonszámon.

DuDuDuDuDuguláse lhár í tás  gu láse lhár í tás  gu láse lhár í tás  gu láse lhár í tás  gu láse lhár í tás  azonnali ki-
szállással, hétvégén is - kamerás
rendszerrel. Helymeghatározás.
Telefon: 06/70/504-7932
Ext ra  Ex t ra  Ex t ra  Ex t ra  Ex t ra  masszázst vállal 40-es,
szakképzett masszõrhölgy, minden
nap Orosházán. 06/30/853-9695
Tûzifa Tûzifa Tûzifa Tûzifa Tûzifa jó áron! Száraz minõségi tölgy,
bükk rönk 30 Ft/kg-tól; kugli 31 Ft/
kg-tól, konyhakész 32 Ft/kg-tól.
Száraz kalodás tûzifa tölgy, bükk 1
m3-es 20.000 Ft. Ingyenes kiszállítás.
Kedvezményeinkért hívjon!
Érdeklõdni: 06/70/316-4431. EUTR:
AA5879874
Magánszemélyeknek Magánszemélyeknek Magánszemélyeknek Magánszemélyeknek Magánszemélyeknek takarítást,
vasalást vállalunk. Telefon: 06/20/
466-1849
Gyümölcsfák Gyümölcsfák Gyümölcsfák Gyümölcsfák Gyümölcsfák metszését és lemosó
permetezését vállalom. Telefon: 06/
20/945-5854

GONDOZÁSGONDOZÁSGONDOZÁSGONDOZÁSGONDOZÁS
Szarvason Szarvason Szarvason Szarvason Szarvason lakó, csonttörésbõl
gyógyuló édesanyám egész vagy fél
napos ellátására keresnék gyakorlott
ápolót. Dr. Kalavszky Dezsõ, 06/20/
993-1370
IdõsIdõsIdõsIdõsIdõs gondozás éjjel nappal. 06/30/
433-0913

JÁRMÛJÁRMÛJÁRMÛJÁRMÛJÁRMÛ
Régi Régi Régi Régi Régi motorokat keresek: Simson,
Jawa, MZ, stb. Akár hiányos vagy
romos is lehet. Tel.: 06/20/572-5142
Öreg Öreg Öreg Öreg Öreg motorkerékpárt (Jawa, Csepel,
stb.) és ezek alkatrészeit vásárolok.
Telefon: 06/30/841-3536
9 személyes9 személyes9 személyes9 személyes9 személyes Citroen Jumper 2012-
es évjáratú, kiváló mûszaki és
esztétikai állapotban eladó. Irányár:
3.200.000 Ft + áfa. 06/30/9454-782
Autókat,Autókat,Autókat,Autókat,Autókat, kisteherautókat vásárolok
azonnali készpénz fizetéssel!
Bármilyen korú, állapotú érdekelhet.
Telefon:  06/30/231-7750
Renaul t  Renaul t  Renaul t  Renaul t  Renaul t  Twingo 88.000 km-rel
eladó. Telefon: 06/30/9386-387
Régi Régi Régi Régi Régi motorkerékpárokat, Velorexet
vásárolnék gyûjteményembe.
Telefon: 06/30/950-9170
Land RoverLand RoverLand RoverLand RoverLand Rover 2000-es évjárat eladó.
06/70/942-1956

Szarvas,Szarvas,Szarvas,Szarvas,Szarvas,
Arany J. u. 46.Arany J. u. 46.Arany J. u. 46.Arany J. u. 46.Arany J. u. 46.

szám alatt,szám alatt,szám alatt,szám alatt,szám alatt,
volt csokigyár eladó!volt csokigyár eladó!volt csokigyár eladó!volt csokigyár eladó!volt csokigyár eladó!

5 méter belmagasság,5 méter belmagasság,5 méter belmagasság,5 méter belmagasság,5 méter belmagasság,
400 m400 m400 m400 m400 m22222 raktár + irodák! raktár + irodák! raktár + irodák! raktár + irodák! raktár + irodák!

Az épület alkalmas raktározásAz épület alkalmas raktározásAz épület alkalmas raktározásAz épület alkalmas raktározásAz épület alkalmas raktározás
és üzemi tevékenységre is.és üzemi tevékenységre is.és üzemi tevékenységre is.és üzemi tevékenységre is.és üzemi tevékenységre is.

Telefon: 06/30/945-5364,Telefon: 06/30/945-5364,Telefon: 06/30/945-5364,Telefon: 06/30/945-5364,Telefon: 06/30/945-5364,
06/30/965-0523.06/30/965-0523.06/30/965-0523.06/30/965-0523.06/30/965-0523.

Békésszentandráson Békésszentandráson Békésszentandráson Békésszentandráson Békésszentandráson ház eladó.
Bethlen Gábor u. 5. Telefon: 06/20/
770-3624
Szarvason, Szarvason, Szarvason, Szarvason, Szarvason, Kossuth u. 21-ben, 59
m2 lakás eladó. Telefon: 06/30/694-
2794
Kurca-partonKurca-partonKurca-partonKurca-partonKurca-parton és az elkerülõ út
mellett erdõ és földterületek eladók.
Érdeklõdni lehet telefonon: 06/30/
479-4318
Eladó:  fe lvásár ló  te lepEladó:  fe lvásár ló  te lepEladó:  fe lvásár ló  te lepEladó:  fe lvásár ló  te lepEladó:  fe lvásár ló  te lep -
Csabacsûdön 010/6 hrsz-ú 21.824
m2 összterületû ingatlan! A felvásárló
telep mellett ipari vágány kiépítve.
Napelem park kiépítésére alkalmas.
Irányár: 20.000 eFt + áfa. Telefon:
66/311-171, 06/30/9855-606.
Moroko-Farm Kft.
Szarvason Szarvason Szarvason Szarvason Szarvason keresek központhoz
közeli lakást vagy kisebb családi
házat. Érdeklõdni lehet: 06/30/182-
5195
Szarvason Szarvason Szarvason Szarvason Szarvason belvárosi ház eladó,
kiemelkedõ ár-érték arány! Telefon:
06/20/390-7095
Új építésû Új építésû Új építésû Új építésû Új építésû lakások Békéscsaba
szívében, csendes kis utcában  31-
170 m2 ig leköthetõek! Telefon: 06/
30/946-2971
Szentesen Szentesen Szentesen Szentesen Szentesen kitûnõ állapotú családi
ház (medence, szauna, stb.) eladó.
Érdeklõdni lehet telefonon: 06/70/
341-1918

OKTATÁSOKTATÁSOKTATÁSOKTATÁSOKTATÁS
AranykalászosAranykalászosAranykalászosAranykalászosAranykalászos gazda, méhész,
dajka, eladó, boltvezetõ, vagyonõr,
vendéglátó OKJ képzések
Szarvason. Tanfolyam és távoktatás.
www.okjcentrum.hu Telefon: 06/30/
310-8934 E:000846/2014/A001-122
Ingyenes Ingyenes Ingyenes Ingyenes Ingyenes informatika, okostelefon
tanfolyam 65 éves korig, nem csak
kezdõknek. Jelentkezés: Szarvas,
Luther u. 5. Telefon: 06/20/539-
4836

SZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁS
RedRedRedRedRedõnyõnyõnyõnyõny, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny. Telefon: 66/214-269,
06/30/262-8528
Meglévõ központ i  fû tésMeglévõ központ i  fû tésMeglévõ központ i  fû tésMeglévõ központ i  fû tésMeglévõ központ i  fû tés és
csõhálózat szerelés, karbantartás,
radiátor csere. Elérhetõ áron,
Szarvason és környékén. Telefon:
06/30/607-5446
Notebook,  Notebook,  Notebook,  Notebook,  Notebook,  számítógép, tablet
értékesítés és javítás garanciával!
Szarvas, Luther u. 5. Telefon: 66/
311-661, 06/20/539-4836
Vízsugaras vágásVízsugaras vágásVízsugaras vágásVízsugaras vágásVízsugaras vágás 2D+3D=5-
tengelyes! Alumínium, réz, gumi,
üveg, mûanyag, márvány, acél
vágása vízzel - bérmunkában.
Érdeklõdni az alábbi elérhetõségeken:
e-mail vizvagas@crazygroup.hu,
mobil: 06/30/262-0156
Árokásás Árokásás Árokásás Árokásás Árokásás (szennyvíz, víz) alap-ásás,
tereprendezés, lyukfúrás, pontalap
fúrás, betontörés kiskotróval. Tel.:
06/20/9288-098
Költöztetés Költöztetés Költöztetés Költöztetés Költöztetés garanciával, vidékre is
- SZÁMLAKÉPESEN! Telefon: 06/30/
4088-125

TÁRSKERESÉSTÁRSKERESÉSTÁRSKERESÉSTÁRSKERESÉSTÁRSKERESÉS
Sportos Sportos Sportos Sportos Sportos hölgy keresi párját.     Jó
megjelenésû, káros szenvedélyektõl
mentes, magyar férfit 54 éves korig
komoly, tartós kapcsolatra. Telefon:
06/30/217-8721
74 éves,74 éves,74 éves,74 éves,74 éves, független, káros
szenvedélyektõl mentes férfi társát
keresi megértõ hölgy személyében
65-70 éves korig. 06/30/473-9916

ÁLLATÁLLATÁLLATÁLLATÁLLAT
Hízók,Hízók,Hízók,Hízók,Hízók, malacok, süldõk, vemhes
kocák eladók! Telefon: 06/20/209-
1559.
60-80 kg-os60-80 kg-os60-80 kg-os60-80 kg-os60-80 kg-os vietnámi csüngõhasú
hízók eladók. Telefon: 06/70/342-
2429
Barna Barna Barna Barna Barna tojótyúk, jó tollazatú, kb. 2
kg-os, ingyenes házhoz szállítással
megrendelhetõ 550 Ft/db-tól. 06/30/
860-2627
1 db1 db1 db1 db1 db 150 kg-os hízó eladó! Telefon:
06/20/5183-585
Békésszentandráson Békésszentandráson Békésszentandráson Békésszentandráson Békésszentandráson 10 db süldõ
és nagy körbálás széna eladó.
Telefon: 06/20/516-8446
Kuvasz Kuvasz Kuvasz Kuvasz Kuvasz kiskutyák eladók. 06/30/
658-73-29
Pávák Pávák Pávák Pávák Pávák eladók. 06/30/289-7392
Amer ika i  Amer ika i  Amer ika i  Amer ika i  Amer ika i  óriás postagalambok
eladók. Tel.: 06/20/452-2688

VEGYESVEGYESVEGYESVEGYESVEGYES
Eladók: Eladók: Eladók: Eladók: Eladók: dugókulcs készlet 21-50-ig;
fagyasztó láda (hossza 80 cm,
magassága 80 cm); marmonkannák
(pálinka tárolásra). Tel.: 06/30/648-
2804
Tápkockás Tápkockás Tápkockás Tápkockás Tápkockás karalábé, fejes
kelkáposzta, karfiol, brokkoli, saláta,
zeller palánta eladó. Telefon: 06/30/
625-2593
SonSonSonSonSonkatökkatökkatökkatökkatök eladó. Telefon: 06/30/
442-8881
Jó minõségûJó minõségûJó minõségûJó minõségûJó minõségû hálós lucerna és siló
eladó nagy mennyiségben. 06/30/
678-0360
Csempekályha Csempekályha Csempekályha Csempekályha Csempekályha eladó. Telefon: 06/
20/367-6889
Stihl Stihl Stihl Stihl Stihl M170-es láncfûrész és 120
literes Lehel hûtõ eladó. Telefon: 06/
30/531-8923
Zsákolókocs i ,Zsákolókocs i ,Zsákolókocs i ,Zsákolókocs i ,Zsákolókocs i , üstház eladó.
Telefon: 63/471-811
Kis-  és  körbá lásKis-  és  körbá lásKis-  és  körbá lásKis-  és  körbá lásKis-  és  körbá lás gyepszéna,
többféle minõségben eladó, házhoz
szállítás megoldható. Telefon: 06/30/
3540-869
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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 Réka
Szerkesztõ:  Dezsõ Gabriella

Nyomtatás:  Délkelet Press Kft.
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18.
Engedély szám: B/SZI/946/Bé/91

Megjelenik:  minden szombaton
garantált 14.000 példányban Szarvas,
Csabacsûd, Kondoros, Gyomaendrõd,

Békésszentandrás, Kardos településeken.

Terjesztõ: Lapcenter Kft. 06/70/778-5343
Lapzárta: Szarvason szerda 12 óra,

a vidéki hirdetésfelvevõknél 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.

Az ország bármely
területére feladhatja

hirdetését:
kényelmesen, otthonról!

Az állásinterjú alkuiAz állásinterjú alkuiAz állásinterjú alkuiAz állásinterjú alkuiAz állásinterjú alkui
Mára az állásinterjú egy üzleti tárgyalássá vált. Egészen aMára az állásinterjú egy üzleti tárgyalássá vált. Egészen aMára az állásinterjú egy üzleti tárgyalássá vált. Egészen aMára az állásinterjú egy üzleti tárgyalássá vált. Egészen aMára az állásinterjú egy üzleti tárgyalássá vált. Egészen a
munkaerõhiány megjelenéséig azt gondolták sokan, hogy azmunkaerõhiány megjelenéséig azt gondolták sokan, hogy azmunkaerõhiány megjelenéséig azt gondolták sokan, hogy azmunkaerõhiány megjelenéséig azt gondolták sokan, hogy azmunkaerõhiány megjelenéséig azt gondolták sokan, hogy az
állásinterjú egy vizsga, ahol meg kell felelni, és akkor még az isállásinterjú egy vizsga, ahol meg kell felelni, és akkor még az isállásinterjú egy vizsga, ahol meg kell felelni, és akkor még az isállásinterjú egy vizsga, ahol meg kell felelni, és akkor még az isállásinterjú egy vizsga, ahol meg kell felelni, és akkor még az is
elõfordulhat, hogy állás lesz belõle, ha minden stimmel és mégelõfordulhat, hogy állás lesz belõle, ha minden stimmel és mégelõfordulhat, hogy állás lesz belõle, ha minden stimmel és mégelõfordulhat, hogy állás lesz belõle, ha minden stimmel és mégelõfordulhat, hogy állás lesz belõle, ha minden stimmel és még
szerencsénk is van. Ezt is meg lehetett némi tudatossággal erõsíteni,szerencsénk is van. Ezt is meg lehetett némi tudatossággal erõsíteni,szerencsénk is van. Ezt is meg lehetett némi tudatossággal erõsíteni,szerencsénk is van. Ezt is meg lehetett némi tudatossággal erõsíteni,szerencsénk is van. Ezt is meg lehetett némi tudatossággal erõsíteni,
jól felkészülni, de – szerencsére – mostmár másképp van.jól felkészülni, de – szerencsére – mostmár másképp van.jól felkészülni, de – szerencsére – mostmár másképp van.jól felkészülni, de – szerencsére – mostmár másképp van.jól felkészülni, de – szerencsére – mostmár másképp van.

Most, a munkaerõhiány idején az állásinterjú egy beszélgetés, egy tárgyalás,
nem vizsga, nem meghallgatás, hanem felnõtt emberek kommunikációja,
ami arról szól, hogy megtalálják a közös pontokat az érdekeikben,megtalálják a közös pontokat az érdekeikben,megtalálják a közös pontokat az érdekeikben,megtalálják a közös pontokat az érdekeikben,megtalálják a közös pontokat az érdekeikben, és
kialakítsanak egy hosszútávú együttmûködést. hosszútávú együttmûködést. hosszútávú együttmûködést. hosszútávú együttmûködést. hosszútávú együttmûködést. Igen, érdekek mentén!
Ahol még az is elõfordulhat, hogy a vevõ (leendõ munkáltató) jobban akar
venni, mint az eladó (álláskeresõ) eladni.

Ebben a környezetben az üzleti tárgyalás alapjait kell azEbben a környezetben az üzleti tárgyalás alapjait kell azEbben a környezetben az üzleti tárgyalás alapjait kell azEbben a környezetben az üzleti tárgyalás alapjait kell azEbben a környezetben az üzleti tárgyalás alapjait kell az
álláskeresõnek is alkalmaznia.álláskeresõnek is alkalmaznia.álláskeresõnek is alkalmaznia.álláskeresõnek is alkalmaznia.álláskeresõnek is alkalmaznia.

1. Felkészülten menni a tárgyalásra: Felkészülten menni a tárgyalásra: Felkészülten menni a tárgyalásra: Felkészülten menni a tárgyalásra: Felkészülten menni a tárgyalásra: Amikor megcsörren a telefon,
és meghívják állásinterjúra, fel is teheti az elsõ kérdéseit a pozícióról,
a cégrõl. Igen, már látta egyszer álláshirdetésben a leírást, de annál
részletesebben szeretné tudni, mirõl fog tárgyalni.

2. Ha jól felkészült, jól tud majd kérdezni az állásinterjún is az
álláskeresõnk.

Azaz, minden lehetséges részletet meg kell tudnia a pozícióról.minden lehetséges részletet meg kell tudnia a pozícióról.minden lehetséges részletet meg kell tudnia a pozícióról.minden lehetséges részletet meg kell tudnia a pozícióról.minden lehetséges részletet meg kell tudnia a pozícióról. Mik a
pontos feladatok, hogyan megy a teljesítményértékelés, mit várnak tõle
próbaidõ végére, 1 év múlva. Milyen problémákkal fog szembesülni?
Mennyire rugalmas a munkaidõ, hogyan megy a szabadságolás,
helyettesítés, túlóra? Milyen a hangulat a cégnél, a kollégák között?

3. Beszélni kell a praktikus feltételekrõl: árak, ki mit nyújt a másiknak?
Azaz a munkabér, az egyéb juttatások és a munkaidõ, valamint az
elvárások egyeztetése létfontosságú.

Ahhoz, hogy így tudj tárgyalni, az elvárásaidat pontosan össze kellaz elvárásaidat pontosan össze kellaz elvárásaidat pontosan össze kellaz elvárásaidat pontosan össze kellaz elvárásaidat pontosan össze kell
szedned,szedned,szedned,szedned,szedned, amihez érdemes végigmenni az állásinterjú alku-témakörein.
Mert mire is lehet alkudni?

Fizetés:Fizetés:Fizetés:Fizetés:Fizetés: Milyen összeg, milyen feltételekkel (pl. forgalmi jutalék), milyen
teljesítményértékelés mentén?

Egyéb juttatások: Egyéb juttatások: Egyéb juttatások: Egyéb juttatások: Egyéb juttatások: A cafeteria 2019-re tervezett törvényi változásai
alapjaiban forgatták fel a rendszert. Érdemes megkérdezni, az adott cég
hogyan kezeli az új helyzetet.

Munkaidõ:Munkaidõ:Munkaidõ:Munkaidõ:Munkaidõ: Törzsidõ, rugalmas munkaidõ, részmunkaidõ, homeoffice
lehetõségek? Mind olyasmi, amit le kell egyeztetni, mielõtt megköttetik a
munkaszerzõdés.

Próbaidõ:Próbaidõ:Próbaidõ:Próbaidõ:Próbaidõ: A törvény alapvetõen 3 hónapban határozza meg, de pl. kollektív
szerzõdéssel lehet több is. Illetve arról is érdemes tájékozódni, milyen
eredményt várnak a próbaidõ végére tõled.

Szabadságolás:Szabadságolás:Szabadságolás:Szabadságolás:Szabadságolás: Az Mt. szerint leginkább a munkáltatótól függ, mikor
mész szabadságra, de érdemes ezt egyeztetni, mert a munkáltatói márka
részévé vált, hogy egyre nagyobb mértékben veszik figyelembe a
munkavállalói igényeket ezügyben is.

Túlmunka kezelése:Túlmunka kezelése:Túlmunka kezelése:Túlmunka kezelése:Túlmunka kezelése: Hogyan rendelik el, hogyan fizetik? Fontos kérdés,
mert idõrõl és jövedelemrõl egyaránt szól.

Felmondási idõ (mint a munkaszerzõdés egyik fontos pontja):Felmondási idõ (mint a munkaszerzõdés egyik fontos pontja):Felmondási idõ (mint a munkaszerzõdés egyik fontos pontja):Felmondási idõ (mint a munkaszerzõdés egyik fontos pontja):Felmondási idõ (mint a munkaszerzõdés egyik fontos pontja): Törvény
szerint alapvetõen 30 nap a munkavállalói felmondáshoz kötõdõ felmondási
idõ, de a törvény megengedõ azzal szemben, hogy ezt akár 6 hónapra is
ki lehet terjeszteni. Érdemes errõl is beszélni, ne akkor érjen kellemetlen
meglepetés, amikor már a munkaszerzõdést kellene aláírnod.

Forrásoldal: Cvonline.hu                                         Szerzõ: JobAngel

Változások a horgászok életébenVáltozások a horgászok életébenVáltozások a horgászok életébenVáltozások a horgászok életébenVáltozások a horgászok életében
2019. január 1-tõl bevezetésre került a 2019. január 1-tõl bevezetésre került a 2019. január 1-tõl bevezetésre került a 2019. január 1-tõl bevezetésre került a 2019. január 1-tõl bevezetésre került a Magyar HorgászkártyaMagyar HorgászkártyaMagyar HorgászkártyaMagyar HorgászkártyaMagyar Horgászkártya, a hazai horgászok, a hazai horgászok, a hazai horgászok, a hazai horgászok, a hazai horgászok
számára kötelezõ elektronikus adathordozó plasztikkártya.számára kötelezõ elektronikus adathordozó plasztikkártya.számára kötelezõ elektronikus adathordozó plasztikkártya.számára kötelezõ elektronikus adathordozó plasztikkártya.számára kötelezõ elektronikus adathordozó plasztikkártya.
Mit is jelent ez? Aki nem regisztrál a HORINFO rendszerébe és nem igényel kártyát azMit is jelent ez? Aki nem regisztrál a HORINFO rendszerébe és nem igényel kártyát azMit is jelent ez? Aki nem regisztrál a HORINFO rendszerébe és nem igényel kártyát azMit is jelent ez? Aki nem regisztrál a HORINFO rendszerébe és nem igényel kártyát azMit is jelent ez? Aki nem regisztrál a HORINFO rendszerébe és nem igényel kártyát az
nem tud állami horgászjegyet váltani a 2019-es évre, szóval nem horgászhat.nem tud állami horgászjegyet váltani a 2019-es évre, szóval nem horgászhat.nem tud állami horgászjegyet váltani a 2019-es évre, szóval nem horgászhat.nem tud állami horgászjegyet váltani a 2019-es évre, szóval nem horgászhat.nem tud állami horgászjegyet váltani a 2019-es évre, szóval nem horgászhat.

Nagyon fontosNagyon fontosNagyon fontosNagyon fontosNagyon fontos, hogy ez a, hogy ez a, hogy ez a, hogy ez a, hogy ez a
regisztráció Magyarországonregisztráció Magyarországonregisztráció Magyarországonregisztráció Magyarországonregisztráció Magyarországon

a horgászat alapfeltétele.a horgászat alapfeltétele.a horgászat alapfeltétele.a horgászat alapfeltétele.a horgászat alapfeltétele.
Gyerekeknek és külföldieknek isGyerekeknek és külföldieknek isGyerekeknek és külföldieknek isGyerekeknek és külföldieknek isGyerekeknek és külföldieknek is

kötelezõ!kötelezõ!kötelezõ!kötelezõ!kötelezõ!

Kedves horgásztársaink!Kedves horgásztársaink!Kedves horgásztársaink!Kedves horgásztársaink!Kedves horgásztársaink!

Év eleji teendõink:Év eleji teendõink:Év eleji teendõink:Év eleji teendõink:Év eleji teendõink:
1. Magyar Horgászkártya regisztráció,1. Magyar Horgászkártya regisztráció,1. Magyar Horgászkártya regisztráció,1. Magyar Horgászkártya regisztráció,1. Magyar Horgászkártya regisztráció,
     kártyaigénylés. (2.200 Ft)     kártyaigénylés. (2.200 Ft)     kártyaigénylés. (2.200 Ft)     kártyaigénylés. (2.200 Ft)     kártyaigénylés. (2.200 Ft)
     Gyerekeknek ingyenes a regisztráció,     Gyerekeknek ingyenes a regisztráció,     Gyerekeknek ingyenes a regisztráció,     Gyerekeknek ingyenes a regisztráció,     Gyerekeknek ingyenes a regisztráció,
     de nekik is kötelezõ!     de nekik is kötelezõ!     de nekik is kötelezõ!     de nekik is kötelezõ!     de nekik is kötelezõ!
2. A fogási napló leadása, amelynek határideje: 2019. február 28.2. A fogási napló leadása, amelynek határideje: 2019. február 28.2. A fogási napló leadása, amelynek határideje: 2019. február 28.2. A fogási napló leadása, amelynek határideje: 2019. február 28.2. A fogási napló leadása, amelynek határideje: 2019. február 28.
     Ez is kötelezõ a gyerekeknek is, akár írtak bele, akár nem!     Ez is kötelezõ a gyerekeknek is, akár írtak bele, akár nem!     Ez is kötelezõ a gyerekeknek is, akár írtak bele, akár nem!     Ez is kötelezõ a gyerekeknek is, akár írtak bele, akár nem!     Ez is kötelezõ a gyerekeknek is, akár írtak bele, akár nem!
3. Új 2019. évi okmányok kiváltása!3. Új 2019. évi okmányok kiváltása!3. Új 2019. évi okmányok kiváltása!3. Új 2019. évi okmányok kiváltása!3. Új 2019. évi okmányok kiváltása!

Regisztrálni lehet online a www.horgászjegy.hu weboldalon vagy  offline, regisztrációsRegisztrálni lehet online a www.horgászjegy.hu weboldalon vagy  offline, regisztrációsRegisztrálni lehet online a www.horgászjegy.hu weboldalon vagy  offline, regisztrációsRegisztrálni lehet online a www.horgászjegy.hu weboldalon vagy  offline, regisztrációsRegisztrálni lehet online a www.horgászjegy.hu weboldalon vagy  offline, regisztrációs
pontokon(pl. Matchfishing SHE, Szarvas, Kossuth u. 31-33).pontokon(pl. Matchfishing SHE, Szarvas, Kossuth u. 31-33).pontokon(pl. Matchfishing SHE, Szarvas, Kossuth u. 31-33).pontokon(pl. Matchfishing SHE, Szarvas, Kossuth u. 31-33).pontokon(pl. Matchfishing SHE, Szarvas, Kossuth u. 31-33).
Fontos, hogy ne rutinból csináljuk az év eleji teendõinket, mert kellemetlenségeinkFontos, hogy ne rutinból csináljuk az év eleji teendõinket, mert kellemetlenségeinkFontos, hogy ne rutinból csináljuk az év eleji teendõinket, mert kellemetlenségeinkFontos, hogy ne rutinból csináljuk az év eleji teendõinket, mert kellemetlenségeinkFontos, hogy ne rutinból csináljuk az év eleji teendõinket, mert kellemetlenségeink
adódhatnak.adódhatnak.adódhatnak.adódhatnak.adódhatnak.

Fogásokban gazdag Boldog Új Évet kívánunk!Fogásokban gazdag Boldog Új Évet kívánunk!Fogásokban gazdag Boldog Új Évet kívánunk!Fogásokban gazdag Boldog Új Évet kívánunk!Fogásokban gazdag Boldog Új Évet kívánunk!

Matchfishing Sporthorgász Egyesület, Szarvas.Matchfishing Sporthorgász Egyesület, Szarvas.Matchfishing Sporthorgász Egyesület, Szarvas.Matchfishing Sporthorgász Egyesület, Szarvas.Matchfishing Sporthorgász Egyesület, Szarvas.


