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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. február 01-tõl a készlet erejéig!

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!

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!

Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.
- - - - - riasztó berendezésekriasztó berendezésekriasztó berendezésekriasztó berendezésekriasztó berendezések
- videorendszerek- videorendszerek- videorendszerek- videorendszerek- videorendszerek
- tûzjelzô rendszerek- tûzjelzô rendszerek- tûzjelzô rendszerek- tûzjelzô rendszerek- tûzjelzô rendszerek

24 órás
felügyelet!
5540 Szarvas,
Malom u. 2.

Telefon: 66/216-833.
Mobil: 06/20/9313-603.
e-mail: garai@szarvas.hu

www.garaikft.hu

ZZZZZOOOOO-HA-HA-HA-HA-HA     TTTTTrrrrrans Kfans Kfans Kfans Kfans Kfttttt.....
autószerelõtautószerelõtautószerelõtautószerelõtautószerelõt

felvételre keresfelvételre keresfelvételre keresfelvételre keresfelvételre keres mezõtúri mezõtúri mezõtúri mezõtúri mezõtúri
telephetelephetelephetelephetelephelyére!lyére!lyére!lyére!lyére!

PályPályPályPályPályakezdõk jelentkezésétakezdõk jelentkezésétakezdõk jelentkezésétakezdõk jelentkezésétakezdõk jelentkezését
is vis vis vis vis várja!árja!árja!árja!árja!

ElváráElváráElváráElváráElvárás: rugalmasság!s: rugalmasság!s: rugalmasság!s: rugalmasság!s: rugalmasság!
Kezdõ neKezdõ neKezdõ neKezdõ neKezdõ nettó bér:ttó bér:ttó bér:ttó bér:ttó bér:
250.000 Ft/hó.250.000 Ft/hó.250.000 Ft/hó.250.000 Ft/hó.250.000 Ft/hó.

Jelentkezni:Jelentkezni:Jelentkezni:Jelentkezni:Jelentkezni:
06/30/586-2020.06/30/586-2020.06/30/586-2020.06/30/586-2020.06/30/586-2020.

e-mail: zohatrans@t-online.hue-mail: zohatrans@t-online.hue-mail: zohatrans@t-online.hue-mail: zohatrans@t-online.hue-mail: zohatrans@t-online.hu
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MUNKAMUNKAMUNKAMUNKAMUNKA
A SA SA SA SA Sza la i  Dózer  Kf t .za la i  Dózer  Kf t .za la i  Dózer  Kf t .za la i  Dózer  Kf t .za la i  Dózer  Kf t . nyerges-
billencses munkára, E. kategóriás
gépjármû vezetõket felvesz,
dunántúli hetelõs munkára. Szállás,
utazás biztosítva. Kiemelt bérezés.
Telefon: 06/20/910-6869
Fizikai Fizikai Fizikai Fizikai Fizikai munkára felveszünk férfi
munkatársat. Nettó 800 Ft órabér.
heti fizetés. Renova Plast Hungary
Kft. Telefon: 06/20/216-9122
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 mûszakvezetõt és
éjszakai baromfigondozó férfi
munkaerõt keres (nyugdíjas is lehet).
Érdeklõdni munkaidõben: 06/20/
559-0072
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.
Az Éden-Werk Kft. Az Éden-Werk Kft. Az Éden-Werk Kft. Az Éden-Werk Kft. Az Éden-Werk Kft. 2019. áprilisi-
májusi kezdéssel felvételt hirdet férfi
munkatárs részére, 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
Gyõr-Moson-Gyõr-Moson-Gyõr-Moson-Gyõr-Moson-Gyõr-Moson-SopronSopronSopronSopronSopron megyei
munkára nõi. férfi betanított
dolgozókat keresünk azonnali
kezdéssel. Szállás biztosított.
Quality Job Kft. Érdeklõdni lehet
telefonon: 06/30/709-3150, 06/70/
236-7297
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MUNKAMUNKAMUNKAMUNKAMUNKA
Virágkertészetbe Virágkertészetbe Virágkertészetbe Virágkertészetbe Virágkertészetbe állandó munkára
nõi dolgozókat felveszünk.
Vidékieknek szállást biztosítunk.
(Primõr kertészet) 06/20/529-2866,
06/20/547-5393
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.
G&Gy Szarvas Kft.G&Gy Szarvas Kft.G&Gy Szarvas Kft.G&Gy Szarvas Kft.G&Gy Szarvas Kft. felvesz kertészeti
segédmunkásokat és anyag-
mozgatókat. Jogosítvány elõny.
Érdeklõdni lehet telefonon: 06/20/
9722-573
Légtechnikai Légtechnikai Légtechnikai Légtechnikai Légtechnikai szerelésben jártas
szerelõket keresek, Deák László 06/
30/617-1009
Tetõfedõ Tetõfedõ Tetõfedõ Tetõfedõ Tetõfedõ végzettséggel rendelkezõ
szakmunkást keresek, lehet
pályakezdõ is. 06/70/574-4048 - Kiss
Á.
Targoncásokat ,Targoncásokat ,Targoncásokat ,Targoncásokat ,Targoncásokat , fényezõket,
polírozókat kresünk Gyõrbe kiemelt
bérezéssel, ingyenes szállással.
Efficiency  Kft. Érdeklõdni: 06/30/
511-4219
Operátorokat,Operátorokat,Operátorokat,Operátorokat,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.
Érdeklõdni: 06/70/773-6273. Adapt
Kft.
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
Karbantartó, Karbantartó, Karbantartó, Karbantartó, Karbantartó, mûszerész munka-
társat keresünk játékszimulátorok
szervizelésére Kecskemétre, B.
kategóriás jogosítvánnyal. Ingyenes
bejárás biztosított. Segaworld Kft.
Telefon: 06/20/974-2485
Fér f i  Fér f i  Fér f i  Fér f i  Fér f i  munkaerõt keresek
öntözésrendszer építéséhez, hosszú
napos munka. 06/30/367-2215.
Aqua Öntözéstechnika Kft
Nagyszerû Nagyszerû Nagyszerû Nagyszerû Nagyszerû álláslehetõség hosszú
távra! Nettó 150-200.000 Ft.
Minimum érettségi. (Ferri Plusz Kft.)
Jelentkezni lehet önéletrajzzal
kiss.fercse61@gmail.com email
címen

GépkocsivezetõketGépkocsivezetõketGépkocsivezetõketGépkocsivezetõketGépkocsivezetõket
keresek belföldikeresek belföldikeresek belföldikeresek belföldikeresek belföldi

árúterítõi márúterítõi márúterítõi márúterítõi márúterítõi munkára!unkára!unkára!unkára!unkára!
C. kategóris, GKI, PÁV III.C. kategóris, GKI, PÁV III.C. kategóris, GKI, PÁV III.C. kategóris, GKI, PÁV III.C. kategóris, GKI, PÁV III.

TTTTTelefelefelefelefelefon: 06/30/415-7819.on: 06/30/415-7819.on: 06/30/415-7819.on: 06/30/415-7819.on: 06/30/415-7819.
Túr-Plusz Kft.Túr-Plusz Kft.Túr-Plusz Kft.Túr-Plusz Kft.Túr-Plusz Kft.

Villanyszerelõt,Villanyszerelõt,Villanyszerelõt,Villanyszerelõt,Villanyszerelõt, villanyszereléshez
értõ embereket keresünk vidékre,
nettó 230.000 Ft-tól. Érdeklõdni
lehet: 30/310-6098, 9-17 óráig,
Kormos Attila
CO2 hegesztõket, CO2 hegesztõket, CO2 hegesztõket, CO2 hegesztõket, 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.)
A  Korona A Korona A Korona A Korona A Korona étterembe takarító,
valamint konyhai kisegítõ
munkakörbe munkavállalókat
keresünk! Jelentkezni személyesen,
önéletrajzzal az étteremben lehet
Székesfehérvár i  Székesfehérvár i  Székesfehérvár i  Székesfehérvár i  Székesfehérvár i  ruhaválogató
üzembe, egymûszakos munka-
rendbe betanított munkásokat
keresünk! A munkaidõ hétfõtõl-
péntekig 8-17 óráig tart! Szállást
biztosítunk. (Textrde Kft.) Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal a
textradekft@gmail.com címen lehet.
Kecskemét  Kecskemét  Kecskemét  Kecskemét  Kecskemét  környéki fémipari
nagyvállalathoz keresünk betanított
dolgozót, valamint: végzettség
nélküli, gyakorlattal rendelkezõ
hegesztõt, lakatost, CNC gépkezelõt,
lézergépkezelõt, présgépkzelõt és
epoxi kabinost - kiemelt bérezéssel!
Szállást, utazást biztosítunk.
Érdeklõdni: 8-16 óra között 06/70/
940-2562. Jobmotive Kft.

Komáromi Komáromi Komáromi Komáromi Komáromi munkahelyre, vasúti
jármûvek szerelésére lakatosokat,
villanyszerelõket, mezõgazdasági
gépszerelõket, kábelszerelõket
keresünk. Kiemelt fizetés, egyéb
juttatások. Telefon: 06/30/376-6384.
E-mail: balogh.gyula@upcmail.hu
(Rail technika Kft.)
V i l lanyszere lõ  V i l lanyszere lõ  V i l lanyszere lõ  V i l lanyszere lõ  V i l lanyszere lõ  munkatársat
keresünk Siófokra. Bér: 11-13.000
Ft/nap. Szállás biztosított.
info@karaszvill.hu Kárász-Vill Kft.
Auszt r ia i  Auszt r ia i  Auszt r ia i  Auszt r ia i  Auszt r ia i  Nightclub hostess
munkára keres csinos lányokat 19
éves kortól, top keresettel.
Érdeklõdni lehet telefonon: 00-43-
664-599-96-95, 06/30/313-3516
(Pabian&Partners)
Üzletkötõi Üzletkötõi Üzletkötõi Üzletkötõi Üzletkötõi gyakorlattal rendelkezõ
munkatársat felveszünk hirdetés-
szervezõ munkakörbe. Megbízási
jogviszony. Szarvasi Ált. Informatikai
Kft. Telefon: 66/313-781
Azonnali Azonnali Azonnali Azonnali Azonnali kezdéssel festõt felveszek.
Érdeklõdni lehet: 06/30/303-6194
(SzabóMésM Kft.)
Gép i  Gép i  Gép i  Gép i  Gép i  vakoláshoz munkatársat
keresünk kiemelt fizetéssel. Kurca
Térkõ Kft. Érdeklõdni lehet: 06/70/
378-9299
Szentesen Szentesen Szentesen Szentesen Szentesen mûködõ, dinamikusan
fejlõdõ, modern kertészeti telepre
keresünk munkatársakat, fiatalos
csapathoz. A munkalehetõség egész
évben biztosított. Érdeklõdni: 06/30/
648-1834 (Eurotáp Kft.)

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 Zsigmond-Solver Kft.
dolgozni akaró

munkatársat felvesz.
Elõnyt jelent építõipari jártasság!

Tel.: 06/30/318-0654.

A Gyoma Trade Kft.A Gyoma Trade Kft.A Gyoma Trade Kft.A Gyoma Trade Kft.A Gyoma Trade Kft.
gyomaendrõdi szarvasmarhatartó telepéregyomaendrõdi szarvasmarhatartó telepéregyomaendrõdi szarvasmarhatartó telepéregyomaendrõdi szarvasmarhatartó telepéregyomaendrõdi szarvasmarhatartó telepére

hosszú távú-, folyamatos munkára,hosszú távú-, folyamatos munkára,hosszú távú-, folyamatos munkára,hosszú távú-, folyamatos munkára,hosszú távú-, folyamatos munkára,
mezõgazdasági gépszerelõ-, karbantartómezõgazdasági gépszerelõ-, karbantartómezõgazdasági gépszerelõ-, karbantartómezõgazdasági gépszerelõ-, karbantartómezõgazdasági gépszerelõ-, karbantartó

(lakatos) munkakörbe(lakatos) munkakörbe(lakatos) munkakörbe(lakatos) munkakörbe(lakatos) munkakörbe
kiemelkedõen magas jövedelem,kiemelkedõen magas jövedelem,kiemelkedõen magas jövedelem,kiemelkedõen magas jövedelem,kiemelkedõen magas jövedelem,

illetve dolgozó és családbarátilletve dolgozó és családbarátilletve dolgozó és családbarátilletve dolgozó és családbarátilletve dolgozó és családbarát
munkabeosztás mellettmunkabeosztás mellettmunkabeosztás mellettmunkabeosztás mellettmunkabeosztás mellett

munkatársat keres.munkatársat keres.munkatársat keres.munkatársat keres.munkatársat keres.
Elõny: gépszerelésben szerzettElõny: gépszerelésben szerzettElõny: gépszerelésben szerzettElõny: gépszerelésben szerzettElõny: gépszerelésben szerzett

több éves gyakorlat.több éves gyakorlat.több éves gyakorlat.több éves gyakorlat.több éves gyakorlat.

Részletes felvilágosítás személyesen.Részletes felvilágosítás személyesen.Részletes felvilágosítás személyesen.Részletes felvilágosítás személyesen.Részletes felvilágosítás személyesen.
Jelentkezni a 06/30/883-6422Jelentkezni a 06/30/883-6422Jelentkezni a 06/30/883-6422Jelentkezni a 06/30/883-6422Jelentkezni a 06/30/883-6422

telefonszámon lehet,telefonszámon lehet,telefonszámon lehet,telefonszámon lehet,telefonszámon lehet,
hétköznap 8-16 óra között.hétköznap 8-16 óra között.hétköznap 8-16 óra között.hétköznap 8-16 óra között.hétköznap 8-16 óra között.
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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.

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,
Keresztháti-üdülõsoron
nyaraló eladó!

Tel.: 06/20/466-1849.Tel.: 06/20/466-1849.Tel.: 06/20/466-1849.Tel.: 06/20/466-1849.Tel.: 06/20/466-1849.

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

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!

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

A Szarvas Coop Zrt.
kiadó üzlethelyiségei:
----- Szarvas, Árpád közben Szarvas, Árpád közben Szarvas, Árpád közben Szarvas, Árpád közben Szarvas, Árpád közben
   (jelenleg ruházati bolt)   (jelenleg ruházati bolt)   (jelenleg ruházati bolt)   (jelenleg ruházati bolt)   (jelenleg ruházati bolt)
- Szarvas,  Kossuth u. 64.  alatt,- Szarvas,  Kossuth u. 64.  alatt,- Szarvas,  Kossuth u. 64.  alatt,- Szarvas,  Kossuth u. 64.  alatt,- Szarvas,  Kossuth u. 64.  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    (volt Sztár    (volt Sztár    (volt Sztár    (volt Sztár Cukrászda)Cukrászda)Cukrászda)Cukrászda)Cukrászda)
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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

INGATLANINGATLANINGATLANINGATLANINGATLAN
Szarvas,Szarvas,Szarvas,Szarvas,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 Eladó: gazdasági Eladó: gazdasági Eladó: gazdasági Eladó: 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 Gábor utca 5. Telefon: 06/
20/770-3624
Német Német Német Német Német partnereim részére keresek
családi házat, tanyát, nyaralót.
Telefon: 06/30/282-9225
Szarvason, Szarvason, Szarvason, Szarvason, Szarvason, Kossuth u. 21. sz. alatt,
59 m2 lakás eladó. Telefon: 06/30/
694-2794
Eladó: Eladó: Eladó: Eladó: 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 Szarvas Szarvas Szarvas Szarvas központjában 3 szobás, jó
állapotú családi ház 12.000.000 Ft
irányáron eladó. 06/30/182-5195
Szarvason Szarvason Szarvason Szarvason Szarvason kertes házat, esetleg
házrészt vásárolnék 5.000.000 Ft-
ig. Telefon: 06/20/424-6447, 06/30/
392-8808
Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason, Szabadság u. 12/C. alatt
földszinti, 60 m2 helyiség lakásnak
eladó. Tel.: 06/30/2069-719
Szarvas Szarvas Szarvas Szarvas Szarvas központjában 4 szobás, új
építésû, tégla családi ház eladó.
Telefon: 06/30/182-5195

ÜZLETHELYISÉGÜZLETHELYISÉGÜZLETHELYISÉGÜZLETHELYISÉGÜZLETHELYISÉG
SzarSzarSzarSzarSzarvas közpvas közpvas közpvas közpvas központjában,ontjában,ontjában,ontjában,ontjában, Szabadság
u. 21. szám alatt, 44-es fõútra nézõ
üzlethelyiség (ékszerboltként
üzemelt) klímával, riasztóval hosszú
távra kiadó. Tel.: 66/313-781,
hétköznap 8-16 óráig.

SzarvasSzarvasSzarvasSzarvasSzarvas központjában, központjában, központjában, központjában, központjában, frekventált
helyen (Szabadság u. 21.), 2 szintes
üzlethelyiség hosszú távra kiadó.
Irodának is vagy akár 2 külön
vállalkozásra is alkalmas. Telefon:
66/313-781, munkaidõben.

OKTATÁSOKTATÁSOKTATÁSOKTATÁSOKTATÁS
AranykAranykAranykAranykAranykalászosalászosalászosalászosalászos gazda, méhész,
dajka, eladó, boltvezetõ, vagyonõr,
vendéglátó OKJ képzések
Szarvason. Tanfolyam és távoktatás.
www.okjcentrum.hu - Tel.: 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. Tel.: 06/20/539-4836

SZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁS
RedõnRedõnRedõnRedõnRedõnyyyyy, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny. Telefon: 66/214-269,
06/30/262-8528

Árokásás Árokásás Árokásás Árokásás Árokásás (szennyvíz, víz) alapásás,
tereprendezés, lyukfúrás, pontalap
fúrás, betontörés kiskotróval. 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
kiszállással, hétvégén is - kamerás
rendszerrel. Helymeghatározás. 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! 06/70/
316-4431. EUTR: AA5879874
Fûnyírást, Fûnyírást, Fûnyírást, Fûnyírást, Fûnyírást, favágást, veszélyes fák
kivágását, tereprendezést, egyéb ház
körüli munkákat vállalok. 06/20/464-
1616
Bádogos,Bádogos,Bádogos,Bádogos,Bádogos, ácsmunkát, tetõfedést,
tetõjavítást vállalok. Telefon: 06/30/
313-7110
Gipszkartonozást,Gipszkartonozást,Gipszkartonozást,Gipszkartonozást,Gipszkartonozást, festést vállalok.
06/70/38-07-485

JÁRMÛJÁRMÛJÁRMÛJÁRMÛJÁRMÛ
Régi motorokatRégi motorokatRégi motorokatRégi motorokatRégi motorokat keresek! Simson,
MZ, ETZ, Jawa, stb. Telefon: 06/20/
572-5142
9 személyes9 személyes9 személyes9 személyes9 személyes Citroen Jumper 2012-
es évjáratú, kiváló mûszaki és
esztétikai állapotban eladó. 06/30/
9454-782
Nissan Navara Nissan Navara Nissan Navara Nissan Navara Nissan Navara 2009-es, terepen
nem használt, 3 tonnás horoggal,
megkímélten eladó 3.6 MFt-ért.
Cserét beszámítok. 06/70/424-7820
Skoda FabiaSkoda FabiaSkoda FabiaSkoda FabiaSkoda Fabia kombi 1.4-es, dízel,
megkímélten eladó 950.000 Ft-ért.
Cserét beszámítok. 06/70/42-47-820
VW BeetleVW BeetleVW BeetleVW BeetleVW Beetle Bogár cabrio 1.2 MFt-ért
eladó, cserét beszámítok. 06/70/
424-7820
Wartburg War tburg War tburg War tburg War tburg 1.3-as, mûszakival
110.000 Ft-ért eladó. 06/70/424-
7820
Suzuki  Ign is  Suzuki  Ign is  Suzuki  Ign is  Suzuki  Ign is  Suzuki  Ign is  136.000 km-rel,
klímával eladó. Autó beszámítása
lehetséges. 06/20/466-4508
Autókat,Autókat,Autókat,Autókat,Autókat, kisteherautókat veszek
azonnali készpénz fizetéssel!
Bármilyen korú, állapotú érdekel.
Telefon: 06/30/231-7750
Mul t icar- tMul t icar- tMul t icar- tMul t icar- tMul t icar- t vásárolok, billenõ
platósat, B. kategóriásat,
okmányokkal. Mûszaki nélküli is
érdekel. Telefon: 06/30/705-1569
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

Brita,
1 éves, oltott,

chipes,
ivartalanított
szuka kutyus
gazdit keres!

Gyermek és
kutya

kompatibilis!

06/20/06/20/06/20/06/20/06/20/
577-4131577-4131577-4131577-4131577-4131

Dr. Szabó András

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

06/20/974-3738

BÕRGYÓGYÁSZ, KOZMETOLÓGUS+

MeglMeglMeglMeglMeglévõ központ i  fû tésévõ központ i  fû tésévõ központ i  fû tésévõ központ i  fû tésévõ 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, javítás garanciával!
Szarvas, Luther u. 5.  66/311-661,
20/539-4836
BádogosBádogosBádogosBádogosBádogos munkák, csatorna csere,
javítások, lemezfedés, léc jellegû
lemezkerítés készítése rövid
határidõvel, számlaképesen. Uhljar
J. bádogos - 06/30/394-973706/30/394-973706/30/394-973706/30/394-973706/30/394-9737
Költöztetés Költöztetés Költöztetés Költöztetés Költöztetés garanciával, vidékre is
- SZÁMLAKÉPESEN! Telefon: 06/30/
4088-125
Vízsugaras Vízsugaras Vízsugaras Vízsugaras Vízsugaras vágás 2D+3D=5-ten-
gelyes! Alumínium, réz, gumi, üveg,
mûanyag, márvány, acél vágása
vízzel - bérmunkában. 06/30/262-
0156, vizvagas@crazygroup.hu

Morzsi,
10 éves, chipes,

ivartalanított puli kan
gazdit keres!

Tel.: 06/30/323-5474.Tel.: 06/30/323-5474.Tel.: 06/30/323-5474.Tel.: 06/30/323-5474.Tel.: 06/30/323-5474.

Zokni, 1 éves, ivartalan
kan, chipes, oltott gazdit
keres! Gyerek és kutya

kompatibilis!
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.
Skoda Fe l ic iaSkoda Fe l ic iaSkoda Fe l ic iaSkoda Fe l ic iaSkoda Fe l ic ia benzines, 2 év
mûszakival 220.000 Ft-ért eladó. 06/
70/632-5836
Renault MeganeRenault MeganeRenault MeganeRenault MeganeRenault Megane 1.5 év mûszakival
eladó. 06/30/387-2066
Opel AstraOpel AstraOpel AstraOpel AstraOpel Astra 2 év mûszakival 250.000
Ft-ért eladó. 06/70/424-78-20
Lakókocsik Lakókocsik Lakókocsik Lakókocsik Lakókocsik (5 db) telepítésre, 2 év
mûszakival eladók 230.000-900.000
Ft-ig. 06/70/424-7820
VW SharanVW SharanVW SharanVW SharanVW Sharan 2009-es, 4x4-es, 7
személyes, megkímélten 2.999.999
Ft-ért eladó (6 éve nálam van).
Cserét beszámítok. 06/70/424-7820

ÁLLATÁLLATÁLLATÁLLATÁLLAT
4 db,4 db,4 db,4 db,4 db, 8 hetes mangalica malac eladó.
Telefon: 06/30/646-9535
Hízók Hízók Hízók Hízók Hízók eladók 250-300 kg súlyban.
420 Ft/kg. Érdeklõdni: 06/30/715-
2160
Barna Barna Barna Barna Barna tojótyúk, jó tollazatú,
ingyenes házhoz szállítással
megrendelhetõ 550 Ft/db. 06/30/
860-2627
Vágómarha Vágómarha Vágómarha Vágómarha Vágómarha folyamatosan eladó. 06/
30/967-77-00
Tojótyúk To jótyúk To jótyúk To jótyúk To jótyúk akció március 5-ig!
Mélyalmos, jó tollazatú, 15 hónapos
sárga tyúk 680 Ft/db. 10 db-ra 1 db
ajándék. Ingyenes házhoz szállítással
megrendelhetõ. 06/30/896-8811
Puli Puli Puli Puli Puli kiskutyák eladók. 06/30/606-
77-46
Pitbull Pitbull Pitbull Pitbull Pitbull eladó. 06/30/306-9693
2 db2 db2 db2 db2 db jól tejelõ anyakecske eladó.
06/30/564-0515

VEGYESVEGYESVEGYESVEGYESVEGYES
Akciós farsangi Akciós farsangi Akciós farsangi Akciós farsangi 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

AladdAladdAladdAladdAladdin Büfé in Büfé in Büfé in Büfé in Büfé Szarvason, a Tesco
parkolóban. Reggel 6-tól sült hurka
és kolbász, továbbá döner, francia
és amerikai hot-dog, csirkebox, stb.
kapható! Elõrendelés: 06/70/532-
7053
Békéscsabai Békéscsabai Békéscsabai Békéscsabai Békéscsabai bohn-cserép eladó
hozzá való piros kúpcseréppel.
Telefon: 06/20/498-5319
Használ t ruha Bol tHasznál t ruha Bol tHasznál t ruha Bol tHasznál t ruha Bol tHasznál t ruha Bol t megszûnt
Békésszentandráson a Fõ út 16.
szám alatt! Továbbra is várom
Kedves Vásárlóimat Szarvason, a
Szabadság u. 38. szám alatti lévõ
üzletemben!
Disznóvágó Disznóvágó Disznóvágó Disznóvágó Disznóvágó asztalt, gyalupadot,
satupadot, tollat, hagyatékot veszek.
Telefon: 06/30/828-7727
Tápkockás Tápkockás Tápkockás Tápkockás Tápkockás karalábé-, fejes-,
kelkáposzta-, karfiol-, brokkoli-,
saláta-, zellerpalánta eladó. Tel.: 06/
30/625-25-93
Ablakok,Ablakok,Ablakok,Ablakok,Ablakok, erkélyajtók, üvegfalak
kitûnõ minõségben bontásból,
szállítással Németországból.
Szállítást vállalunk. Telefon: 06/30/
282-9225
Használt,Használt,Használt,Használt,Használt, alumínium gurulós állványt
keresek. Csempekályha eladó. 06/
20/367-68-89
Asztali Asztali Asztali Asztali Asztali csontfûrész eladó. 06/20/
496-4470
Vásáro lok Vásáro lok Vásáro lok Vásáro lok Vásáro lok Herendi, Zsolnay
porcelánokat, szobrokat, fest-
ményeket, dísztárgyakat. 06/70/228-
2994
Horgászcsónak,Horgászcsónak,Horgászcsónak,Horgászcsónak,Horgászcsónak, vízmelegítõ eladó.
Tel.: 06/70/771-4738
Jó minõségûJó minõségûJó minõségûJó minõségûJó minõségû hálós lucerna és siló
eladó nagy mennyiségben. 06/30/
678-0360
Pala Pala Pala Pala Pala eladó (250x110-es). 06/30/950-
9403
Zsákolókocsi,Zsákolókocsi,Zsákolókocsi,Zsákolókocsi,Zsákolókocsi, üstház eladó. 06/63/
471-811
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               A természet csodás tervezõmérnök, az evolúció pedig folyamatosan fejleszti, adaptálja azokat az adottságokat,A természet csodás tervezõmérnök, az evolúció pedig folyamatosan fejleszti, adaptálja azokat az adottságokat,A természet csodás tervezõmérnök, az evolúció pedig folyamatosan fejleszti, adaptálja azokat az adottságokat,A természet csodás tervezõmérnök, az evolúció pedig folyamatosan fejleszti, adaptálja azokat az adottságokat,A természet csodás tervezõmérnök, az evolúció pedig folyamatosan fejleszti, adaptálja azokat az adottságokat,
amikkel a teremtõ erõ felruházott minket, embereket.amikkel a teremtõ erõ felruházott minket, embereket.amikkel a teremtõ erõ felruházott minket, embereket.amikkel a teremtõ erõ felruházott minket, embereket.amikkel a teremtõ erõ felruházott minket, embereket.
   A környezeti hatások változása, egy faj számára elõnyös vagy elõnytelen alakulása igényelte az alkalmazkodást,   A környezeti hatások változása, egy faj számára elõnyös vagy elõnytelen alakulása igényelte az alkalmazkodást,   A környezeti hatások változása, egy faj számára elõnyös vagy elõnytelen alakulása igényelte az alkalmazkodást,   A környezeti hatások változása, egy faj számára elõnyös vagy elõnytelen alakulása igényelte az alkalmazkodást,   A környezeti hatások változása, egy faj számára elõnyös vagy elõnytelen alakulása igényelte az alkalmazkodást,
amelyet végül is az adott faj fejlõdéséhez evolúciójához vezetett.amelyet végül is az adott faj fejlõdéséhez evolúciójához vezetett.amelyet végül is az adott faj fejlõdéséhez evolúciójához vezetett.amelyet végül is az adott faj fejlõdéséhez evolúciójához vezetett.amelyet végül is az adott faj fejlõdéséhez evolúciójához vezetett.
Az emberi test jelen formája sok millió év evolúciós fejlõdés, változás során alakult ki, ahol a lassan megváltozóAz emberi test jelen formája sok millió év evolúciós fejlõdés, változás során alakult ki, ahol a lassan megváltozóAz emberi test jelen formája sok millió év evolúciós fejlõdés, változás során alakult ki, ahol a lassan megváltozóAz emberi test jelen formája sok millió év evolúciós fejlõdés, változás során alakult ki, ahol a lassan megváltozóAz emberi test jelen formája sok millió év evolúciós fejlõdés, változás során alakult ki, ahol a lassan megváltozó
életkörülményekhez, lassú evolúciós folyamatok eredményeként alkalmazkodott az emberi faj.életkörülményekhez, lassú evolúciós folyamatok eredményeként alkalmazkodott az emberi faj.életkörülményekhez, lassú evolúciós folyamatok eredményeként alkalmazkodott az emberi faj.életkörülményekhez, lassú evolúciós folyamatok eredményeként alkalmazkodott az emberi faj.életkörülményekhez, lassú evolúciós folyamatok eredményeként alkalmazkodott az emberi faj.
   A mai felgyorsult világban, a technikai fejlõdés, a környezet szennyezés és ezek folyományaként az   A mai felgyorsult világban, a technikai fejlõdés, a környezet szennyezés és ezek folyományaként az   A mai felgyorsult világban, a technikai fejlõdés, a környezet szennyezés és ezek folyományaként az   A mai felgyorsult világban, a technikai fejlõdés, a környezet szennyezés és ezek folyományaként az   A mai felgyorsult világban, a technikai fejlõdés, a környezet szennyezés és ezek folyományaként az
éghajlatváltozás, komoly kihívások elé állítja az emberi test, alkalmazkodó képességét.éghajlatváltozás, komoly kihívások elé állítja az emberi test, alkalmazkodó képességét.éghajlatváltozás, komoly kihívások elé állítja az emberi test, alkalmazkodó képességét.éghajlatváltozás, komoly kihívások elé állítja az emberi test, alkalmazkodó képességét.éghajlatváltozás, komoly kihívások elé állítja az emberi test, alkalmazkodó képességét.
   Egyes szerveink, kifejezetten ki vannak téve a civilizációs ártalmak negatív hatásainak, ilyen például az emberi   Egyes szerveink, kifejezetten ki vannak téve a civilizációs ártalmak negatív hatásainak, ilyen például az emberi   Egyes szerveink, kifejezetten ki vannak téve a civilizációs ártalmak negatív hatásainak, ilyen például az emberi   Egyes szerveink, kifejezetten ki vannak téve a civilizációs ártalmak negatív hatásainak, ilyen például az emberi   Egyes szerveink, kifejezetten ki vannak téve a civilizációs ártalmak negatív hatásainak, ilyen például az emberi
szem. Tudta-e, hogy a világból minket érõ ingerek, érzékszervi befogadásában a szem milyen arányban veszszem. Tudta-e, hogy a világból minket érõ ingerek, érzékszervi befogadásában a szem milyen arányban veszszem. Tudta-e, hogy a világból minket érõ ingerek, érzékszervi befogadásában a szem milyen arányban veszszem. Tudta-e, hogy a világból minket érõ ingerek, érzékszervi befogadásában a szem milyen arányban veszszem. Tudta-e, hogy a világból minket érõ ingerek, érzékszervi befogadásában a szem milyen arányban vesz
részt? Nos a válasz egyesek számára meglepõ lehet, hiszen a külvilágból származó ingerek befogadásában ésrészt? Nos a válasz egyesek számára meglepõ lehet, hiszen a külvilágból származó ingerek befogadásában ésrészt? Nos a válasz egyesek számára meglepõ lehet, hiszen a külvilágból származó ingerek befogadásában ésrészt? Nos a válasz egyesek számára meglepõ lehet, hiszen a külvilágból származó ingerek befogadásában ésrészt? Nos a válasz egyesek számára meglepõ lehet, hiszen a külvilágból származó ingerek befogadásában és
fe ldo lgozásában 85 száza lékban támaszkodunk afe ldo lgozásában 85 száza lékban támaszkodunk afe ldo lgozásában 85 száza lékban támaszkodunk afe ldo lgozásában 85 száza lékban támaszkodunk afe ldo lgozásában 85 száza lékban támaszkodunk a
látásunkra.  Ezen okokból  be látható,  hogy lá tásunkra.  Ezen okokból  be látható,  hogy lá tásunkra.  Ezen okokból  be látható,  hogy lá tásunkra.  Ezen okokból  be látható,  hogy lá tásunkra.  Ezen okokból  be látható,  hogy szemünkszemünkszemünkszemünkszemünk
egészsége, éppen látásunk megóvása mennyire fontosegészsége, éppen látásunk megóvása mennyire fontosegészsége, éppen látásunk megóvása mennyire fontosegészsége, éppen látásunk megóvása mennyire fontosegészsége, éppen látásunk megóvása mennyire fontos
ahhoz, hogy teljes életet élhessünk!ahhoz, hogy teljes életet élhessünk!ahhoz, hogy teljes életet élhessünk!ahhoz, hogy teljes életet élhessünk!ahhoz, hogy teljes életet élhessünk!
A világ, napjainkA világ, napjainkA világ, napjainkA világ, napjainkA világ, napjainkban olyan gyorsan állítja új kihívások eléban olyan gyorsan állítja új kihívások eléban olyan gyorsan állítja új kihívások eléban olyan gyorsan állítja új kihívások eléban olyan gyorsan állítja új kihívások elé
szemünket, hogy ezen kihívásokhoz alkalmazkodni azszemünket, hogy ezen kihívásokhoz alkalmazkodni azszemünket, hogy ezen kihívásokhoz alkalmazkodni azszemünket, hogy ezen kihívásokhoz alkalmazkodni azszemünket, hogy ezen kihívásokhoz alkalmazkodni az
emberi szemnek nincs lehetõsége. Ilyen kihívás lehetemberi szemnek nincs lehetõsége. Ilyen kihívás lehetemberi szemnek nincs lehetõsége. Ilyen kihívás lehetemberi szemnek nincs lehetõsége. Ilyen kihívás lehetemberi szemnek nincs lehetõsége. Ilyen kihívás lehet
például az extrém módon megemelkedett UV terhelés, apéldául az extrém módon megemelkedett UV terhelés, apéldául az extrém módon megemelkedett UV terhelés, apéldául az extrém módon megemelkedett UV terhelés, apéldául az extrém módon megemelkedett UV terhelés, a
levegõben szálló por és az azokat alkotó vegyi anyagok,levegõben szálló por és az azokat alkotó vegyi anyagok,levegõben szálló por és az azokat alkotó vegyi anyagok,levegõben szálló por és az azokat alkotó vegyi anyagok,levegõben szálló por és az azokat alkotó vegyi anyagok,
valamint a digitális eszközeink által kibocsájtott károsvalamint a digitális eszközeink által kibocsájtott károsvalamint a digitális eszközeink által kibocsájtott károsvalamint a digitális eszközeink által kibocsájtott károsvalamint a digitális eszközeink által kibocsájtott káros
mennyiségû kék fény vagy éppen e lektromágnesesmennyiségû kék fény vagy éppen e lektromágnesesmennyiségû kék fény vagy éppen e lektromágnesesmennyiségû kék fény vagy éppen e lektromágnesesmennyiségû kék fény vagy éppen e lektromágneses
sugárzás. Szemünk egészsége nagyban függ attól, hogysugárzás. Szemünk egészsége nagyban függ attól, hogysugárzás. Szemünk egészsége nagyban függ attól, hogysugárzás. Szemünk egészsége nagyban függ attól, hogysugárzás. Szemünk egészsége nagyban függ attól, hogy
törõközegeinek épsétörõközegeinek épsétörõközegeinek épsétörõközegeinek épsétörõközegeinek épségét  mi lyen módon óv juk ezengét  mi lyen módon óv juk ezengét  mi lyen módon óv juk ezengét  mi lyen módon óv juk ezengét  mi lyen módon óv juk ezen
környezeti és civilizációs ártalmaktól. Míg nagyszüleinkkörnyezeti és civilizációs ártalmaktól. Míg nagyszüleinkkörnyezeti és civilizációs ártalmaktól. Míg nagyszüleinkkörnyezeti és civilizációs ártalmaktól. Míg nagyszüleinkkörnyezeti és civilizációs ártalmaktól. Míg nagyszüleink
szemlencséin nyolcvan éves korukra je lentkeztek aszemlencséin nyolcvan éves korukra je lentkeztek aszemlencséin nyolcvan éves korukra je lentkeztek aszemlencséin nyolcvan éves korukra je lentkeztek aszemlencséin nyolcvan éves korukra je lentkeztek a
szürkehályog elsõ jelei,  addig mára nem ritka, hogyszürkehályog elsõ jelei,  addig mára nem ritka, hogyszürkehályog elsõ jelei,  addig mára nem ritka, hogyszürkehályog elsõ jelei,  addig mára nem ritka, hogyszürkehályog elsõ jelei,  addig mára nem ritka, hogy
negyvenes éveikben járó pacienseken diagnosztizálnaknegyvenes éveikben járó pacienseken diagnosztizálnaknegyvenes éveikben járó pacienseken diagnosztizálnaknegyvenes éveikben járó pacienseken diagnosztizálnaknegyvenes éveikben járó pacienseken diagnosztizálnak
beérett szürkehályogot. Arra, hogy leírjuk, hány szembetegség és neurológiai panasz hátterében állnak ezek abeérett szürkehályogot. Arra, hogy leírjuk, hány szembetegség és neurológiai panasz hátterében állnak ezek abeérett szürkehályogot. Arra, hogy leírjuk, hány szembetegség és neurológiai panasz hátterében állnak ezek abeérett szürkehályogot. Arra, hogy leírjuk, hány szembetegség és neurológiai panasz hátterében állnak ezek abeérett szürkehályogot. Arra, hogy leírjuk, hány szembetegség és neurológiai panasz hátterében állnak ezek a
szemet megbetegítõ civilizációs ártalmak, kevés lenne ez a nyomtatott felület.szemet megbetegítõ civilizációs ártalmak, kevés lenne ez a nyomtatott felület.szemet megbetegítõ civilizációs ártalmak, kevés lenne ez a nyomtatott felület.szemet megbetegítõ civilizációs ártalmak, kevés lenne ez a nyomtatott felület.szemet megbetegítõ civilizációs ártalmak, kevés lenne ez a nyomtatott felület.
Arra viszont éppen elég, hogy leírjuk, miképpen óvhatjuk szemünk fényét egy életen át.Arra viszont éppen elég, hogy leírjuk, miképpen óvhatjuk szemünk fényét egy életen át.Arra viszont éppen elég, hogy leírjuk, miképpen óvhatjuk szemünk fényét egy életen át.Arra viszont éppen elég, hogy leírjuk, miképpen óvhatjuk szemünk fényét egy életen át.Arra viszont éppen elég, hogy leírjuk, miképpen óvhatjuk szemünk fényét egy életen át.
   Az elsõ és legfontosabb, hogy rendszeresen ellenõriztessük látásunk, szemünk törõközegeinek épségét,   Az elsõ és legfontosabb, hogy rendszeresen ellenõriztessük látásunk, szemünk törõközegeinek épségét,   Az elsõ és legfontosabb, hogy rendszeresen ellenõriztessük látásunk, szemünk törõközegeinek épségét,   Az elsõ és legfontosabb, hogy rendszeresen ellenõriztessük látásunk, szemünk törõközegeinek épségét,   Az elsõ és legfontosabb, hogy rendszeresen ellenõriztessük látásunk, szemünk törõközegeinek épségét,
melyet már kisgyermek korban javasolt megkezdeni, hiszen rengeteg késõbb kialakuló szembetegség és látászavarmelyet már kisgyermek korban javasolt megkezdeni, hiszen rengeteg késõbb kialakuló szembetegség és látászavarmelyet már kisgyermek korban javasolt megkezdeni, hiszen rengeteg késõbb kialakuló szembetegség és látászavarmelyet már kisgyermek korban javasolt megkezdeni, hiszen rengeteg késõbb kialakuló szembetegség és látászavarmelyet már kisgyermek korban javasolt megkezdeni, hiszen rengeteg késõbb kialakuló szembetegség és látászavar
elõzhetõ meg egy kis figyelmességgel. Fontos továbbá a látásunkat befolyásoló egyéb más betegségek idõbenielõzhetõ meg egy kis figyelmességgel. Fontos továbbá a látásunkat befolyásoló egyéb más betegségek idõbenielõzhetõ meg egy kis figyelmességgel. Fontos továbbá a látásunkat befolyásoló egyéb más betegségek idõbenielõzhetõ meg egy kis figyelmességgel. Fontos továbbá a látásunkat befolyásoló egyéb más betegségek idõbenielõzhetõ meg egy kis figyelmességgel. Fontos továbbá a látásunkat befolyásoló egyéb más betegségek idõbeni
feltárása, ilyen például a diabétesz és a hipertónia. Kiemelten fontos, hogy szemünket fizikálisan is védjük afeltárása, ilyen például a diabétesz és a hipertónia. Kiemelten fontos, hogy szemünket fizikálisan is védjük afeltárása, ilyen például a diabétesz és a hipertónia. Kiemelten fontos, hogy szemünket fizikálisan is védjük afeltárása, ilyen például a diabétesz és a hipertónia. Kiemelten fontos, hogy szemünket fizikálisan is védjük afeltárása, ilyen például a diabétesz és a hipertónia. Kiemelten fontos, hogy szemünket fizikálisan is védjük a
károsító tényezõktõl, melyet ma már könnyedén megoldhatunk egy megfelelõ szûrõ bevonatokkal és korrekcióvalkárosító tényezõktõl, melyet ma már könnyedén megoldhatunk egy megfelelõ szûrõ bevonatokkal és korrekcióvalkárosító tényezõktõl, melyet ma már könnyedén megoldhatunk egy megfelelõ szûrõ bevonatokkal és korrekcióvalkárosító tényezõktõl, melyet ma már könnyedén megoldhatunk egy megfelelõ szûrõ bevonatokkal és korrekcióvalkárosító tényezõktõl, melyet ma már könnyedén megoldhatunk egy megfelelõ szûrõ bevonatokkal és korrekcióval
elkészített, a célnak éppen megfelelõ vagy éppen divatos szemüveggel.elkészített, a célnak éppen megfelelõ vagy éppen divatos szemüveggel.elkészített, a célnak éppen megfelelõ vagy éppen divatos szemüveggel.elkészített, a célnak éppen megfelelõ vagy éppen divatos szemüveggel.elkészített, a célnak éppen megfelelõ vagy éppen divatos szemüveggel.
               Tegyen ön is látása épségéért, ellenõriztesse rendszeresen látását,Tegyen ön is látása épségéért, ellenõriztesse rendszeresen látását,Tegyen ön is látása épségéért, ellenõriztesse rendszeresen látását,Tegyen ön is látása épségéért, ellenõriztesse rendszeresen látását,Tegyen ön is látása épségéért, ellenõriztesse rendszeresen látását,
   védje szemét szakszerûen elkészített szemüvegekkel!   védje szemét szakszerûen elkészített szemüvegekkel!   védje szemét szakszerûen elkészített szemüvegekkel!   védje szemét szakszerûen elkészített szemüvegekkel!   védje szemét szakszerûen elkészített szemüvegekkel!

„Mi óvjuk szemed fényét”

Kovács Dániel Kovács Dániel Kovács Dániel Kovács Dániel Kovács Dániel látszerész

Sokunknak ismerõs ez a szlogen, hiszen tudjuk egyetlen véradással három betegen segíthetsz:Sokunknak ismerõs ez a szlogen, hiszen tudjuk egyetlen véradással három betegen segíthetsz:Sokunknak ismerõs ez a szlogen, hiszen tudjuk egyetlen véradással három betegen segíthetsz:Sokunknak ismerõs ez a szlogen, hiszen tudjuk egyetlen véradással három betegen segíthetsz:Sokunknak ismerõs ez a szlogen, hiszen tudjuk egyetlen véradással három betegen segíthetsz:
a levett vérbõl plazmakészítmények, vörösvérsejt- és vérlemezke-koncentrátum készül. Aa levett vérbõl plazmakészítmények, vörösvérsejt- és vérlemezke-koncentrátum készül. Aa levett vérbõl plazmakészítmények, vörösvérsejt- és vérlemezke-koncentrátum készül. Aa levett vérbõl plazmakészítmények, vörösvérsejt- és vérlemezke-koncentrátum készül. Aa levett vérbõl plazmakészítmények, vörösvérsejt- és vérlemezke-koncentrátum készül. A
véradás a véradó egészségét is szolgálja, hiszen a kötelezõ tesztek elvégzése után nemcsakvéradás a véradó egészségét is szolgálja, hiszen a kötelezõ tesztek elvégzése után nemcsakvéradás a véradó egészségét is szolgálja, hiszen a kötelezõ tesztek elvégzése után nemcsakvéradás a véradó egészségét is szolgálja, hiszen a kötelezõ tesztek elvégzése után nemcsakvéradás a véradó egészségét is szolgálja, hiszen a kötelezõ tesztek elvégzése után nemcsak
a vércsoportját ismerheted meg, a szûrõvizsgálat kiterjed a HIV, a Hepatitisz-B, a Hepatitsz-C,a vércsoportját ismerheted meg, a szûrõvizsgálat kiterjed a HIV, a Hepatitisz-B, a Hepatitsz-C,a vércsoportját ismerheted meg, a szûrõvizsgálat kiterjed a HIV, a Hepatitisz-B, a Hepatitsz-C,a vércsoportját ismerheted meg, a szûrõvizsgálat kiterjed a HIV, a Hepatitisz-B, a Hepatitsz-C,a vércsoportját ismerheted meg, a szûrõvizsgálat kiterjed a HIV, a Hepatitisz-B, a Hepatitsz-C,
a szifilisz kimutatására is.a szifilisz kimutatására is.a szifilisz kimutatására is.a szifilisz kimutatására is.a szifilisz kimutatására is.

De vajon azt is:De vajon azt is:De vajon azt is:De vajon azt is:De vajon azt is:
Tudtad, hogy egy véradással nemcsak 3 ember életét mented meg, de a magad egészségéértTudtad, hogy egy véradással nemcsak 3 ember életét mented meg, de a magad egészségéértTudtad, hogy egy véradással nemcsak 3 ember életét mented meg, de a magad egészségéértTudtad, hogy egy véradással nemcsak 3 ember életét mented meg, de a magad egészségéértTudtad, hogy egy véradással nemcsak 3 ember életét mented meg, de a magad egészségéért
is sokat teszel?is sokat teszel?is sokat teszel?is sokat teszel?is sokat teszel?

Nyugodtan értelmezheted szûrõvizsgálatként is.Nyugodtan értelmezheted szûrõvizsgálatként is.Nyugodtan értelmezheted szûrõvizsgálatként is.Nyugodtan értelmezheted szûrõvizsgálatként is.Nyugodtan értelmezheted szûrõvizsgálatként is. A véradásig csak az azt megelõzõ rövid, A véradásig csak az azt megelõzõ rövid, A véradásig csak az azt megelõzõ rövid, A véradásig csak az azt megelõzõ rövid, A véradásig csak az azt megelõzõ rövid,
ámde alapos szûrést követõen jutsz el, maga a véradás pedig egy ámde alapos szûrést követõen jutsz el, maga a véradás pedig egy ámde alapos szûrést követõen jutsz el, maga a véradás pedig egy ámde alapos szûrést követõen jutsz el, maga a véradás pedig egy ámde alapos szûrést követõen jutsz el, maga a véradás pedig egy orvosi ellenõrzés is egyben,orvosi ellenõrzés is egyben,orvosi ellenõrzés is egyben,orvosi ellenõrzés is egyben,orvosi ellenõrzés is egyben,
ahol ahol ahol ahol ahol probléma esetén azonnal a megfelelõ szakorvoshoz irányítanak,probléma esetén azonnal a megfelelõ szakorvoshoz irányítanak,probléma esetén azonnal a megfelelõ szakorvoshoz irányítanak,probléma esetén azonnal a megfelelõ szakorvoshoz irányítanak,probléma esetén azonnal a megfelelõ szakorvoshoz irányítanak, illetve felhívják a illetve felhívják a illetve felhívják a illetve felhívják a illetve felhívják a
figyelmedet néhány tudnivalóra.figyelmedet néhány tudnivalóra.figyelmedet néhány tudnivalóra.figyelmedet néhány tudnivalóra.figyelmedet néhány tudnivalóra.
A véradásnak a segítségnyújtás mellett A véradásnak a segítségnyújtás mellett A véradásnak a segítségnyújtás mellett A véradásnak a segítségnyújtás mellett A véradásnak a segítségnyújtás mellett komoly elõnyei vannak.komoly elõnyei vannak.komoly elõnyei vannak.komoly elõnyei vannak.komoly elõnyei vannak.
A vérvételt megelõzõ kontroll olyan alapos, hogy A vérvételt megelõzõ kontroll olyan alapos, hogy A vérvételt megelõzõ kontroll olyan alapos, hogy A vérvételt megelõzõ kontroll olyan alapos, hogy A vérvételt megelõzõ kontroll olyan alapos, hogy megfelel egymegfelel egymegfelel egymegfelel egymegfelel egy
féléves orvosi vizsgálatnak.féléves orvosi vizsgálatnak.féléves orvosi vizsgálatnak.féléves orvosi vizsgálatnak.féléves orvosi vizsgálatnak. Egyetlen csepp ujjból vett vérbõl Egyetlen csepp ujjból vett vérbõl Egyetlen csepp ujjból vett vérbõl Egyetlen csepp ujjból vett vérbõl Egyetlen csepp ujjból vett vérbõl
megállapítják, hogy vérszegények vagyunk-e, és milyen amegállapítják, hogy vérszegények vagyunk-e, és milyen amegállapítják, hogy vérszegények vagyunk-e, és milyen amegállapítják, hogy vérszegények vagyunk-e, és milyen amegállapítják, hogy vérszegények vagyunk-e, és milyen a
vércsoportunk (A, B, AB, vagy 0). Ha nem találtak kizáró tényezõt,vércsoportunk (A, B, AB, vagy 0). Ha nem találtak kizáró tényezõt,vércsoportunk (A, B, AB, vagy 0). Ha nem találtak kizáró tényezõt,vércsoportunk (A, B, AB, vagy 0). Ha nem találtak kizáró tényezõt,vércsoportunk (A, B, AB, vagy 0). Ha nem találtak kizáró tényezõt,
például magas vérnyomást, vagy haemoglobin eltérést, márispéldául magas vérnyomást, vagy haemoglobin eltérést, márispéldául magas vérnyomást, vagy haemoglobin eltérést, márispéldául magas vérnyomást, vagy haemoglobin eltérést, márispéldául magas vérnyomást, vagy haemoglobin eltérést, máris
mehetünk a laborba.mehetünk a laborba.mehetünk a laborba.mehetünk a laborba.mehetünk a laborba.

A A A A A véradás sorávéradás sorávéradás sorávéradás sorávéradás során levett vérbõl kimutatják,n levett vérbõl kimutatják,n levett vérbõl kimutatják,n levett vérbõl kimutatják,n levett vérbõl kimutatják, ha valaki AIDS-es, Hepatitis B-, C-fertõzése van, ha valaki AIDS-es, Hepatitis B-, C-fertõzése van, ha valaki AIDS-es, Hepatitis B-, C-fertõzése van, ha valaki AIDS-es, Hepatitis B-, C-fertõzése van, ha valaki AIDS-es, Hepatitis B-, C-fertõzése van,
vagyis vírusos májgyulladásban szenved, esetleg szifiliszes. vagyis vírusos májgyulladásban szenved, esetleg szifiliszes. vagyis vírusos májgyulladásban szenved, esetleg szifiliszes. vagyis vírusos májgyulladásban szenved, esetleg szifiliszes. vagyis vírusos májgyulladásban szenved, esetleg szifiliszes. Bármelyik fertõzést észlelik, háromBármelyik fertõzést észlelik, háromBármelyik fertõzést észlelik, háromBármelyik fertõzést észlelik, háromBármelyik fertõzést észlelik, három
héten belül értesítik az illetõt.héten belül értesítik az illetõt.héten belül értesítik az illetõt.héten belül értesítik az illetõt.héten belül értesítik az illetõt. Ezek olyan betegségek, amelyeket amúgy nem sokan nézetnek Ezek olyan betegségek, amelyeket amúgy nem sokan nézetnek Ezek olyan betegségek, amelyeket amúgy nem sokan nézetnek Ezek olyan betegségek, amelyeket amúgy nem sokan nézetnek Ezek olyan betegségek, amelyeket amúgy nem sokan nézetnek
meg, mert több orvoshoz is el kell menni, beutalókat kell íratni, sõt ha egy AIDS-vizsgálatrameg, mert több orvoshoz is el kell menni, beutalókat kell íratni, sõt ha egy AIDS-vizsgálatrameg, mert több orvoshoz is el kell menni, beutalókat kell íratni, sõt ha egy AIDS-vizsgálatrameg, mert több orvoshoz is el kell menni, beutalókat kell íratni, sõt ha egy AIDS-vizsgálatrameg, mert több orvoshoz is el kell menni, beutalókat kell íratni, sõt ha egy AIDS-vizsgálatra
kellemetlen lenne elmkellemetlen lenne elmkellemetlen lenne elmkellemetlen lenne elmkellemetlen lenne elmennünk, egy véradás azt is helyettesítheti.ennünk, egy véradás azt is helyettesítheti.ennünk, egy véradás azt is helyettesítheti.ennünk, egy véradás azt is helyettesítheti.ennünk, egy véradás azt is helyettesítheti.

A véradás A véradás A véradás A véradás A véradás nemcsak csökkenti a vérben lévõ vasszintet,nemcsak csökkenti a vérben lévõ vasszintet,nemcsak csökkenti a vérben lévõ vasszintet,nemcsak csökkenti a vérben lévõ vasszintet,nemcsak csökkenti a vérben lévõ vasszintet, hanem ösztönzõleg is hat a csontvelõ hanem ösztönzõleg is hat a csontvelõ hanem ösztönzõleg is hat a csontvelõ hanem ösztönzõleg is hat a csontvelõ hanem ösztönzõleg is hat a csontvelõ
számára, inger új, friss vörösvértestek képzésére.számára, inger új, friss vörösvértestek képzésére.számára, inger új, friss vörösvértestek képzésére.számára, inger új, friss vörösvértestek képzésére.számára, inger új, friss vörösvértestek képzésére.
Azok között, Azok között, Azok között, Azok között, Azok között, akik rendszeresen, félévente adnak vért, 88%-kal csökken a szívinfarktus és aakik rendszeresen, félévente adnak vért, 88%-kal csökken a szívinfarktus és aakik rendszeresen, félévente adnak vért, 88%-kal csökken a szívinfarktus és aakik rendszeresen, félévente adnak vért, 88%-kal csökken a szívinfarktus és aakik rendszeresen, félévente adnak vért, 88%-kal csökken a szívinfarktus és a
stroke kockázata.stroke kockázata.stroke kockázata.stroke kockázata.stroke kockázata. (A Journal of the American Medical Assotiation címû lap tanulmány szerint.) (A Journal of the American Medical Assotiation címû lap tanulmány szerint.) (A Journal of the American Medical Assotiation címû lap tanulmány szerint.) (A Journal of the American Medical Assotiation címû lap tanulmány szerint.) (A Journal of the American Medical Assotiation címû lap tanulmány szerint.)
Tehát a véradás hatással van a mentális egészségünkre. Az a tudat, hogy segítettünk valakiTehát a véradás hatással van a mentális egészségünkre. Az a tudat, hogy segítettünk valakiTehát a véradás hatással van a mentális egészségünkre. Az a tudat, hogy segítettünk valakiTehát a véradás hatással van a mentális egészségünkre. Az a tudat, hogy segítettünk valakiTehát a véradás hatással van a mentális egészségünkre. Az a tudat, hogy segítettünk valaki
életét megmenteni és ezzel kicsit jobbá tettük a világot, óriási örömmel tölthet el - ha jótéletét megmenteni és ezzel kicsit jobbá tettük a világot, óriási örömmel tölthet el - ha jótéletét megmenteni és ezzel kicsit jobbá tettük a világot, óriási örömmel tölthet el - ha jótéletét megmenteni és ezzel kicsit jobbá tettük a világot, óriási örömmel tölthet el - ha jótéletét megmenteni és ezzel kicsit jobbá tettük a világot, óriási örömmel tölthet el - ha jót
teszünk, jó l  érezzük magunkat.  A boldogság pedig sok f iz ikai  és pszichológiai  bajteszünk, jó l  érezzük magunkat.  A boldogság pedig sok f iz ikai  és pszichológiai  bajteszünk, jó l  érezzük magunkat.  A boldogság pedig sok f iz ikai  és pszichológiai  bajteszünk, jó l  érezzük magunkat.  A boldogság pedig sok f iz ikai  és pszichológiai  bajteszünk, jó l  érezzük magunkat.  A boldogság pedig sok f iz ikai  és pszichológiai  baj
megelõzésében megelõzésében megelõzésében megelõzésében megelõzésében is szerepet játszik.is szerepet játszik.is szerepet játszik.is szerepet játszik.is szerepet játszik.

S hogy ki lehet véradó? S hogy ki lehet véradó? S hogy ki lehet véradó? S hogy ki lehet véradó? S hogy ki lehet véradó? Véradó lehet mindenki, aki:Véradó lehet mindenki, aki:Véradó lehet mindenki, aki:Véradó lehet mindenki, aki:Véradó lehet mindenki, aki:
• egészs• egészs• egészs• egészs• egészségesnek érzi magátégesnek érzi magátégesnek érzi magátégesnek érzi magátégesnek érzi magát
• az adatfelvételhez lakcímkártya, a személyi igazolványod és a TAJ-szám (ez lehet a TAJ• az adatfelvételhez lakcímkártya, a személyi igazolványod és a TAJ-szám (ez lehet a TAJ• az adatfelvételhez lakcímkártya, a személyi igazolványod és a TAJ-szám (ez lehet a TAJ• az adatfelvételhez lakcímkártya, a személyi igazolványod és a TAJ-szám (ez lehet a TAJ• az adatfelvételhez lakcímkártya, a személyi igazolványod és a TAJ-szám (ez lehet a TAJ
kártya, a TAJ számot tartalmazó irat, lelet, illetve a véradó általi bemondás is.) feltétlenülkártya, a TAJ számot tartalmazó irat, lelet, illetve a véradó általi bemondás is.) feltétlenülkártya, a TAJ számot tartalmazó irat, lelet, illetve a véradó általi bemondás is.) feltétlenülkártya, a TAJ számot tartalmazó irat, lelet, illetve a véradó általi bemondás is.) feltétlenülkártya, a TAJ számot tartalmazó irat, lelet, illetve a véradó általi bemondás is.) feltétlenül
szükségesszükségesszükségesszükségesszükséges
• rendelkezik a regisztrációhoz szükséges igazolványokkal, adatokkal (személyi vagy más• rendelkezik a regisztrációhoz szükséges igazolványokkal, adatokkal (személyi vagy más• rendelkezik a regisztrációhoz szükséges igazolványokkal, adatokkal (személyi vagy más• rendelkezik a regisztrációhoz szükséges igazolványokkal, adatokkal (személyi vagy más• rendelkezik a regisztrációhoz szükséges igazolványokkal, adatokkal (személyi vagy más
fényképes igazolvány, lakcímkártya, TAJ szám (elsõ regisztrációkor eredeti vagy fénymásoltfényképes igazolvány, lakcímkártya, TAJ szám (elsõ regisztrációkor eredeti vagy fénymásoltfényképes igazolvány, lakcímkártya, TAJ szám (elsõ regisztrációkor eredeti vagy fénymásoltfényképes igazolvány, lakcímkártya, TAJ szám (elsõ regisztrációkor eredeti vagy fénymásoltfényképes igazolvány, lakcímkártya, TAJ szám (elsõ regisztrációkor eredeti vagy fénymásolt
TAJ kártya szükséges!), külföldi állampolgár esetén magyarországi lakcímet igazoló papírTAJ kártya szükséges!), külföldi állampolgár esetén magyarországi lakcímet igazoló papírTAJ kártya szükséges!), külföldi állampolgár esetén magyarországi lakcímet igazoló papírTAJ kártya szükséges!), külföldi állampolgár esetén magyarországi lakcímet igazoló papírTAJ kártya szükséges!), külföldi állampolgár esetén magyarországi lakcímet igazoló papír
• elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves• elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves• elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves• elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves• elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves
• testsúlya meghaladja az 50 kilogrammot• testsúlya meghaladja az 50 kilogrammot• testsúlya meghaladja az 50 kilogrammot• testsúlya meghaladja az 50 kilogrammot• testsúlya meghaladja az 50 kilogrammot
• a tetoválás és a t• a tetoválás és a t• a tetoválás és a t• a tetoválás és a t• a tetoválás és a testékszer nem akadály, ha eltelt fél év, mióta elkészültekestékszer nem akadály, ha eltelt fél év, mióta elkészültekestékszer nem akadály, ha eltelt fél év, mióta elkészültekestékszer nem akadály, ha eltelt fél év, mióta elkészültekestékszer nem akadály, ha eltelt fél év, mióta elkészültek

ADJ VÉRT, ÉS MENTS MEG 3 ÉLETET!ADJ VÉRT, ÉS MENTS MEG 3 ÉLETET!ADJ VÉRT, ÉS MENTS MEG 3 ÉLETET!ADJ VÉRT, ÉS MENTS MEG 3 ÉLETET!ADJ VÉRT, ÉS MENTS MEG 3 ÉLETET!
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