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KEDVEZMÉNYES
HÁZHOZ
SZÁLLÍTÁS!

ÚJ SZÁRÍTÓGÉPEK!
Utolsó darabok most leárazva garanciával!!!
Hõszivattyús és kondenzációs szárítógépek.
/Csomagolássérült termékek 2 és 3 év garanciával!/

OUTLET ÁRON
MÁR 79.000 Ft-tól!
Keressen minket Szarvason, a Tesco Üzletsoron!

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

Örmén
ykúti Tejf
eldolgo
emébe
rménykúti
ejfeldolgo
eldolgozzó üz
üzemébe
az alábbi munkakörökbe:
- ssajtmest
ajtmest
er
echnológus
ajtmester
er,, ttechnológus
- üzemi technológiai gépész, gépkezelõ
- betanított tejtermékgyártó (sajtkészítõ)
- pasztõrözõ, betanított sajtérlelõ
- laboráns, minõségbiztosítási asszisztens
- árukiadó, készletkezelõ, kereskedelmi ügyintézõ
Alkalmazási feltétel:
- szakirányú végzettség,
- élelmiszeripari szakirányú gyakorlat,
- jogosítvány
Betanított munkakör esetén nem kizárólagos alkalmazási
feltétel a szakirányú gyakorlat!
Fizetés: a vonzáskörzetet és a magyarországi átlagot
meghaladó átlag órabér

Jelentkezési határidõ: 2019. február 11-ig
agrarrt@agrarrt.hu email címen, vagy az
5540 Szarvas, Szabadság út 30. postai címen.

MUNKA
A SZIE Nonprofit Kft. Galambosi
Tanüzemébe keres 1 fõ növényházi
kertész (OKJ is lehet) végzettségû
munkavállalót. Érdeklõdni: Király
Károlynál a 06/30/6767-821 telefonszámon lehet
Szezonális mezõgazdasági munkakörbe jogosítvánnyal rendelkezõ
nyugdíjas munkatársat keresünk.
Oryzanda Kft. Érdeklõdni: 06/30/
3022-491
A Partiz 2000 Kft. kondorosi
pulykatelepére mûszakvezetõt és
éjszakai baromfigondozó férfi
munkaerõt keres (nyugdíjas is lehet).
Érdeklõdni munkaidõben: 06/20/
559-0072
Szarvasi bútorüzem asztalos és
faipari technikus munkavállalók
jelentkezését várja. Jelentkezés: 810 óráig. Telefon: 66/312-466.
Linea-Holz Kfc.
Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugatmagyarországi (Gyõr, Mosonmagyaróvár és Sopron környéki)
autóipari és fémipari nagyvállalatok
állásajánlataiból válogathatsz
(betanított, lakatos, targoncás, CNCs, hegesztõ, stb.), ahol kiemelt
bérezést, ingyenes szállást, utazást,
valamint bérelõleget és hosszú távú
munkát biztosítunk. Érdeklõdni: 820 óráig, 06/70/639-9920.
JOBmotive Kft.
Exportra, tömörfa bútorokat gyártó
Kft. gyakorlott asztalosokat és
segédmunkásokat
keres.
Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal,
személyesen. Békésszentandrás,
Stefánia u. 2.
Gyõri fémipari partnerünkhöz
keresünk betanított munkás,
géplakatos, CNC-gépkezelõ, autószerelõ, villanyszerelõ munkakörbe
dolgozókat. Amit biztosítunk:
versenyképes fizetés, cafeteria,
szállás, munkába járás, hazautazási
támogatás, bérelõleg. Érdeklõdni
lehet telefonon: 06/70/415-9021.
JOBmotive Kft.
Az Éden-Werk Kft. 2019. áprilisimájusi kezdéssel felvételt hirdet
gépész és betanított édességgyártó
munkára. Munkavégzés helye:
Szarvas. Jelentkezni lehet az alábbi
e l é r h e t õ s é g e k e n :
munka@tejkaramella.hu vagy a 06/
20/3313-873-as telefonszámon
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: 06/70/6009021. JOBmotive Kft.
G&Gy Szarvas Kft. felvesz kertészeti
segédmunkásokat és anyagmozgatókat. Jogosítvány elõny.
Érdeklõdni lehet telefonon: 06/20/
9722-573
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MUNKA
Operátorokat, valamint betanított
gépkezelõket keresünk Gyálra,
azonnali munkakezdéssel. 3 nap
munka, 3 nap pihenõ. 170.000 Ft
nettó + 30.000 Ft bónusz, cafetéria.
Szálláslehetõséget biztosítunk.
Telefon: 06/70/773-6273. Adapt Kft.
Csongrádi iroda részmunkaidõben
adminisztrátor munkakörbe fiatal
munkavállalókat keres. Mellékállásként is végezhetõ. Magabiztos
számítástechnikai ismeret elõny.
Fényképes önéletrajzokat az
iroda.fki@gmail.com-ra várjuk
Építõiparba szak- és segédmunkásokat keresünk jó kereseti
lehetõséggel. 06/30/668-5640
(Scott-Team Kft.)
Állattartó telepre nappalos
munkatársat keresünk rész- vagy
teljes munkaidõben. EcserCserebökényi Kft. Telefon: 06/30/
696-7110
Mûszaki érzékkel rendelkezõ,
megbízható munkavállalót keresek,
víz-, gáz-, fûtésszerelõ munkakörbe.
Kiemelt bérezés. 06/30/4987-268 Szabó László
Virágkertészetbe állandó munkára
nõi dolgozókat felveszünk.
Vidékieknek szállást biztosítunk.
(Primõr kertészet) 06/20/529-2866,
06/20/547-5393
Villanyszerelõt, villanyszereléshez
értõ embereket keresünk vidékre,
nettó 230.000 Ft-tól. Telefon: 06/
30/310-6098, 9-17 óráig. Kormos
Attila
Kunszentmártonban
történõ
munkavégzésre
keresünk
tehergépjármû-vezetõt. Feltétel: C.
kat. jogosítvány (GKI kártya). Elõny:
nehézgépkezelõi jogosítvány.
Jelentkezni: terko@tisztaterko.hu
vagy 06/30/387-4565
Légtechnikai szerelésben jártas
szerelõket keresek, Deák László 06/
30/617-1009
Tetõfedõ végzettséggel rendelkezõ
szakmunkást keresek, lehet
pályakezdõ is. 06/70/574-4048. Kiss
Á.
Szentesen mûködõ, dinamikusan
fejlõdõ, modern kertészeti telepre
keresünk munkatársakat, fiatalos
csapathoz. A munkalehetõség egész
évben biztosított. Telefon: 06/30/
648-1834 (Eurotáp Kft.)

A Gyoma Trade Kft.
gyomaendrõdi szarvasmarhatartó telepére
hosszú távú-, folyamatos munkára,

mezõgazdasági gépszerelõ-, karbantartó
(lakatos) munkakörbe
kiemelkedõen magas jövedelem,
illetve dolgozó és családbarát
munkabeosztás mellett

munkatársat keres.

Elõny: gépszerelésben szerzett
több éves gyakorlat.
Részletes felvilágosítás személyesen.

Jelentkezni a 06/30/883-6422
telefonszámon lehet,
hétköznap 8-16 óra között.
HSA Kft. 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
Karbantartó, mûszerész munkatársat keresünk játékszimulátorok
szervizelésére Kecskemétre, B.
kategóriás jogosítvánnyal. Ingyenes
bejárás biztosított. Segaworld Kft.
Telefon: 06/20/974-2485
CO2 hegesztõket, ipari fényezõket,
lézervágó gépkezelõket keresünk
kiskunmajsai munkahelyre, hosszú
távra. Kiemelten magas bérezés,
utazási költségtérítés; szállítás vagy
igényes, díjmentes szállás biztosított.
Érdeklõdni lehet: 06/70/384-7636,
femmunka.eu@gmail.com (Cor-Tex
Euro Kft.)
Férfi
munkaerõt
keresek
öntözésrendszer építéséhez, hosszú
napos munka. 06/30/367-2215.
Aqua Öntözéstechnika Kft.
CO-hegesztõket (vékony anyag
hegesztésére, pályakezdõket is),
fémipari festõket, fényezõket, CNCgépkezelõket keresünk (fémipari
bizonyítvány elõny). Extra magas
bejelentett órabér! Szállás, utazás
biztosított! Jelentkezni lehet: 06/70/
604-1265,
06/70/366-5722,
hegeszto2016@gmail.com (NexCom
Center)

Gépkocsivezetõket
keresek belföldi
árúterítõi m
unkára!
munkára!
C. kategóris, GKI, PÁV III.

Telef
on: 06/30/415-7819.
elefon:
Túr-Plusz Kft.
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Szarvas,
Arany J. u. 46.
szám alatt,

volt csokigyár eladó!
Szarvason, Vajda Péter utcában
900 m2-es telken,
összkomfortos,
alacsonyabb belmagasságú,
beköltözhetõ parasztház eladó.
Irányár: 4.900.000 Ft.

Szarvason, városközpontban,
a Vízi Színházhoz közel,
elõkertes, kétszintes lakóház
nagy pincével, melléképülettel,
2 kocsibeállós garázzsal
Budai N. Antal u. 22. alatt eladó.

Telefon: 06/20/346-4219.

Érd.: 06/30/9454-656.

5 méter belmagasság,
400 m2 raktár + irodák!

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

Az épület alkalmas raktározás
és üzemi tevékenységre is.

Érdeklõdni: személyesen
vagy a 06/20/497-4002
telefonszámon.

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

Miért érdemes ingatlanközvetítõt megbízni?
Elsõsorban rengeteg idõt, pénzt, és fáradtságot lehet megspórolni, mert az tulajdonosnak nem kell telefonokat
fogadni, idõpontot egyeztetnie, minden érdeklõdõvel találkozni, mivel a közvetítõ kiszûri a potenciális érdeklõdõket.
Ez egy szolgáltatás ahhoz, hogy az eladó több pénzt kapjon az ingatlanjáért, mintha õ maga értékesítené, illetve
szolgáltatás ahhoz, hogy levegyük a válláról az értékesítéssel járó feladatokat, mint a telefonok, hirdetések,
bemutatók, adásvételi szerzõdések elõkészítése, energetikai tanúsítványok készítése, hitelügyintézés és egyebek.
Az ingatlanközvetítõ tájékoztatást tud nyújtani arról, hogy az értékesítés során milyen költségek merülhetnek fel,
gondolva itt az adókra, illetékre, ügyvédi költségre. stb... A megbízónak nem kell hivatalokba rohangálnia,mert
az ingatlanközvetítõtõl naprakész információkat kap, ezzel sok idõt megspórolva.
Az ingatlan közvetítés sikerdíjon alapszik. Ha a közvetítõ elvégzi a munkáját, akkor jár a közvetítõi díj. Bizonyos
esetekben kiköthetnek egyéb díjakat a kiemelt marketing tevékenység fedezésére, de ezek ritkábbak.
Érdemes egy személyes találkozó kereteiben átbeszélni a szerzõdési feltételeket, a szerzõdésrõl tervezetet
kérni, a közvetítési százalékokról elõre tájékozódni, tartalmaz-e áfát vagy sem, ügyvédi költségekrõl, adózásról,
illeték mértékérõl. Elõre semmilyen költség nem terheli az ingatlan tulajdonosát.
Egyes ingatlanközvetítõknél elõfordul, hogy elõre kérnek valamilyen díjazást, kiszállási díjat, fotózási költséget,
szerzõdéskötési díjat. Ezeket elõre kell tisztázni, hogy az értékesítés után ne érje meglepetés a megbízót.
A legtöbb ingatlanközvetítõ azonban nem kér ilyen mellékköltségeket, legtöbb esetben a szerzõdéskötés és a
hirdetés ingyenes.
Ha a megbízó szeretné, nem is fontos személyesen minden bemutatón megjelennie, elegendõ, ha kulcsot ad a
közvetítõnek. Minden alkalommal megtekintési nyilatkozat készül arról, hogy ki és mikor járt az ingatlanban.
Ez mindkét oldalt védi.
A komoly közvetítõ irodák kollégái minden esetben részt vesznek a bemutatókon, nem fordulhat olyan elõ, hogy
odaküld bármilyen érdeklõdõt is.
Az idõsebb korosztály kifejezetten szereti ezt a szolgáltatást, mivel nekik ez biztonságos.
A közvetítõ több felületen offline és online hirdeti az eladásra szánt ingatlanokat.
Ha megbíz egy ingatlanközvetítõt, akkor biztos lehet benne, hogy a lehetõ legkevesebb utánajárással és
ügyintézéssel fog járni.
Érdeklõdõ és vevõi szempontból is jó lehet közvetítõn keresztül ingatlant vásárolni, mivel az ingatlanosnak az az
érdeke, hogy a legrövidebb idõ alatt igényeknek és anyagi lehetõségeknek leginkább megfelelõ ingatlant
találjon az érdeklõdõk számára.
Végig segítik és fogják a kezét, ahogy a megbízónak, úgy a vevõnek is, akár az áralkuról vagy szerzõdéskötésrõl
legyen szó. Az eladó és a vevõ érdekeit is szem elõtt tartva segíti a felek közötti együttmûködést.

Szarvas, Szabadság u. 21. sz.
alatt, 44-es fõútra nézõ
üzlethelyiség (volt ékszerbolt)
hosszú távra kiadó!
Tel.: 66/313-781, munkaidõben.

SzarvasHáz Ingatlan
Fõ célunk a teljes körû kiszolgálás.
Tapasztalt, több éves szakmai múlttal
állunk ügyfeleink rendelkezésére.
Pozicionált területünk Szarvas és Békésszentandrás,
valamint ezek vonzáskörzete.
Tevénykenységeink:
- Ingatlanközvetítés
- Hitelközvetítés
- Biztosításközvetítés (alkuszi rendszerben)
- Energetikai tanúsítvány készítés (együttmûködõ partnerrel)
- Ügyvédi háttér, jogi tanácsadás

Zuberecz Éva Ingatlanközvetítõ +36/20/489-8990
szarvashaz.ingatlan@gmail.com szarvashaz.ingatlan.com

Szarvason,
Szabadság u. 21. alatti,
2 szintes üzlethelyiség hosszú
távra kiadó.
Irodának is vagy akár 2 külön
vállalkozásra is alkalmas!

Békésszentandráson,
Keresztháti-üdülõsoron

nyaraló eladó!
Tel.: 06/20/466-1849.

Telefon: 66/313-781,
munkaidõben 8-16 óráig.

Ha kevés az ideje, nincsen tapasztalata vagy elegendõ információja a jogi procedúrákról, amivel egy értékesítés
járhat, bátran fogadjon fel egy közvetítõt.

SZARVASHÁZ INGATLAN - Zuberecz Éva ingatlanközvetítõ

Örménykúton
családi ház eladó!
Tel.: 06/30/402-3211.

Képes ingatlan
hirdetések
kedvezõ áron
a Szarvasi
Szuperinfóban!
Hirdetésfelvétel:
Szarvas, Szabadság u. 21.

Szarvason, Mangolban,
a Hársfa utcában, 567 m2
összközmûves építési
telek 4.000.000 Ft-ért
eladó.

Érd.: 06/70/220-5366.
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INGATLAN
Szarvas, Szabadság u. 17. sz. alatt
lévõ, 56 m2-es, 2 szobás, I. emeleti
lakás eladó. Irányár: 13.000.000 Ft.
Tel.: 06/20/98-91-429
Eladó: gazdasági épület és udvar
Szarvason (Rózsás) 0370/15 hrsz-ú
21.348 m 2 összterületû ingatlan!
Beépített terület: 548 m 2, ebbõl
hasznos terület 493.49 m 2 . A
területen napelem park építhetõ.
Irányár: 31.400 eFt + áfa. Telefon:
66/311-171, 06/30/9855-606.
Moroko-Farm Kft.
Békésszentandráson ház eladó.
Bethlen Gábor utca 5. Telefon: 06/
20/770-3624
Német partnereim részére keresek
családi házat, tanyát, nyaralót.
Telefon: 06/30/282-9225
Szarvason, Kossuth u. 21. sz. alatt,
59 m2 lakás eladó. Telefon: 06/30/
694-2794
Békésszentandráson beköltözhetõ
kétszobás ház nagy telekkel eladó.
Érdeklõdni lehet telefonon: 06/20/
451-4341
Eladó: felvásárló telep 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.
Szarvas központjában 3 szobás
családi ház 5.950.000 Ft irányáron
eladó. Telefon: 06/30/182-5195
Békéscsaba belvárosában most
épülõ liftes társasházban lakások
leköthetõk. Érdeklõdni: 06/30/9462971
Szentesen, a Kiss Bálint utcában
1.5 szobás lakás 15.000.000 Ft-ért
eladó. Érdeklõdni lehet: 06/30/2399-111
Eladó Kiskunfélegyházán a
Móravárosban, a Szegfû utcában, I.
emeleti, dél-nyugati fekvésû, WIMPI
típusú lakás, amely 2014-ben teljes
felújításon esett át (központi fûtés,
mûanyag
nyílászáró,
víz,
villanyvezeték csere, konyha-étkezõ
egyben erkély felújítva). A lakás
nagyon fiatalos, modern. Telefon: 06/
30/915-1042
Felgyõhöz közel nagyon jó állapotú
tanya 9.000.000 Ft irányáron eladó.
Tel.: 06/30/182-5195
15.3711 hektár területû, 171.10
aranykorona értékû, nagyrészt
szántó és legelõ eladó. 06/30/5917517
Gyopáros
fürdõn, üdülõövezetben
Gyopárosfürdõn,
beépíthetõ 725 m 2 telek eladó.
Érdeklõdni: 18 óra után, 06/30/9285289
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MINDENT
A HÁZ KÖRÜL...
ZSIGMOND-SOL
VER Kft.
ZSIGMOND-SOLVER

06/30/318-0654
ÜZLETHELYISÉG
Szarvas központjában, Szabadság
u. 21. szám alatt, 44-es fõútra nézõ
üzlethelyiség (ékszerboltként
üzemelt) klímával, riasztóval hosszú
távra kiadó. Telefon: 66/313-781,
munkaidõben 8-16 óráig. E-mail:
informatika@szarvasnet.hu
Szarvas központjában, frekventált
helyen, Szabadság u. 21. szám alatt,
2 szintes üzlethelyiség hosszú távra
kiadó. Irodának is vagy akár 2 külön
vállalkozásra is alkalmas (pl.
mûkörmös fent, fodrász lent, stb.)
Fodrászatként üzemelt. Telefon: 66/
313-781, munkaidõben. E-mail:
informatika@szarvasnet.hu

OKTATÁS
Aranykalászos gazda, méhész,
dajka, eladó, boltvezetõ, vagyonõr,
vendéglátó
OKJ
képzések
Szarvason. Tanfolyam és távoktatás.
www.okjcentrum.hu - Telefon: 06/
30/310-8934 E:000846/2014/A001122
Ingyenes informatika, okostelefon
tanfolyam 65 éves korig, nem csak
kezdõknek. Jelentkezés: Szarvas,
Luther u. 5. Tel.: 06/20/539-4836

SZOLGÁLTATÁS
Redõny
Redõny, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny. Telefon: 66/214-269,
06/30/262-8528
Meglévõ központi fûtés és
csõhálózat szerelés, karbantartás,
radiátor csere. Elérhetõ áron,
Szarvason és környékén. Telefon:
06/30/607-5446
Notebook, számítógép, tablet
értékesítés, javítás garanciával!
Szarvas, Luther u. 5. 66/311-661,
20/539-4836
Bádogos munkák, csatorna csere,
javítások, lemezfedés, léc jellegû
lemezkerítés készítése rövid
határidõvel, számlaképesen. Uhljár
J. bádogos
Költöztetés garanciával, vidékre is
- SZÁMLAKÉPESEN! Telefon: 06/30/
4088-125

Zöldség-gyümölcs
házhoz szállítás

INGYENESEN
Szarvason és vonzáskörzetében,
5.000 Ft feletti vásárlás esetén.
Rendelés leadása: 06/30/4333-193.
Napsugár Zöldség-Gyümölcs, Vasút-Deák sarok

Vízsugaras vágás 2D+3D=5-tengelyes! Alumínium, réz, gumi, üveg,
mûanyag, márvány, acél vágása
vízzel - bérmunkában. 06/30/2620156, vizvagas@crazygroup.hu
Árokásás (szennyvíz, víz) alapásás,
tereprendezés, lyukfúrás, pontalap
fúrás, betontörés kiskotróval. 06/20/
9288-098
Gyümölcsfák metszését és lemosó
permetezését vállalom. 06/20/9455854
Duguláselhárítás
azonnali
kiszállással, hétvégén is - kamerás
rendszerrel. Helymeghatározás. 06/
70/504-7932
E x t r a masszázst vállal 40-es,
szakképzett masszõrhölgy, minden
nap Orosházán. 06/30/853-9695
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! 06/70/
316-4431. EUTR: AA5879874
Fûnyírást, favágást, veszélyes fák
kivágását, tereprendezést, egyéb ház
körüli munkákat vállalok. 06/20/4641616
Mindenféle sírkõ munkát vállalunk:
új síremlékek, felújítások, kerítés
fedkövek készítése. Ábel Zoltán
sírköves - 06/30/9584-877
Kertészeti munkák végzését:
sövénynyírást, fûnyírást, fametszést,
kertgondozást hosszú távon
vállalunk!
Közületek
és
magánszemélyek részére is. Telefon:
06/20/9722-573
Vállalom lapostetõk szigetelését,
elõtetõk és kerti kiülõk készítését.
Telefon: 06/70/557-9117
Kapuk készítése. 06/30/928-1085
Gázkonvektor készülék csere 60 %os állami támogatással. Pályázati
lehetõség 2019. februárban indul.
Állami támogatás parapetes
gázkonvektoronként 96.000 Ft +
beszerelésre 60 %-os állami
támogatás, teljes körû ügyintézés.
Tel.: 06/20/207-1212
Szobafestést, mázolást, tapétázást
vállalok. Kérem rendelje meg idõben.
06/30/814-2406

JÁRMÛ
Régi motoroka
motorokatt keresek! Simson,
MZ, ETZ, Jawa, stb. Telefon: 06/20/
572-5142
Szinte új állapotban lévõ elektromos
rokkantkocsi házhoz szállítva eladó.
Vásárolnék bármilyen MTZ-t és
Simsont. Telefon: 06/70/302-4409
9 személyes Citroen Jumper 2012es évjáratú, kiváló mûszaki és
esztétikai állapotban eladó. 06/30/
9454-782

Készpénzért bármilyen utánfutóját,
lakókocsiját, autóját, büfékocsiját
megvásárolom. 06/30/421-85-75,
06/70/424-78-20
Utánfutó eladó. 06/70/42-478-20
Régi motorkerékpárokat, Velorexet
vásárolnék gyûjteményembe. 06/30/
950-9170
Utánfutó, 2 méter hosszú, külsõ
kerekesen eladó 125.000 Ft-ért. 06/
70/424-7820
Skoda Fabia kombi 1.4D, 2007-es,
megkímélten eladó. Cserét
beszámítok. 06/70/424-7820
Opel Astra F mûszakival eladó. 06/
70/632-5836
Renault Scenic 1.9D, 2002-es;
Renault Megan 1.4, 1998-as eladó.
Cserét beszámítunk. 06/70/6325836
Utánfutó 4x2 m-es, dupla tengelyes,
külsõ kerekes, lejárt mûszakival
eladó. 06/70/424-7820
Lakókocsi telepítésre eladó.
Szállításban segítek. 06/70/4247820
Lakókocsi 2 év mûszakival, 6
személyes eladó. Kisebbet
beszámolok. 06/70/424-7820

ÁLLAT
Mondain, magyar óriás, díszposta
galambok és törpe nyulak eladók.
Telefon: 06/30/608-0002
Hízók eladók 250-300 kg súlyban.
420 Ft/kg. Érdeklõdni: 06/30/7152160
Barna tojótyúk, jó tollazatú, kb. 2
kg-os, ingyenes házhoz szállítással
megrendelhetõ 550 Ft/db-tól. 06/30/
860-2627
Csokoládé labrador kiskutyák
eladók. 06/20/424-3082
Dobermann 3 hónapos kan kiskutya
nagytestû szülõktõl eladó. 06/70/
424-7820
Vörös tojótyúk házhoz szállítva 700
Ft/db. Érdeklõdni lehet: 06/20/2042382
70 db japán kacsa eladó. 06/30/
890-5758
Puli kiskutyák eladók. Érd.: 06/30/
606-77-46
1 éves kos birkák eladók. Foxi kutyát
vásárolnék. 06/20/467-0993
Kuvasz kiskutyák eladók. 06/30/
442-11-61
Komondor kiskutyák kiváló
minõségben eladók. 06/30/286-0818
Eladó 1 hetes magyartarka, 1 hetes
holstein-fríz bikaborjú. Telefon: 06/
30/6410-682
Vegyes korú kecskék eladók. 06/
70/9465-595

Brita,
1 éves, oltott,
chipes,
ivartalanított
szuka kutyus
gazdit keres!
Gyermek és
kutya
kompatibilis!

06/20/
577-4131
Békés
csabai bohn-cserép eladó
Békéscsabai
hozzá való piros kúpcseréppel.
Telefon: 06/20/498-5319
130-as és 85-ös öntözõcsõ eladó.
06/20/411-4924
Gyepszéna eladó. Tel.: 06/30/3037399
Tûzifa
készletrõl, azonnal!
Nagyszénás Hevesi Trans Kft. Hasított
vegyes fa: 3.300 Ft/100 kg, szelezék
darabolva: 3.300 Ft/100 kg. EUTR:
AA5952405. +36/70/614-8142
Tápkockás karalábé-, fejes-,
kelkáposzta-, karfiol-, brokkoli-,
saláta-, zellerpalánta eladó. Telefon:
06/30/625-25-93
Gyepszéna, lucerna kis bála eladó.
Szállítás megoldható. 06/30/9031269
Ablakok, erkélyajtók, üvegfalak
kitûnõ minõségben bontásból,
szállítással
Németországból.
Szállítást vállalunk. 06/30/282-9225
Körbálás
gyepszéna, nagy
teljesítményû terménydaráló eladó.
30/626-6799
7x3 méteres üvegház, 100 és 150
literes boros fahordók, Robi 151-es
talajkapa pótkocsival, 5x25 méteres
fóliaborda eladó. 06/30/538-3841
Horgászcsónak, vízmelegítõ eladó.
06/70/771-4738
Kombinátor eladó. Tel.: 06/30/6771833
Jó állapotban lévõ utazó gyermekágy
eladó. 06/30/596-0712

VEGYES

Szarvasi Szuperinfó

Akciós farsangi jelmezek, kellékek
vására óriási választékban
Szolnokon, a Széchenyi lakótelepi
piac mögött, (Széchenyi krt. 127.) a
Dávid Jelmez Szaküzletben! Nyitva
tartás: minden nap 9-18 óráig.
Telefon: 06/70/250-4218
Aladdin B
üfé Szarvason, a Tesco
Büfé
parkolóban. Reggel 6-tól sült hurka
és kolbász, továbbá döner, francia
és amerikai hot-dog, csirkebox, stb.
kapható! Elõrendelés: 06/70/5327053
Nagy körbálás széna és 40-50 kg
körüli süldõk eladók Békésszentandráson. Telefon: 06/20/516-8446

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.
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Aranyerek kialakulása, tünetei, kezelése
A végbél betegségeivel a proctologia foglalkozik. A proctos görögül végbelet jelent.
A végbél bemeneti vonala alatt helyezkednek el külsõ, e fölött a belsõ aranyerek.
Kialakulásában elsõdleges szerepe van a végbél és a vénák öröklött kötõszöveti
gyengeségének, arterio-vénás átmenetnél a nyomáscsökkentõ capillárisok hiányának, de
fontos szerepet játszik a gyakori székrekedés, az álló testhelyzet, a terhesség alatti vénás
nyomásfokozódás, a magas ösztrogén szint.
Leggyakoribb tünet székeléskor kevés friss piros vérzés, gyakran csak a wc papíron, de el is
cseppenhet, illetve a székleten is lehet. Komolyabb fájdalmat nem szokott okozni, inkább égõ,
szúró, viszketõ érzés fordul elõ. A nagyon erõs fájdalom végbélrepedésnél jelentkezik, de
ennél is elõfordul, hogy csak szúró érzés van, többnyire szorulás után vagy hígabb széklet
esetén, gyakran valamilyen antibiotikumos kúra után, ha kipusztul a normál bélflóra.
Külsõ aranyér thrombozisnál a végbélnyílás mellett megjelenik egy babnyi vagy nagyobb
csomó, ami érzékeny, ha sokáig nem kap megfelelõ kezelést, akkor megnyílik és vérzik,
majd befertõzõdik és gyulladásba jön. Ennek kezelése mindig sebészi.
Aranyereket súlyosságuk alapján I-IV. stádiumra osztjuk, kezelésüket ez határozza meg.
Az I. stádium ritkán okoz panaszt, kezelése csak gyógyszeres.
II-III. stádium: ha a vérzést gyógyszeresen nem lehet megszûntetni, mûtét nélküli ligatios
(gumigyûrûs) kezelést lehet alkalmazni, melynek során rövid idõ alatt,
fájdalommentesen az aranyérre egy eszköz segítségével gumigyûrût
helyeznek, melynek szorító hatására az aranyér 1-2 nap alatt elhal és
távozik a széklettel, a helyén egy nyálkahártya seb keletkezik, ami 2-3 hét
alatt begyógyul. Vérzés esetén lézer segítségével a kezelés hatékonyabb.
IV. stádium csak mûtéttel kezelhetõ.

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

06/30/9634-140, 66/312-524.

A kezelés során mindig szem elõtt kell tartani, hogy vérzést nem csak
aranyér okozhat, ezért minden esetben át kell vizsgálni a teljes végbelet,
gyanú esetén pedig colonoscopiával át kell nézni a teljes vastagbelet, hogy
idõben kiderüljön, ha esetleg rosszindulatú betegség van a háttérben, mert
idõben felfedezve mûtéttel jól gyógyíthatók.
Véres széklet esetén idõben forduljon szakemberhez!
Dr. Borbás József sebész fõorvos
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Ó
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Az ország bármely
területére feladhatja
hirdetését:

Szarvas, Bocskai u. 5.

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

kényelmesen, otthonról!
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orv
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Edit
Kisné Petrov Magdolna hallásakusztikus szakasszisztens

Bejelentkezés: 06/30/432-0289.
Nyitva tartás: H-P 8-16 óráig.
Új hallókészülékekhez ajándék
elemeket adunk!*
- Ingyenes hallásvizsgálat, tanácsadás, utógondozás
- Hallókészülékek TB-támogatással
- Digitális hallókészülékek illesztése, szervizelése
- Fülilleszték, zajvédõk, uszodai füldugók készítése
- Energiaforrás (elemek)
- 3 év garancia
* Részletes információ az üzletben
A tájékoztatás nem teljes körû!

BEUTALÓ NEM SZÜKSÉGES!

ELADÓ Kardos, Csabai
u. 52. sz. alatti

ARANYKALÁSZ
BÜFÉ!
Nagyrátán
üzemelõ
vegyesbolt eladó
vagy kiadó!
További információ: Lestyán György

06/30/9634-140, 66/312-524.

2019. február 01-tõl a készlet erejéig!

PADLÓSZÔNYEG
AKCIÓS
ÁRON!
Békésszentandráson,
Békésszentandráson,
a SZÕNYEGSZÖVÕ telephelyén!

Telef
on: 66/218-922.
elefon:

