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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!

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!

HALLHALLHALLHALLHALLÁSGONDOZÁSGONDOZÁSGONDOZÁSGONDOZÁSGONDOZÓÓÓÓÓ
Szarvas, Bocskai u. 5.Szarvas, Bocskai u. 5.Szarvas, Bocskai u. 5.Szarvas, Bocskai u. 5.Szarvas, Bocskai u. 5.

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

DDDDDrrrrr. B. B. B. B. Bender Eender Eender Eender Eender Edit dit dit dit dit fffffõorõorõorõorõorvvvvvososososos, audiológus szak, audiológus szak, audiológus szak, audiológus szak, audiológus szakorororororvvvvvos ésos ésos ésos ésos és

Kisné Petrov MagdolnaKisné Petrov MagdolnaKisné Petrov MagdolnaKisné Petrov MagdolnaKisné Petrov Magdolna     hallásakusztikus szakasszisztenshallásakusztikus szakasszisztenshallásakusztikus szakasszisztenshallásakusztikus szakasszisztenshallásakusztikus szakasszisztens

Bejelentkezés: 06/30/432-0289.Bejelentkezés: 06/30/432-0289.Bejelentkezés: 06/30/432-0289.Bejelentkezés: 06/30/432-0289.Bejelentkezés: 06/30/432-0289.
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.

- Ingyenes hallásvizsgálat, tanácsadás, utógondozás- Ingyenes hallásvizsgálat, tanácsadás, utógondozás- Ingyenes hallásvizsgálat, tanácsadás, utógondozás- Ingyenes hallásvizsgálat, tanácsadás, utógondozás- Ingyenes hallásvizsgálat, tanácsadás, utógondozás
- Hallókészülékek TB-támogatással- Hallókészülékek TB-támogatással- Hallókészülékek TB-támogatással- Hallókészülékek TB-támogatással- Hallókészülékek TB-támogatással
- Digitális hallókészülékek illesztése, szervizelése- Digitális hallókészülékek illesztése, szervizelése- Digitális hallókészülékek illesztése, szervizelése- Digitális hallókészülékek illesztése, szervizelése- Digitális hallókészülékek illesztése, szervizelése
- Fülilleszték, zajvédõk, uszodai füldugók készítése- Fülilleszték, zajvédõk, uszodai füldugók készítése- Fülilleszték, zajvédõk, uszodai füldugók készítése- Fülilleszték, zajvédõk, uszodai füldugók készítése- Fülilleszték, zajvédõk, uszodai füldugók készítése
- Energiaforrás (elemek)- Energiaforrás (elemek)- Energiaforrás (elemek)- Energiaforrás (elemek)- Energiaforrás (elemek)
- 3 év garancia- 3 év garancia- 3 év garancia- 3 év garancia- 3 év garancia

BEUTALÓ NEM SZÜKSÉGES!

Új hallókészülékekhez ajándék
elemeket adunk!*

* Részletes információ az üzletben
A tájékoztatás nem teljes  körû!
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MUNKAMUNKAMUNKAMUNKAMUNKA
Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú mûszaki végzettséggel
rendelkezõ munkatársakat keresünk
felvételre, szarvasi székhelyû
takarmánykeverõ üzemünkbe.
Érdeklõdni: 06/30/248-1908. Haltáp
Kft.
Szezonális Szezonális Szezonális Szezonális Szezonális mezõgazdasági munka-
körbe jogosítvánnyal rendelkezõ
nyugdíjas munkatársat keresünk.
Oryzanda Kft. Érdeklõdni: 06/30/
3022-491
ÉpítõmesteriÉpítõmesteriÉpítõmesteriÉpítõmesteriÉpítõmesteri munkákban jártas,
gépekkel dolgozni tudó munkaerõt
keresünk talajvíz elleni fal- és
pinceszigetelési munkákhoz. Magas
kereseti lehetõség! Érdeklõdni: 06/
20/965-3460. Izocom Kft.
SzarvasiSzarvasiSzarvasiSzarvasiSzarvasi bútorüzem asztalos és
faipari technikus munkavállalók
jelentkezését várja. Jelentkezés: 8-
10  óráig. Telefon: 66/312-466.
Linea-Holz Kfc.
Csatlakozz Csatlakozz Csatlakozz Csatlakozz Csatlakozz 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
lehet telefonon: 06/70/415-9021.
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)
N incsNincsNincsNincsNincs munkád  munkád  munkád  munkád  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.
Építõiparban Építõiparban Építõiparban Építõiparban Építõiparban jártas segédmunkást
és kõmûvest felveszek. Érdeklõdni:
06/30/968-8680. Bobvos János e.v.

Horgásztó mellé Horgásztó mellé Horgásztó mellé Horgásztó mellé Horgásztó mellé mindenhez értõ
kollégát keresünk (lehet nyugdíjas
is). Gõdér Lajos: 06/70/941-3847
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.
SzobalánytSzobalánytSzobalánytSzobalánytSzobalányt keresek Balatonhoz -
dolgos, talpraesett hölgy személyé-
ben. Fizikai munkától sem félõ,
kertészkedni, takarítani is hajlandó
ház körüli munkákra. 200.000 Ft
alapfizetés. Jelentkezésében kérem
írja le mit dolgozott eddig.
weiss.antal@freemail.hu (Tiszamarti
János)

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.

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
Dunaharaszt i  Pékség Dunaharaszt i  Pékség Dunaharaszt i  Pékség Dunaharaszt i  Pékség Dunaharaszt i  Pékség áru-
összekészítõ kollégát keres éjszakai
mûszakba, kiemelt bérezéssel.
Szállás biztosított. Érdeklõdni lehet:
06/70/935-2572. Calypso Pékség
Kft.

Feladatok:Feladatok:Feladatok:Feladatok:Feladatok:
- rendelések rögzítése, iktatása- rendelések rögzítése, iktatása- rendelések rögzítése, iktatása- rendelések rögzítése, iktatása- rendelések rögzítése, iktatása
- kiszállítások követése, kezelése- kiszállítások követése, kezelése- kiszállítások követése, kezelése- kiszállítások követése, kezelése- kiszállítások követése, kezelése
- telefonhívások fogadása, ügyfél tájékoztatás- telefonhívások fogadása, ügyfél tájékoztatás- telefonhívások fogadása, ügyfél tájékoztatás- telefonhívások fogadása, ügyfél tájékoztatás- telefonhívások fogadása, ügyfél tájékoztatás
- területi képviselõk munkájának támogatása- területi képviselõk munkájának támogatása- területi képviselõk munkájának támogatása- területi képviselõk munkájának támogatása- területi képviselõk munkájának támogatása
- egyéb adminisztrációs feladatok- egyéb adminisztrációs feladatok- egyéb adminisztrációs feladatok- egyéb adminisztrációs feladatok- egyéb adminisztrációs feladatok

Elvárások:Elvárások:Elvárások:Elvárások:Elvárások:
- középfokú végzettség- középfokú végzettség- középfokú végzettség- középfokú végzettség- középfokú végzettség
- számítógép-felhasználói ismeretek (MS Office)- számítógép-felhasználói ismeretek (MS Office)- számítógép-felhasználói ismeretek (MS Office)- számítógép-felhasználói ismeretek (MS Office)- számítógép-felhasználói ismeretek (MS Office)
- 2 év irodai tapasztalat- 2 év irodai tapasztalat- 2 év irodai tapasztalat- 2 év irodai tapasztalat- 2 év irodai tapasztalat
- kiváló kommunikációs készség- kiváló kommunikációs készség- kiváló kommunikációs készség- kiváló kommunikációs készség- kiváló kommunikációs készség
- önálló munkavégzésre képes- önálló munkavégzésre képes- önálló munkavégzésre képes- önálló munkavégzésre képes- önálló munkavégzésre képes
- a problémákat megoldandó feladatnak tekinti, pro-aktív- a problémákat megoldandó feladatnak tekinti, pro-aktív- a problémákat megoldandó feladatnak tekinti, pro-aktív- a problémákat megoldandó feladatnak tekinti, pro-aktív- a problémákat megoldandó feladatnak tekinti, pro-aktív
- komplex látásmód, precizitás- komplex látásmód, precizitás- komplex látásmód, precizitás- komplex látásmód, precizitás- komplex látásmód, precizitás

Amit kínálunk:Amit kínálunk:Amit kínálunk:Amit kínálunk:Amit kínálunk:
- stabil tervezhetõ, kiszámítható jövõkép- stabil tervezhetõ, kiszámítható jövõkép- stabil tervezhetõ, kiszámítható jövõkép- stabil tervezhetõ, kiszámítható jövõkép- stabil tervezhetõ, kiszámítható jövõkép
- önmegvalósítás lehetõsége- önmegvalósítás lehetõsége- önmegvalósítás lehetõsége- önmegvalósítás lehetõsége- önmegvalósítás lehetõsége
- együttmûködõ, szakmailag képzett fiatal csapat- együttmûködõ, szakmailag képzett fiatal csapat- együttmûködõ, szakmailag képzett fiatal csapat- együttmûködõ, szakmailag képzett fiatal csapat- együttmûködõ, szakmailag képzett fiatal csapat

Elõny:Elõny:Elõny:Elõny:Elõny:
- logisztikai területen szerzett tapasztalat- logisztikai területen szerzett tapasztalat- logisztikai területen szerzett tapasztalat- logisztikai területen szerzett tapasztalat- logisztikai területen szerzett tapasztalat
- bármely vállalatirányítási rendszer ismerete- bármely vállalatirányítási rendszer ismerete- bármely vállalatirányítási rendszer ismerete- bármely vállalatirányítási rendszer ismerete- bármely vállalatirányítási rendszer ismerete

Országosan ismert, folyamatosan fejlõdõ,Országosan ismert, folyamatosan fejlõdõ,Országosan ismert, folyamatosan fejlõdõ,Országosan ismert, folyamatosan fejlõdõ,Országosan ismert, folyamatosan fejlõdõ,
jelentõs piaci részesedéssel rendelkezõjelentõs piaci részesedéssel rendelkezõjelentõs piaci részesedéssel rendelkezõjelentõs piaci részesedéssel rendelkezõjelentõs piaci részesedéssel rendelkezõ

nagykereskedõ cég lakossági klímaberendezéseketnagykereskedõ cég lakossági klímaberendezéseketnagykereskedõ cég lakossági klímaberendezéseketnagykereskedõ cég lakossági klímaberendezéseketnagykereskedõ cég lakossági klímaberendezéseket
forgalmazó divíziója keres munkatársat azonnaliforgalmazó divíziója keres munkatársat azonnaliforgalmazó divíziója keres munkatársat azonnaliforgalmazó divíziója keres munkatársat azonnaliforgalmazó divíziója keres munkatársat azonnali

kezdéssel kezdéssel kezdéssel kezdéssel kezdéssel adminisztratív munkakörbeadminisztratív munkakörbeadminisztratív munkakörbeadminisztratív munkakörbeadminisztratív munkakörbe.....

A fényképes önéletrajzokatA fényképes önéletrajzokatA fényképes önéletrajzokatA fényképes önéletrajzokatA fényképes önéletrajzokat
a következõ e-mail címre kérjük elküldeni:a következõ e-mail címre kérjük elküldeni:a következõ e-mail címre kérjük elküldeni:a következõ e-mail címre kérjük elküldeni:a következõ e-mail címre kérjük elküldeni:

allas@cool4u.huallas@cool4u.huallas@cool4u.huallas@cool4u.huallas@cool4u.hu

ÉRTÉKESÍTÉSÉRTÉKESÍTÉSÉRTÉKESÍTÉSÉRTÉKESÍTÉSÉRTÉKESÍTÉS-----TTTTTÁMOGAÁMOGAÁMOGAÁMOGAÁMOGATTTTTÓ MUNKÓ MUNKÓ MUNKÓ MUNKÓ MUNKAAAAATTTTTÁRSÁRSÁRSÁRSÁRS

A Szarvasi Agrár Zrt. A Szarvasi Agrár Zrt. A Szarvasi Agrár Zrt. A Szarvasi Agrár Zrt. A Szarvasi Agrár Zrt. ÁLLÁST KÍNÁLÁLLÁST KÍNÁLÁLLÁST KÍNÁLÁLLÁST KÍNÁLÁLLÁST KÍNÁL
2019. szeptember 1-én beinduló2019. szeptember 1-én beinduló2019. szeptember 1-én beinduló2019. szeptember 1-én beinduló2019. szeptember 1-én beinduló

ÖÖÖÖÖrménrménrménrménrménykúti ykúti ykúti ykúti ykúti TTTTTejfejfejfejfejfeldolgoeldolgoeldolgoeldolgoeldolgozzzzzó üzó üzó üzó üzó üzemébeemébeemébeemébeemébe
az alábbi munkakörökbe:az alábbi munkakörökbe:az alábbi munkakörökbe:az alábbi munkakörökbe:az alábbi munkakörökbe:

     - s- s- s- s- sajtmestajtmestajtmestajtmestajtmestererererer, t, t, t, t, technológusechnológusechnológusechnológusechnológus
 - üzemi technológiai gépész, gépkezelõ - üzemi technológiai gépész, gépkezelõ - üzemi technológiai gépész, gépkezelõ - üzemi technológiai gépész, gépkezelõ - üzemi technológiai gépész, gépkezelõ
 - betanított tejtermékgyártó (sajtkészítõ) - betanított tejtermékgyártó (sajtkészítõ) - betanított tejtermékgyártó (sajtkészítõ) - betanított tejtermékgyártó (sajtkészítõ) - betanított tejtermékgyártó (sajtkészítõ)
 - pasztõrözõ, betanított sajtérlelõ - pasztõrözõ, betanított sajtérlelõ - pasztõrözõ, betanított sajtérlelõ - pasztõrözõ, betanított sajtérlelõ - pasztõrözõ, betanított sajtérlelõ
 - laboráns, minõségbiztosítási asszisztens - laboráns, minõségbiztosítási asszisztens - laboráns, minõségbiztosítási asszisztens - laboráns, minõségbiztosítási asszisztens - laboráns, minõségbiztosítási asszisztens
 - árukiadó, - árukiadó, - árukiadó, - árukiadó, - árukiadó, készletkezelõ, kereskedelmi ügyintézõ készletkezelõ, kereskedelmi ügyintézõ készletkezelõ, kereskedelmi ügyintézõ készletkezelõ, kereskedelmi ügyintézõ készletkezelõ, kereskedelmi ügyintézõ

Alkalmazási feltétel:Alkalmazási feltétel:Alkalmazási feltétel:Alkalmazási feltétel:Alkalmazási feltétel:
 - szakirányú végzettség, - szakirányú végzettség, - szakirányú végzettség, - szakirányú végzettség, - szakirányú végzettség,
- élelmiszeripari szakirányú gyakorlat,- élelmiszeripari szakirányú gyakorlat,- élelmiszeripari szakirányú gyakorlat,- élelmiszeripari szakirányú gyakorlat,- élelmiszeripari szakirányú gyakorlat,
- jogosítvány- jogosítvány- jogosítvány- jogosítvány- jogosítvány
Betanított munkakör esetén nem kizárólagos alkalmazásiBetanított munkakör esetén nem kizárólagos alkalmazásiBetanított munkakör esetén nem kizárólagos alkalmazásiBetanított munkakör esetén nem kizárólagos alkalmazásiBetanított munkakör esetén nem kizárólagos alkalmazási
feltétel a szakirányú gyakorlat!feltétel a szakirányú gyakorlat!feltétel a szakirányú gyakorlat!feltétel a szakirányú gyakorlat!feltétel a szakirányú gyakorlat!
Fizetés: a vonzáskörzetet és a magyarországi átlagotFizetés: a vonzáskörzetet és a magyarországi átlagotFizetés: a vonzáskörzetet és a magyarországi átlagotFizetés: a vonzáskörzetet és a magyarországi átlagotFizetés: a vonzáskörzetet és a magyarországi átlagot
meghaladó átlag órabérmeghaladó átlag órabérmeghaladó átlag órabérmeghaladó átlag órabérmeghaladó átlag órabér

Jelentkezési határidõ: 2019. február 11-igJelentkezési határidõ: 2019. február 11-igJelentkezési határidõ: 2019. február 11-igJelentkezési határidõ: 2019. február 11-igJelentkezési határidõ: 2019. február 11-ig
agrarrt@agrarrt.hu email címen, vagy azagrarrt@agrarrt.hu email címen, vagy azagrarrt@agrarrt.hu email címen, vagy azagrarrt@agrarrt.hu email címen, vagy azagrarrt@agrarrt.hu email címen, vagy az

5540 Szarvas, Szabadság út 30. postai címen.5540 Szarvas, Szabadság út 30. postai címen.5540 Szarvas, Szabadság út 30. postai címen.5540 Szarvas, Szabadság út 30. postai címen.5540 Szarvas, Szabadság út 30. postai címen.

Mezõtúri Református Kollégium,Mezõtúri Református Kollégium,Mezõtúri Református Kollégium,Mezõtúri Református Kollégium,Mezõtúri Református Kollégium,
Gimnázium, Szakgimnázium,Gimnázium, Szakgimnázium,Gimnázium, Szakgimnázium,Gimnázium, Szakgimnázium,Gimnázium, Szakgimnázium,

Általános Iskola és ÓvodaÁltalános Iskola és ÓvodaÁltalános Iskola és ÓvodaÁltalános Iskola és ÓvodaÁltalános Iskola és Óvoda
5400 Mez5400 Mez5400 Mez5400 Mez5400 Mezõtúrõtúrõtúrõtúrõtúr, K, K, K, K, Kossuth Lossuth Lossuth Lossuth Lossuth Lajos út 2.ajos út 2.ajos út 2.ajos út 2.ajos út 2.

A MEZA MEZA MEZA MEZA MEZÕÕÕÕÕTÚRI REFORMÁTÚRI REFORMÁTÚRI REFORMÁTÚRI REFORMÁTÚRI REFORMÁTUS KTUS KTUS KTUS KTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁOLLÉGIUM, GIMNÁOLLÉGIUM, GIMNÁOLLÉGIUM, GIMNÁOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM,ZIUM,ZIUM,ZIUM,ZIUM,
SZSZSZSZSZAKAKAKAKAKGIMNÁGIMNÁGIMNÁGIMNÁGIMNÁZIUM,  ÁLZIUM,  ÁLZIUM,  ÁLZIUM,  ÁLZIUM,  ÁLTTTTTALALALALALÁNOS ISKÁNOS ISKÁNOS ISKÁNOS ISKÁNOS ISKOLOLOLOLOLA ÉS ÓA ÉS ÓA ÉS ÓA ÉS ÓA ÉS ÓVVVVVODODODODODAAAAA

PPPPPÁLÁLÁLÁLÁLYYYYYÁÁÁÁÁZZZZZAAAAATTTTTOOOOOT HIRDET HIRDET HIRDET HIRDET HIRDETTTTT
• inf• inf• inf• inf• informaormaormaormaormatiktiktiktiktika-bármelya-bármelya-bármelya-bármelya-bármely,,,,,
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• matematika-bármely• matematika-bármely• matematika-bármely• matematika-bármely• matematika-bármely
                 szakos                 szakos                 szakos                 szakos                 szakos

TTTTTANÁRI ÁLLANÁRI ÁLLANÁRI ÁLLANÁRI ÁLLANÁRI ÁLLÁSRÁSRÁSRÁSRÁSRA!A!A!A!A!
BÉREZÉS A KÖZALKALMAZOTTI TÖRVÉNYNEK MEGFELELÕEN ÉSBÉREZÉS A KÖZALKALMAZOTTI TÖRVÉNYNEK MEGFELELÕEN ÉSBÉREZÉS A KÖZALKALMAZOTTI TÖRVÉNYNEK MEGFELELÕEN ÉSBÉREZÉS A KÖZALKALMAZOTTI TÖRVÉNYNEK MEGFELELÕEN ÉSBÉREZÉS A KÖZALKALMAZOTTI TÖRVÉNYNEK MEGFELELÕEN ÉS

AAAAAZ ABBZ ABBZ ABBZ ABBZ ABBAN MEGHAAN MEGHAAN MEGHAAN MEGHAAN MEGHATTTTTÁRÁRÁRÁRÁROZOZOZOZOZOOOOOTTTTTT MÓDON T MÓDON T MÓDON T MÓDON T MÓDON TTTTTÖRTÉNIKÖRTÉNIKÖRTÉNIKÖRTÉNIKÖRTÉNIK.....

SZSZSZSZSZOLOLOLOLOLGÁLGÁLGÁLGÁLGÁLAAAAATI FÉRTI FÉRTI FÉRTI FÉRTI FÉRÕHELÕHELÕHELÕHELÕHELYYYYYEEEEET BIZTT BIZTT BIZTT BIZTT BIZTOSÍTUNK!OSÍTUNK!OSÍTUNK!OSÍTUNK!OSÍTUNK!

A PA PA PA PA PÁLÁLÁLÁLÁLYYYYYÁÁÁÁÁZZZZZAAAAAT BENT BENT BENT BENT BENYÚJTYÚJTYÚJTYÚJTYÚJTÁSÁNAK HAÁSÁNAK HAÁSÁNAK HAÁSÁNAK HAÁSÁNAK HATTTTTÁRIDEÁRIDEÁRIDEÁRIDEÁRIDEJE:JE:JE:JE:JE:
2019. május 31.2019. május 31.2019. május 31.2019. május 31.2019. május 31.

SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉG: FÕISKOLA/EGYETEM.SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉG: FÕISKOLA/EGYETEM.SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉG: FÕISKOLA/EGYETEM.SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉG: FÕISKOLA/EGYETEM.SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉG: FÕISKOLA/EGYETEM.
BÕVEBB INFORMÁCIÓ AZ INTÉZMÉNYBÕVEBB INFORMÁCIÓ AZ INTÉZMÉNYBÕVEBB INFORMÁCIÓ AZ INTÉZMÉNYBÕVEBB INFORMÁCIÓ AZ INTÉZMÉNYBÕVEBB INFORMÁCIÓ AZ INTÉZMÉNY

FÕIGAFÕIGAFÕIGAFÕIGAFÕIGAZZZZZGAGAGAGAGATTTTTÓJÁNÁL KÉRHEÓJÁNÁL KÉRHEÓJÁNÁL KÉRHEÓJÁNÁL KÉRHEÓJÁNÁL KÉRHETTTTTÕ: 06/56/350-012.Õ: 06/56/350-012.Õ: 06/56/350-012.Õ: 06/56/350-012.Õ: 06/56/350-012.
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mezmezmezmezmezoturoturoturoturotur.isk.isk.isk.isk.iskola@rola@rola@rola@rola@refefefefeformaormaormaormaormatustustustustus.hu e.hu e.hu e.hu e.hu e-mail címr-mail címr-mail címr-mail címr-mail címre ve ve ve ve várjuk!árjuk!árjuk!árjuk!árjuk!



2019. január 26. 3

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
Szarvason, Szarvason, Szarvason, Szarvason, Szarvason, Béke lakótelepen, I.
emeleti, 1.5 szobás, erkélyes lakás
eladó. Telefon: 06/70/5511-640
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.
Békésszentandráson Békésszentandráson Békésszentandráson Békésszentandráson Békésszentandráson ház eladó.
Bethlen G. 5. Tel.: 06/20/770-3624
Német Német Német Német Német partnereim részére keresek
családi házat, tanyát, nyaralót. 06/
30/282-9225
Szarvason, Szarvason, Szarvason, Szarvason, Szarvason, Kossuth u. 21-ben, 59
m2 lakás eladó. Tel.: 06/30/694-2794
Szentes Szentes Szentes Szentes Szentes központjában 4 szobás,
kertes ház áron alul sürgõsen eladó.
Minden megoldás, vidéki csere is
érdekel. 06/30/75-15-987
Csongrádhoz Csongrádhoz Csongrádhoz Csongrádhoz Csongrádhoz közeli, összkomfortos,
felújított tanya 1,5 ha földdel,
gyümölcsfákkal, kövesúthoz 50
méterre eladó. 06/30/562-14-91
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 belvárosban nagy ház
eladó. Telefon: 06/20/390-7095
Eladó Eladó Eladó Eladó Eladó lakást keresek Békéscsabán,
10. emeletig, ügyfelem részére.
Telefon: 06/30/946-2971
Szarvas Szarvas Szarvas Szarvas Szarvas központjában 3 szobás
családi ház 5.950.000 Ft irányáron
eladó. Telefon: 06/30/182-5195
Szentesen Szentesen Szentesen Szentesen Szentesen mûút mellett összkom-
fortos tanya eladó. 06/70/776-1910
Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi Társasházi lakás eladó Orosházán.
21.000.000 Ft. Telefon: 06/30/206-
8184
Építési telket,Építési telket,Építési telket,Építési telket,Építési telket, hobbikertet, olcsó
tanyát keresek kövesút és vízpart
mellett. 06/30/475-31-42

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

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.

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.

Zöldség-gyümölcsZöldség-gyümölcsZöldség-gyümölcsZöldség-gyümölcsZöldség-gyümölcs
házhoz szállításházhoz szállításházhoz szállításházhoz szállításházhoz szállítás

INGYENESENINGYENESENINGYENESENINGYENESENINGYENESEN
Szarvason és vonzáskörzetében,Szarvason és vonzáskörzetében,Szarvason és vonzáskörzetében,Szarvason és vonzáskörzetében,Szarvason és vonzáskörzetében,
5.000 Ft feletti vásárlás esetén.5.000 Ft feletti vásárlás esetén.5.000 Ft feletti vásárlás esetén.5.000 Ft feletti vásárlás esetén.5.000 Ft feletti vásárlás esetén.

Rendelés leadása: Rendelés leadása: Rendelés leadása: Rendelés leadása: Rendelés leadása: 06/30/4333-19306/30/4333-19306/30/4333-19306/30/4333-19306/30/4333-193.....
Napsugár Zöldség-Gyümölcs, Vasút-Deák sarokNapsugár Zöldség-Gyümölcs, Vasút-Deák sarokNapsugár Zöldség-Gyümölcs, Vasút-Deák sarokNapsugár Zöldség-Gyümölcs, Vasút-Deák sarokNapsugár Zöldség-Gyümölcs, Vasút-Deák sarok

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.

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)

SZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁS
RedõnyRedõnyRedõnyRedõnyRedõny, 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
Bádogos Bádogos Bádogos Bádogos Bádogos és ácsmunkát kedvezõ
áron vállalok. Új ereszcsatorna
felrakása és régi javítása. Tetõjavítás,
cserepek cserélése, belsõ festés.
Garázsépítés. 06/30/313-7110
Költöztetés Költöztetés Költöztetés Költöztetés Költöztetés garanciával, vidékre is
- SZÁMLAKÉPESEN! Telefon: 06/30/
4088-125

Mindenfé le  s í rkõMindenfé le  s í rkõMindenfé le  s í rkõMindenfé le  s í rkõMindenfé le  s í rkõ munkákat
vállalunk: új síremlékek, felújítások,
kerítés fedkövek készítése. Ábel
Zoltán sírköves - 06/30/9584-877
Lakások,Lakások,Lakások,Lakások,Lakások, családi házak felújítását
vállaljuk rövid határidõvel,
garanciával! Kisebb munkákat is
vállalunk! Kérje árajánlatunkat: 06/
20/497-5461
KapukKapukKapukKapukKapuk készítése. 06/30/928-1085
Nyugdíjas Nyugdíjas Nyugdíjas Nyugdíjas Nyugdíjas óvónõ házi betegápolást
vállal. Telefon: 06/20/236-2955
Burkolást Burkolást Burkolást Burkolást Burkolást vállalok. 06/30/994-6508

JÁRMÛJÁRMÛJÁRMÛJÁRMÛJÁRMÛ
Régi Régi Régi Régi Régi motorokat keresek: Simson,
Jawa, MZ, stb. Akár hiányos vagy
romos is lehet. Tel.: 06/20/572-5142
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
4 fejes 4 fejes 4 fejes 4 fejes 4 fejes függesztett ágyekék hibátlan
állapotban eladók. Telefon: 06/30/
304-0610
Készpénzért Készpénzért Készpénzért Készpénzért Készpénzért bármilyen utánfutóját,
lakókocsiját, autóját, büfékocsiját
megvásárolom. 06/30/421-85-75,
06/70/424-78-20
Utánfutó Utánfutó Utánfutó Utánfutó Utánfutó eladó. 06/70/42-478-20
Lakókocsik Lakókocsik Lakókocsik Lakókocsik Lakókocsik telepítésre (õrbódénak,
szerszámosnak) eladók. 06/70/632-
5836
Autókat,Autókat,Autókat,Autókat,Autókat, kisteherautókat vásárolok
azonnali készpénz fizetéssel!
Bármilyen korú, állapotú érdekelhet.
Telefon:  06/30/231-7750
VW Bogár BeetleVW Bogár BeetleVW Bogár BeetleVW Bogár BeetleVW Bogár Beetle cabrio 2005-ös
évjáratú eladó. Cserét beszámítok.
06/70/424-7820
Skoda FabiaSkoda FabiaSkoda FabiaSkoda FabiaSkoda Fabia kombi 1.4-es, dízel,
2007-es évjáratú, megkímélten
eladó. Cserét beszámítok. 06/70/
424-7820

Utánfutó  Utánfutó  Utánfutó  Utánfutó  Utánfutó  (200x100) ponyvásan
eladó. 06/70/632-5836
Lakókocs i  Lakókocs i  Lakókocs i  Lakókocs i  Lakókocs i  (6 személyes) 2 év
mûszakival eladó. 06/70/424-7820
Renault Thalia Renault Thalia Renault Thalia Renault Thalia Renault Thalia 1.4-es, benzines,
103.000 km-rel eladó. 06/20/466-
4508
Suzuki WagonSuzuki WagonSuzuki WagonSuzuki WagonSuzuki WagonRRRRR 2 év mûszakival
470.000 Ft-ért eladó. 06/20/466-
4508
Mazda Mazda Mazda Mazda Mazda 323-as, 2002-es, benzines
eladó. 06/30/425-5965
Renault MeganeRenault MeganeRenault MeganeRenault MeganeRenault Megane benzines eladó
285.000 Ft-ért. Tel.: 06/70/632-5836
VW SharanVW SharanVW SharanVW SharanVW Sharan dízel, 4x4-es,
összkerekes, 2009-es évjáratú, gyári,
7 személyes eladó. Cserét
beszámítok. 06/70/424-7820
Renaul t  ScenicRenaul t  ScenicRenaul t  ScenicRenaul t  ScenicRenaul t  Scenic dízel, 2002-es
évjáratú, 450.000 Ft-ért eladó. Cserét
beszámítok. 06/70/424-7820
Régi Régi Régi Régi Régi motorkerékpárokat, Velorexet
vásárolnék gyûjteményembe. 06/30/
950-9170
Opel AstraOpel AstraOpel AstraOpel AstraOpel Astra kombi J dízel, 2012.
novemberi, gyári állapotban eladó.
Cserét beszámítok. 06/70/424-7820

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
168/63 éves,168/63 éves,168/63 éves,168/63 éves,168/63 éves, erõsen telt nõ társát
keresi 176 cm magas, józan életû,
becsületes, mûvelt, nem dohányzó
ezermester, filigrán férfi személyében
58-72 éves korig, aki néha eljárna
vele táncolni. 06/20/443-79-99
72 éves72 éves72 éves72 éves72 éves nõ élettársat keres 70-75
éves korig. 170 cm magas, káros
szenvedélytõl mentes, komoly
szándékkal. Tel.: 06/30/854-9691

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
Kb. 180 kg-os,Kb. 180 kg-os,Kb. 180 kg-os,Kb. 180 kg-os,Kb. 180 kg-os, húsjellegû sertések
eladók Békésszentandráson.
Telefon: 06/30/9584-877
Barna Barna Barna Barna Barna tojótyúk, jó tollazatú, kb. 2
kg-os, ingyenes házhoz szállítással
megrendelhetõ 550 Ft/db-tól. 06/30/
860-2627
Kakasok Kakasok Kakasok Kakasok Kakasok eladók. 06/30/424-3765

Dobermann Dobermann Dobermann Dobermann Dobermann kiskutyák eladók. 06/
70/424-7820
Komondor  Komondor  Komondor  Komondor  Komondor  kiskutyák eladók.
Telefon: 06/30/286-0818
70 db70 db70 db70 db70 db japán kacsa eladó. 06/30/
890-5758
1 éves,1 éves,1 éves,1 éves,1 éves, szálkás szõrû kan tacskó
vadásznak eladó. 06/30/599-5296

VEGYESVEGYESVEGYESVEGYESVEGYES
Kamerás Kamerás Kamerás Kamerás Kamerás drón eladó. 30/5392-444
7 db festõlétra7 db festõlétra7 db festõlétra7 db festõlétra7 db festõlétra 22.000 Ft-ért egyben
eladó. 06/30/309-8017
Tûz i fa  Tûz i fa  Tûz i fa  Tûz i fa  Tûz i fa  készletrõl, azonnal!
Nagyszénás, Hevesi Trans Kft.
Hasított vegyes fa: 3.300 Ft / 100
kg, szelezék darabolva: 3.300 Ft /
100 kg. EUTR: AA5952405. Telefon:
06/70/614-8142
TápkockásTápkockásTápkockásTápkockásTápkockás karalábé-, fejes-,
kelkáposzta-, karfiol-, brokkoli-,
saláta-, zellerpalánta eladó. Telefon:
06/30/625-2593
Paprika-,Paprika-,Paprika-,Paprika-,Paprika-, káposztaféle-, tökféle
palánta nevelését vállalom.
Érdeklõdni: 06/70/930-2361
Gyepszéna,Gyepszéna,Gyepszéna,Gyepszéna,Gyepszéna, lucerna kis bála eladó.
Szállítás megoldható. 30/9031-269
Ablakok,Ablakok,Ablakok,Ablakok,Ablakok, erkélyajtók, üvegfalak
kitûnõ minõségben bontásból,
szállítással Németországból.
Szállítást vállalunk. 06/30/282-9225
7x3 méteres 7x3 méteres 7x3 méteres 7x3 méteres 7x3 méteres üvegház, fa
boroshordó (100 és 150 literes) eladó.
06/30/538-3841
Körbálás Körbálás Körbálás Körbálás Körbálás gyepszéna eladó. 06/30/
323-2270

VízsugVízsugVízsugVízsugVízsugaras vágásaras vágásaras vágásaras vágásaras 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
Duguláse lhár í tás  Duguláse lhár í tás  Duguláse lhár í tás  Duguláse lhár í tás  Duguláse 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! Tel.: 06/
70/316-4431. EUTR: AA5879874
Fûnyírást, Fûnyírást, Fûnyírást, Fûnyírást, Fûnyírást, favágást, veszélyes fák
kivágását, tereprendezést, egyéb ház
körüli munkákat vállalok. Telefon:
06/20/464-1616
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HIRDETÉSFELVÉTEL
SZSZSZSZSZARARARARARVVVVVAS:AS:AS:AS:AS:
 -  -  -  -  - Szarvasi Általános Informatikai Kft.Szarvasi Általános Informatikai Kft.Szarvasi Általános Informatikai Kft.Szarvasi Általános Informatikai Kft.Szarvasi Általános Informatikai Kft.
                         Szabadság u. 21.Szabadság u. 21.Szabadság u. 21.Szabadság u. 21.Szabadság u. 21.
                              TTTTTelefelefelefelefelefon: 66/313-781,  infon: 66/313-781,  infon: 66/313-781,  infon: 66/313-781,  infon: 66/313-781,  info@szaro@szaro@szaro@szaro@szarvvvvvasasasasas.hu.hu.hu.hu.hu
- Kond- Kond- Kond- Kond- Kondacs Mihályacs Mihályacs Mihályacs Mihályacs Mihály 06/20/392-1791
- Kluba Ágnes - Kluba Ágnes - Kluba Ágnes - Kluba Ágnes - Kluba Ágnes 06/30/625-5747
- Hajdu Ildik- Hajdu Ildik- Hajdu Ildik- Hajdu Ildik- Hajdu Ildikóóóóó 06/20/4899-021, verso.szarvas@gmail.com

GYGYGYGYGYOMAENDOMAENDOMAENDOMAENDOMAENDRRRRRÕD:ÕD:ÕD:ÕD:ÕD:
   Lapatinszkiné Kucsmik Andrea    Lapatinszkiné Kucsmik Andrea    Lapatinszkiné Kucsmik Andrea    Lapatinszkiné Kucsmik Andrea    Lapatinszkiné Kucsmik Andrea - STOP BUTIKSORSTOP BUTIKSORSTOP BUTIKSORSTOP BUTIKSORSTOP BUTIKSOR
   Tel.: 06/30/413-0066. Nyitva: hétfõ-péntek 13-18 óráig.

CSABACSABACSABACSABACSABACSÛD:CSÛD:CSÛD:CSÛD:CSÛD:
   F   F   F   F   Fabó Jabó Jabó Jabó Jabó Jánánánánánososososos Szabadság u. 52. Telefon: 66/219-195

KONDKONDKONDKONDKONDOROS:OROS:OROS:OROS:OROS:
  Czesznak László   Czesznak László   Czesznak László   Czesznak László   Czesznak László Hõsök tere 4-5.  Kondorosi Kábeltelevízió
  Telefon: 06/20/4299-500, 66/400-200

BÉKBÉKBÉKBÉKBÉKÉSSZENTÉSSZENTÉSSZENTÉSSZENTÉSSZENTANDRANDRANDRANDRANDRÁS:ÁS:ÁS:ÁS:ÁS:
   Használtruha B Használtruha B Használtruha B Használtruha B Használtruha Boltoltoltoltolt, S, S, S, S, Soós Istoós Istoós Istoós Istoós Istvvvvvánné ánné ánné ánné ánné Tel.: 06/30/837-0453
   Békésszentandrás, Fõ u. 16. (Ipartestület)
   Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig 9-12, 14-17 óráig!

Hetilapunk megjelenik 14000 példányban:Hetilapunk megjelenik 14000 példányban:Hetilapunk megjelenik 14000 példányban:Hetilapunk megjelenik 14000 példányban:Hetilapunk megjelenik 14000 példányban:
Szarvas, Gyomaendrõd, Békésszentandrás,Szarvas, Gyomaendrõd, Békésszentandrás,Szarvas, Gyomaendrõd, Békésszentandrás,Szarvas, Gyomaendrõd, Békésszentandrás,Szarvas, Gyomaendrõd, Békésszentandrás,
Csabacsûd, Kondoros, Kardos, Örménykút!Csabacsûd, Kondoros, Kardos, Örménykút!Csabacsûd, Kondoros, Kardos, Örménykút!Csabacsûd, Kondoros, Kardos, Örménykút!Csabacsûd, Kondoros, Kardos, Örménykút!

Lakása meghálálja, ha gondoskodik falai szárazságárólLakása meghálálja, ha gondoskodik falai szárazságárólLakása meghálálja, ha gondoskodik falai szárazságárólLakása meghálálja, ha gondoskodik falai szárazságárólLakása meghálálja, ha gondoskodik falai szárazságáról
A mostani, sokszor latyakos, nedvesA mostani, sokszor latyakos, nedvesA mostani, sokszor latyakos, nedvesA mostani, sokszor latyakos, nedvesA mostani, sokszor latyakos, nedves
idõjárásban elképzelhetetlennekidõjárásban elképzelhetetlennekidõjárásban elképzelhetetlennekidõjárásban elképzelhetetlennekidõjárásban elképzelhetetlennek
tartjuk, hogy gyermekünket vízhatlantartjuk, hogy gyermekünket vízhatlantartjuk, hogy gyermekünket vízhatlantartjuk, hogy gyermekünket vízhatlantartjuk, hogy gyermekünket vízhatlan
csizma nélkül engednénk acsizma nélkül engednénk acsizma nélkül engednénk acsizma nélkül engednénk acsizma nélkül engednénk a
pocsolyákban játszani, hóembertpocsolyákban játszani, hóembertpocsolyákban játszani, hóembertpocsolyákban játszani, hóembertpocsolyákban játszani, hóembert
építeni, hiszen e nélkül nagyon könnyenépíteni, hiszen e nélkül nagyon könnyenépíteni, hiszen e nélkül nagyon könnyenépíteni, hiszen e nélkül nagyon könnyenépíteni, hiszen e nélkül nagyon könnyen
nedves lenne a ruhája, és gyorsan végenedves lenne a ruhája, és gyorsan végenedves lenne a ruhája, és gyorsan végenedves lenne a ruhája, és gyorsan végenedves lenne a ruhája, és gyorsan vége
lenne a kellemes szórakozásnak. Ahogylenne a kellemes szórakozásnak. Ahogylenne a kellemes szórakozásnak. Ahogylenne a kellemes szórakozásnak. Ahogylenne a kellemes szórakozásnak. Ahogy
gyermekünkre megfelelõ lábbelitgyermekünkre megfelelõ lábbelitgyermekünkre megfelelõ lábbelitgyermekünkre megfelelõ lábbelitgyermekünkre megfelelõ lábbelit
adunk ilyadunk ilyadunk ilyadunk ilyadunk ilyenkenkenkenkenkororororor, úgy k, úgy k, úgy k, úgy k, úgy kelleneelleneelleneelleneellene
gondoskodnunk házunkról is, hiszen azgondoskodnunk házunkról is, hiszen azgondoskodnunk házunkról is, hiszen azgondoskodnunk házunkról is, hiszen azgondoskodnunk házunkról is, hiszen az
épület fala ugyanolyan könnyenépület fala ugyanolyan könnyenépület fala ugyanolyan könnyenépület fala ugyanolyan könnyenépület fala ugyanolyan könnyen
felnedvesedik szigetelés nélkül, mintfelnedvesedik szigetelés nélkül, mintfelnedvesedik szigetelés nélkül, mintfelnedvesedik szigetelés nélkül, mintfelnedvesedik szigetelés nélkül, mint
gyermekünk ruhája, és nagyon hamargyermekünk ruhája, és nagyon hamargyermekünk ruhája, és nagyon hamargyermekünk ruhája, és nagyon hamargyermekünk ruhája, és nagyon hamar
kellemetlen tüneteket okoznak a nedveskellemetlen tüneteket okoznak a nedveskellemetlen tüneteket okoznak a nedveskellemetlen tüneteket okoznak a nedveskellemetlen tüneteket okoznak a nedves
falak. A leggyakoribb probléma a hideg,falak. A leggyakoribb probléma a hideg,falak. A leggyakoribb probléma a hideg,falak. A leggyakoribb probléma a hideg,falak. A leggyakoribb probléma a hideg,
penészes fal, hiszen a kapillárisokonpenészes fal, hiszen a kapillárisokonpenészes fal, hiszen a kapillárisokonpenészes fal, hiszen a kapillárisokonpenészes fal, hiszen a kapillárisokon
keresztül felszivárgó talajvíz a falazatbakeresztül felszivárgó talajvíz a falazatbakeresztül felszivárgó talajvíz a falazatbakeresztül felszivárgó talajvíz a falazatbakeresztül felszivárgó talajvíz a falazatba
jutva kipárolog a lakótérbe. A nagyjutva kipárolog a lakótérbe. A nagyjutva kipárolog a lakótérbe. A nagyjutva kipárolog a lakótérbe. A nagyjutva kipárolog a lakótérbe. A nagy
páratartalmú helyiségekben aztánpáratartalmú helyiségekben aztánpáratartalmú helyiségekben aztánpáratartalmú helyiségekben aztánpáratartalmú helyiségekben aztán
elõbb-utóbb megjelenik a falakon aelõbb-utóbb megjelenik a falakon aelõbb-utóbb megjelenik a falakon aelõbb-utóbb megjelenik a falakon aelõbb-utóbb megjelenik a falakon a
penész, mindannyiunk rémálma. Apenész, mindannyiunk rémálma. Apenész, mindannyiunk rémálma. Apenész, mindannyiunk rémálma. Apenész, mindannyiunk rémálma. A
nedves falú, penészes lakásnedves falú, penészes lakásnedves falú, penészes lakásnedves falú, penészes lakásnedves falú, penészes lakás
egészségügyi veszélye ma máregészségügyi veszélye ma máregészségügyi veszélye ma máregészségügyi veszélye ma máregészségügyi veszélye ma már
tudományotudományotudományotudományotudományosan is igazolt. Kutatásisan is igazolt. Kutatásisan is igazolt. Kutatásisan is igazolt. Kutatásisan is igazolt. Kutatási
eredmények bizonyítják, hogy egyeseredmények bizonyítják, hogy egyeseredmények bizonyítják, hogy egyeseredmények bizonyítják, hogy egyeseredmények bizonyítják, hogy egyes
légúti betegségek, allergiás tüneteklégúti betegségek, allergiás tüneteklégúti betegségek, allergiás tüneteklégúti betegségek, allergiás tüneteklégúti betegségek, allergiás tünetek
kialakulásában nagy szerepe van akialakulásában nagy szerepe van akialakulásában nagy szerepe van akialakulásában nagy szerepe van akialakulásában nagy szerepe van a
penészes lakások levegõjének. Nedvespenészes lakások levegõjének. Nedvespenészes lakások levegõjének. Nedvespenészes lakások levegõjének. Nedvespenészes lakások levegõjének. Nedves
lakásban élõ, vagy vizes, páráslakásban élõ, vagy vizes, páráslakásban élõ, vagy vizes, páráslakásban élõ, vagy vizes, páráslakásban élõ, vagy vizes, párás
munkahelyen dolgozó személyeknélmunkahelyen dolgozó személyeknélmunkahelyen dolgozó személyeknélmunkahelyen dolgozó személyeknélmunkahelyen dolgozó személyeknél
gyakoriak a légúti betegségek, sokkalgyakoriak a légúti betegségek, sokkalgyakoriak a légúti betegségek, sokkalgyakoriak a légúti betegségek, sokkalgyakoriak a légúti betegségek, sokkal
gyakoribbá válik az allergiásgyakoribbá válik az allergiásgyakoribbá válik az allergiásgyakoribbá válik az allergiásgyakoribbá válik az allergiás
megbetegedés, sõt egyes szív- ésmegbetegedés, sõt egyes szív- ésmegbetegedés, sõt egyes szív- ésmegbetegedés, sõt egyes szív- ésmegbetegedés, sõt egyes szív- és
érrendszeri panaszokért is felelõsséérrendszeri panaszokért is felelõsséérrendszeri panaszokért is felelõsséérrendszeri panaszokért is felelõsséérrendszeri panaszokért is felelõssé
tehetõ a dohos levegõben szállótehetõ a dohos levegõben szállótehetõ a dohos levegõben szállótehetõ a dohos levegõben szállótehetõ a dohos levegõben szálló
penész-spórák milliója. Ízületipenész-spórák milliója. Ízületipenész-spórák milliója. Ízületipenész-spórák milliója. Ízületipenész-spórák milliója. Ízületi
panaszok esetében is kimutatták károspanaszok esetében is kimutatták károspanaszok esetében is kimutatták károspanaszok esetében is kimutatták károspanaszok esetében is kimutatták káros
hatását, de kivételes esetekben méghatását, de kivételes esetekben méghatását, de kivételes esetekben méghatását, de kivételes esetekben méghatását, de kivételes esetekben még
depressziós tüneteket is okozhat.depressziós tüneteket is okozhat.depressziós tüneteket is okozhat.depressziós tüneteket is okozhat.depressziós tüneteket is okozhat.

Mivel a penészedés megszüntetéséhezMivel a penészedés megszüntetéséhezMivel a penészedés megszüntetéséhezMivel a penészedés megszüntetéséhezMivel a penészedés megszüntetéséhez
a falazatba felkerülõ nedvességa falazatba felkerülõ nedvességa falazatba felkerülõ nedvességa falazatba felkerülõ nedvességa falazatba felkerülõ nedvesség
megszüntetése elengedhetetlen, ezértmegszüntetése elengedhetetlen, ezértmegszüntetése elengedhetetlen, ezértmegszüntetése elengedhetetlen, ezértmegszüntetése elengedhetetlen, ezért
hiába is próbálkoznánk a nedves vakolathiába is próbálkoznánk a nedves vakolathiába is próbálkoznánk a nedves vakolathiába is próbálkoznánk a nedves vakolathiába is próbálkoznánk a nedves vakolat
leverésével és kijavításával, ez csakleverésével és kijavításával, ez csakleverésével és kijavításával, ez csakleverésével és kijavításával, ez csakleverésével és kijavításával, ez csak
ablakon kidobott pénzt jelent.ablakon kidobott pénzt jelent.ablakon kidobott pénzt jelent.ablakon kidobott pénzt jelent.ablakon kidobott pénzt jelent.
A továbbra is jelen lévõ falnedvességA továbbra is jelen lévõ falnedvességA továbbra is jelen lévõ falnedvességA továbbra is jelen lévõ falnedvességA továbbra is jelen lévõ falnedvesség
miatt a vakolat újra hullik, a fal ismétmiatt a vakolat újra hullik, a fal ismétmiatt a vakolat újra hullik, a fal ismétmiatt a vakolat újra hullik, a fal ismétmiatt a vakolat újra hullik, a fal ismét
penészedik, és kezdõdhet mindenpenészedik, és kezdõdhet mindenpenészedik, és kezdõdhet mindenpenészedik, és kezdõdhet mindenpenészedik, és kezdõdhet minden
elölrõl! Ha a penészedést a talajvízelölrõl! Ha a penészedést a talajvízelölrõl! Ha a penészedést a talajvízelölrõl! Ha a penészedést a talajvízelölrõl! Ha a penészedést a talajvíz
felszivárgása okozza, sok bosszúságtólfelszivárgása okozza, sok bosszúságtólfelszivárgása okozza, sok bosszúságtólfelszivárgása okozza, sok bosszúságtólfelszivárgása okozza, sok bosszúságtól
kímélhetjük meg magunkat, ha elevekímélhetjük meg magunkat, ha elevekímélhetjük meg magunkat, ha elevekímélhetjük meg magunkat, ha elevekímélhetjük meg magunkat, ha eleve
hatékony megoldást keresünk.hatékony megoldást keresünk.hatékony megoldást keresünk.hatékony megoldást keresünk.hatékony megoldást keresünk.

Szerencsére ez a megoldásSzerencsére ez a megoldásSzerencsére ez a megoldásSzerencsére ez a megoldásSzerencsére ez a megoldás
rendelkezésre áll, mégpedig rendelkezésre áll, mégpedig rendelkezésre áll, mégpedig rendelkezésre áll, mégpedig rendelkezésre áll, mégpedig utólagosutólagosutólagosutólagosutólagos
falszigetelésfalszigetelésfalszigetelésfalszigetelésfalszigetelés formájában, amely formájában, amely formájában, amely formájában, amely formájában, amely
lehetõséget biztosít a hiányzólehetõséget biztosít a hiányzólehetõséget biztosít a hiányzólehetõséget biztosít a hiányzólehetõséget biztosít a hiányzó
szigetelések pótlására, javítására ésszigetelések pótlására, javítására ésszigetelések pótlására, javítására ésszigetelések pótlására, javítására ésszigetelések pótlására, javítására és
hosszú távú megoldást nyújt azhosszú távú megoldást nyújt azhosszú távú megoldást nyújt azhosszú távú megoldást nyújt azhosszú távú megoldást nyújt az
épületszerkezet és a belsõ térépületszerkezet és a belsõ térépületszerkezet és a belsõ térépületszerkezet és a belsõ térépületszerkezet és a belsõ tér
megóvására a nedvesség és a talajvízmegóvására a nedvesség és a talajvízmegóvására a nedvesség és a talajvízmegóvására a nedvesség és a talajvízmegóvására a nedvesség és a talajvíz
káros hatásaival szemben.káros hatásaival szemben.káros hatásaival szemben.káros hatásaival szemben.káros hatásaival szemben.
Gondoskodjunk a talajvíz elleniGondoskodjunk a talajvíz elleniGondoskodjunk a talajvíz elleniGondoskodjunk a talajvíz elleniGondoskodjunk a talajvíz elleni
szigetelésrõl vagy a már meglévõszigetelésrõl vagy a már meglévõszigetelésrõl vagy a már meglévõszigetelésrõl vagy a már meglévõszigetelésrõl vagy a már meglévõ
szigetelés utólagos pótlásáról,szigetelés utólagos pótlásáról,szigetelés utólagos pótlásáról,szigetelés utólagos pótlásáról,szigetelés utólagos pótlásáról,
javításáról, mert lakásunk, házunkjavításáról, mert lakásunk, házunkjavításáról, mert lakásunk, házunkjavításáról, mert lakásunk, házunkjavításáról, mert lakásunk, házunk
épségének megõrzése a miépségének megõrzése a miépségének megõrzése a miépségének megõrzése a miépségének megõrzése a mi
egészségünk, jó állapotunkegészségünk, jó állapotunkegészségünk, jó állapotunkegészségünk, jó állapotunkegészségünk, jó állapotunk
megõrzéséhez is elengedhetetlen.megõrzéséhez is elengedhetetlen.megõrzéséhez is elengedhetetlen.megõrzéséhez is elengedhetetlen.megõrzéséhez is elengedhetetlen.

LassLassLassLassLassan jön an jön an jön an jön an jön a tavasz, az olvadás idõszaka,a tavasz, az olvadás idõszaka,a tavasz, az olvadás idõszaka,a tavasz, az olvadás idõszaka,a tavasz, az olvadás idõszaka,
ilyenkor természetesen a talajvíz szintjeilyenkor természetesen a talajvíz szintjeilyenkor természetesen a talajvíz szintjeilyenkor természetesen a talajvíz szintjeilyenkor természetesen a talajvíz szintje
is emelkedik, ezért az épületek falába isis emelkedik, ezért az épületek falába isis emelkedik, ezért az épületek falába isis emelkedik, ezért az épületek falába isis emelkedik, ezért az épületek falába is
több nedvesség tud felszivárogni atöbb nedvesség tud felszivárogni atöbb nedvesség tud felszivárogni atöbb nedvesség tud felszivárogni atöbb nedvesség tud felszivárogni a
szigetelés hibájaszigetelés hibájaszigetelés hibájaszigetelés hibájaszigetelés hibája vagy hiánya m vagy hiánya m vagy hiánya m vagy hiánya m vagy hiánya miatt.iatt.iatt.iatt.iatt.
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