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BBB Glas Kft.
Szarvas, Vasút u. 69.
Mezôtúr,  Szolnoki u. 3.
e-mail: uveg@bbbglas.hu

Telefon: 06/20/9313-480
06/20/2277-821
06/20/975-0102

Fax: 06/56/352-026

MÛANYMÛANYMÛANYMÛANYMÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓKAG NYÍLÁSZÁRÓKAG NYÍLÁSZÁRÓKAG NYÍLÁSZÁRÓKAG NYÍLÁSZÁRÓK
gyártása, beépítése45.
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6 LÉGKAMRÁS GEALAN
NYÍLÁSZÁRÓK

KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!

Az akció

2017. január 3-tól

2017. január 31-ig

tart!

Kérje INGYENES ajánlatunkat!
KEDVEZMÉNY!KEDVEZMÉNY!-50%-50%

AKCIÓ

Békésszentandráson,
a SZÔNYEGSZÖVÔ

telephelyén!

Tel.: 66/218-922.

PVC

továbbá

PADLÓSZÔNYEG

AKCIÓS ÁRON!

2017. január 3-tól a készlet erejéig!

700 Ft-tól

További információ:

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

- Szarvas, Szabadság u. 6-10.
   alatti, volt cukrászda
- Szarvas, Kossuth u. 64. alatti
   udvari üzlethelyiség
   (volt Kutyakozmetika)

A Szarvas Coop Zrt.

kiadó
üzlethelyiségei:

HALLÁSGONDOZÓ
Szarvas, Bocskai u. 5.

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

közötti üzletsoron)

Dr. Bender Edit
fõorvos, audiológus szakorvos

és Kisné Petrov Magdolna
hallásakusztikus szakasszisztens

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

BEUTALÓ NEM SZÜKSÉGES!

Bútorok széles választékban, akciós áron kaphatók!

Szarvas, Vasút u. 77.
(Református templommal szemben)

GYÁRTÓI BÚTORBOLT
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INGATLANINGATLANINGATLANINGATLANINGATLAN
Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason, Szabadság u. 79. szám
alatti, magasföldszinti, 1.5 szobás
lakás eladó. Érdeklõdni: 06/70/3311-
507
Békésszentandráson,Békésszentandráson,Békésszentandráson,Békésszentandráson,Békésszentandráson, jó helyen,
beköltözhetõ, összkomfortos,
kétszobás kockaház újszerû
melléképülettel, rendezett kerttel
eladó. Érdeklõdni: délután 06/30/
9752-710
Gyulán, Gyulán, Gyulán, Gyulán, Gyulán, T utcában, kétszintes, 3
szobás, sorházi lakás eladó garázzsal.
Érdeklõdni: 06/20/420-8605
60 m60 m60 m60 m60 m22222-es,-es,-es,-es,-es, kertes ház Szarvason
eladó vagy 1.5 szobás, emeleti
lakásra cserélhetõ - érték-
egyeztetéssel. Érd.: 06/20/995-8838
Keresek Keresek Keresek Keresek Keresek 3 szobás kertes házat
megvételre, Szarvason. Telefon: 06/
30/239-6254

18.9 millió Ft-ért
Szarvason, a Békéscsaba felé

vezetõ 44-es út mellett,
2878 m2-en található,

bekerített, újépítésû ingatlan
eladó (iroda,udvar és csarnok)!

Érd.: 06/30/985-9972.

Fiat Stilo 1.9 multijet,

2006-os évjáratú,
280.000 km-rel

(új kuplungszerkezettel)
eladó

- totálkárosan.

Tel.: 06/30/414-8486.

SZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁS
RedõnyRedõnyRedõnyRedõnyRedõny, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny. 66/214-269, 06/30/
262-8528
Fotózást ,  v ideózást  vál la lokFotózást ,  v ideózást  vál la lokFotózást ,  v ideózást  vál la lokFotózást ,  v ideózást  vál la lokFotózást ,  v ideózást  vál la lok
esküvõkön, rendezvényeken, családi
és baráti összejöveteleken.... Kiváló
minõség, megfizethetõ áron! Rácz
István 06/70/290-9901
www.raczfotovideo.hu
Költöztetés Költöztetés Költöztetés Költöztetés Költöztetés garanciával, vidékre is.
Érdeklõdni lehet telefonon: 06/30/
4088-125
Duguláselhár í tás Duguláselhár í tás Duguláselhár í tás Duguláselhár í tás Duguláselhár í tás azonnali
kiszállással. Hétvégén is, kamerás
rendszerrel. Helymeghatározás. 06/
70/504-7932
Árokásás Árokásás Árokásás Árokásás Árokásás (szennyvíz, víz) alapásás,
tereprendezés, lyukfúrás, pontalap
fúrás, betontörés kiskotróval.
Érdeklõdni lehet telefonon: 06/20/
9288-098
Leendõ Leendõ Leendõ Leendõ Leendõ lakóautó tulajdonosoknak,
befektetõknek. Keressék a
ww w . l a k o a u t o m e g o s z t v a . h u
honlapot
Elektromos kerékpárokElektromos kerékpárokElektromos kerékpárokElektromos kerékpárokElektromos kerékpárok teljes körû
szervizelése, javítása akár helyszíni
szereléssel, rövid határidõvel. 06/70/
636-1472
Trapézlemeztetõk Trapézlemeztetõk Trapézlemeztetõk Trapézlemeztetõk Trapézlemeztetõk készítését
vállalom. Érdeklõdni lehet: 06/20/
965-8164
Gyógymasszõr Gyógymasszõr Gyógymasszõr Gyógymasszõr Gyógymasszõr és kinesio tape
terapeuta. Érdeklõdni: 06/70/315-
50-15

Szarvason (Mangolban),
Hársfa utcában, 842 m2-es,
összközmûves építési telek

eladó.

Árajánlatot kérek:
06/30/231-7150,

magyarzs46v@t-online.hu

Dr. Szabó András

Szarvas, Deák Ferenc u. 2.

(az udvarban) szerda 16-18 óráig.

06/20/974-3738

magánrendelése
BÕRGYÓGYÁSZ, KOZMETOLÓGUS+

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

Békés megyei BánkútonBékés megyei BánkútonBékés megyei BánkútonBékés megyei BánkútonBékés megyei Bánkúton 3 szobás,
komfortos ház kerttel, családi ok
miatt sürgõsen eladó. Érdeklõdni
lehet: 06/30/470-2105, 06/30/746-
5408
Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason, Alkotmány utcában 3
szobás lakóház - új zsindelytetõvel -
eladó. Irányár: 6.500.000 Ft.
Érdeklõdni lehet telefonon: 06/70/
259-7460
35 AK35 AK35 AK35 AK35 AK értékû Árpádos föld eladó.
Érdeklõdni lehet telefonon: 06/70/
6143-722
Eladó ingat lanokat Eladó ingat lanokat Eladó ingat lanokat Eladó ingat lanokat Eladó ingat lanokat keresünk
Szentes és környékérõl. 06/30/407-
76-72
Szentes központjábanSzentes központjábanSzentes központjábanSzentes központjábanSzentes központjában elsõ emeleti,
3 szobás, teljesen felújított,
hõszigetelt lakás eladó. Irányár:
11.000.000 Ft. Érdeklõdni: 06/30/
543-62-75
Építési telÉpítési telÉpítési telÉpítési telÉpítési telekekekekek eladó Szarvason, a
Móricz-Benka sarkon. Érdeklõdni:
06/20/420-8605
Szarvas környékén,Szarvas környékén,Szarvas környékén,Szarvas környékén,Szarvas környékén, igényesen
felújított tanya eladó. Irányár:
11.500.000 Ft. Érdeklõdni: 06/30/
384-8540
Gyomaendrõdön,Gyomaendrõdön,Gyomaendrõdön,Gyomaendrõdön,Gyomaendrõdön, Sirató belsõ
holtágán 881 m2 területû, üres,
rendben tartott vízparti telek eladó.
Murvás út. Irányár: 1.100.000 Ft.
Érdeklõdni lehet telefonon: 06/30/
535-0252
Szarvason Szarvason Szarvason Szarvason Szarvason 2 szobás, kertes ház
eladó. Érdeklõdni lehet: 06/30/311-
2391
Osztrák határtó lOsztrák határtó lOsztrák határtó lOsztrák határtó lOsztrák határtó l 20 km-re,
Rábatamási-ban - 4 szobás, 25 éve
épült, 150 m2-es családi ház eladó.
Pincével, két kocsis beállóval, termõ
gyümölcsfákkal. Irányár: 14.900.000
Ft. Érdeklõdni lehet telefonon: 06/
20/977-8288

Ács- és kõmûvesmunkák.Ács- és kõmûvesmunkák.Ács- és kõmûvesmunkák.Ács- és kõmûvesmunkák.Ács- és kõmûvesmunkák. Családi
házak, bõvítések teljes kivitelezése,
régi épületek teljes felújítása. Új tetõk
készítése, régi tetõk felújítása,
térkövezés, hõszigetelés. Számla-
képesen. Érdeklõdni: 06/30/750-
9591
Favágást vállalokFavágást vállalokFavágást vállalokFavágást vállalokFavágást vállalok veszélyes helyen,
vidéken is, fáért is. Érdeklõdni: 06/
30/938-6387
KözKözKözKözKözpont i  fûtésipont i  fûtésipont i  fûtésipont i  fûtésipont i  fûtési és vízszerelési
munkák kivitelezése, karbantartás.
Érdeklõdni: 06/30/972-8568
Talajvíz elleni Talajvíz elleni Talajvíz elleni Talajvíz elleni Talajvíz elleni vízszintes falszigetelés
fûrésztechnikával történõ befûzését
vállalom tégla- és vályogfalnál.
Telefon: 06/30/935-6527
Tetõszigetelést Tetõszigetelést Tetõszigetelést Tetõszigetelést Tetõszigetelést vállalok. Telefon:
06/30/525-0161
Hõszigetelõ rendszerekHõszigetelõ rendszerekHõszigetelõ rendszerekHõszigetelõ rendszerekHõszigetelõ rendszerek készítését
vállalom, akár anyagbeszerzéssel is.
Érdeklõdni lehet: 06/20/965-8164
Vízszerelés,Vízszerelés,Vízszerelés,Vízszerelés,Vízszerelés, központifûtés-szerelés,
kivitelezés, karbantartás. Érdeklõdni:
06/30/518-6966
Szobafestés,Szobafestés,Szobafestés,Szobafestés,Szobafestés, mázolás, tapétázás,
hõszigetelés, laminált parketta
rakása. Kérem, hívjon. 06/30/508-
7144

Mosógépjaví tás.  Mosógépjaví tás.  Mosógépjaví tás.  Mosógépjaví tás.  Mosógépjaví tás.  Gáztûzhelyek,
vízmelegítõk, konvektorok, kazánok
takarítása, felújítása, savazása,
villanybojler vízkõtelenítése. Víz- és
központi fûtés szerelése. Érdeklõdni
lehet: 06/63/317310, 06/30/9836-
876

Kõmûvesmunkák,Kõmûvesmunkák,Kõmûvesmunkák,Kõmûvesmunkák,Kõmûvesmunkák, ácsmunkák,
burkolás, hõszigetelés. 06/30/732-
9996

VÁLLALKOZÁS - ÜZLETVÁLLALKOZÁS - ÜZLETVÁLLALKOZÁS - ÜZLETVÁLLALKOZÁS - ÜZLETVÁLLALKOZÁS - ÜZLET
Üzlethelyiség kiadó Üzlethelyiség kiadó Üzlethelyiség kiadó Üzlethelyiség kiadó Üzlethelyiség kiadó Szarvason, az
Informatika mögött. Érdeklõdni: 06/
20/9877-824
Orosházán,Orosházán,Orosházán,Orosházán,Orosházán, a belvárosban eladó 244
m2-es fedett udvari egyéb helyiség
(mûhelyek), valamint hasonló
nagyságú betonozott szabadtér. A
mûhelyek központi fûtéssel
ellátottak. Bejárás szolgalmi joggal,
valamint a telek önálló hrsz-szel
rendelkezik. Érdeklõdni: 06/30/903-
1545
Szentesen Szentesen Szentesen Szentesen Szentesen minden igényt kielégítõ
családi ház vállalkozással eladó. 06/
30/299-33-23
Kunszentmártonban, Kunszentmártonban, Kunszentmártonban, Kunszentmártonban, Kunszentmártonban, a volt Oázis
italdiszkont (250 m2) áron alul eladó.
06/30/207-75-78
Forgalmas fõút mellett Forgalmas fõút mellett Forgalmas fõút mellett Forgalmas fõút mellett Forgalmas fõút mellett igényes büfé
tanyával eladó. Érdeklõdni: 06/30/
299-33-23

ÁLLATÁLLATÁLLATÁLLATÁLLAT
3 db m3 db m3 db m3 db m3 db mangalica angalica angalica angalica angalica hízó eladó. Telefon:
06/70/566-7672
Mangalica Mangalica Mangalica Mangalica Mangalica hízó eladó. Kb. 150-160
kg. Érdeklõdni lehet: 06/30/872-
4974
Fehér-vörös színû,Fehér-vörös színû,Fehér-vörös színû,Fehér-vörös színû,Fehér-vörös színû, fiatal cicánkat
szilveszter óta nem találjuk!
Szarvasról, az Arborétum utcából
kóborolt el. Segítsen aki tud: 66/
313-206. Elõre is köszönjük!
Oroszlánfejû Oroszlánfejû Oroszlánfejû Oroszlánfejû Oroszlánfejû törpenyuszi állomány
eladó. 2 bak, 3 nõstény, 2 növendék
+ hozzá tartózó ketreccel és fialó
ládával. Növendék árban elvihetõk.
Érdeklõdni: 06/20/977-3992
Cochin Cochin Cochin Cochin Cochin kék kakas és tyúk párban
eladó. Érdeklõdni lehet: 06/20/977-
3992
NémetjuhNémetjuhNémetjuhNémetjuhNémetjuhász ász ász ász ász kiskutyák eladók.
Érdeklõdni: 06/30/858-1719
Birkahús Birkahús Birkahús Birkahús Birkahús 1.200 Ft/kg-os áron
folyamatosan kapható, házhoz
szállítva is. Érdeklõdni: 06/30/259-
3242
Lahora galambokLahora galambokLahora galambokLahora galambokLahora galambok eladók.
Érdeklõdni: 06/30/827-56-85
Border collieBorder collieBorder collieBorder collieBorder collie kölyökkutyák eladók.
Érdeklõdni lehet telefonon: 06/30/
228-9347
Japán kacsákJapán kacsákJapán kacsákJapán kacsákJapán kacsák eladók. Érdeklõdni:
06/30/457-7502

JÁRMÛJÁRMÛJÁRMÛJÁRMÛJÁRMÛ
“Hobby” “Hobby” “Hobby” “Hobby” “Hobby” nevezetû lakókocsi eladó.
Telepíthetõ. Víz, gáz, villany
megoldható. Érdeklõdni: 06/20/454-
1312
Használt autóját,Használt autóját,Használt autóját,Használt autóját,Használt autóját, tehergépkocsiját
készpénzért megveszem.
Üzemképtelen, papír nélkül is lehet.
Ha kell házhoz megyek. 06/20/910-
9361, 06/20/280-9747
Régi motorokat,Régi motorokat,Régi motorokat,Régi motorokat,Régi motorokat, autót vásárolok. 06/30/
9509-170.
9 hónapos9 hónapos9 hónapos9 hónapos9 hónapos Tornádo elektromos kerékpár
eladó. Érdeklõdni lehet: 06/30/361-
3749
Pótkocsihoz Pótkocsihoz Pótkocsihoz Pótkocsihoz Pótkocsihoz billentõ munkahengert és
900x16-os gumit keresek. 06/30/981-
9930
Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar 15 LE-s kistraktor eladó. 06/70/
417-8942
Opel Astra GOpel Astra GOpel Astra GOpel Astra GOpel Astra G 1.6-os, benzines és Peugeot
106-os 1.0 eladó. Érdeklõdni: 06/20/
321-19-08
Hattat AHattat AHattat AHattat AHattat A 100 traktor 520 üzemórás, új, 6
soros szemenkénti vetõgép, fullos
felszereltséggel, adás-vételivel eladó.
Érdeklõdni lehet telefonon: 06/30/224-
1043
12 leveles tárcsa,12 leveles tárcsa,12 leveles tárcsa,12 leveles tárcsa,12 leveles tárcsa, négysoros kultivátor,
4 db borona eladó. Érdeklõdni: 06/30/
507-65-47
Traktorhajtású Traktorhajtású Traktorhajtású Traktorhajtású Traktorhajtású gallydaráló, szecskázó,
MTZ 80-as traktor, alkatrészek eladók,
elcserélhetõk. 30/281-7249

VEGYESVEGYESVEGYESVEGYESVEGYES
Figyelem! Figyelem! Figyelem! Figyelem! Figyelem! Akciós farsangi jelmez és
kellék vásár Szolnokon, a Széchenyi
lakótelepi piac mögötti Dávid Jelmez
Szaküzletben. Óriási a választékunk
bölcsis, ovis, iskolás méretû
jelmezekbõl. Nyitva: minden nap 9-
18 óráig.
SzójaSzójaSzójaSzójaSzója házhoz szállítással. 06/30/228-
0881
Hajópadló,Hajópadló,Hajópadló,Hajópadló,Hajópadló, lambéria, szegõlécek
kedvezõ áron gyártótól eladók. Br.
1.350 Ft/m2-tõl. 06/70/395-7032
Bolt i  berendezésekBolt i  berendezésekBolt i  berendezésekBolt i  berendezésekBolt i  berendezések (hûtõk,
fagyasztók, polcok) eladók.
Érdeklõdni: 06/70/946-1824
Kis-  és Kis-  és Kis-  és Kis-  és Kis-  és nagybálás gyepszéna,
szalma kiváló minõségben eladó.
Házhoz szállítás megoldható. 06/30/
3540-869
Gyalupadot Gyalupadot Gyalupadot Gyalupadot Gyalupadot és vastaglapos
disznóvágó asztalt vásárolok. 06/30/
286-3793
Tûzifa jó áron!Tûzifa jó áron!Tûzifa jó áron!Tûzifa jó áron!Tûzifa jó áron! Jó minõségû tölgy,
bükk, kugli 28 Ft/kg-tól, konyhakész
29 Ft/kg-tól, rönk 26 Ft/kg-tól. Gyors
kiszállítás. Kedvezményeinkért hívjon!
06/30/472-9714
VásárolnékVásárolnékVásárolnékVásárolnékVásárolnék lakatos, bádogos
gépeket, élhajlítót, fúrógépet,
gépsatut, üllõt, CO hegesztõt,
mûszerészesztergát, marógépet,
kompresszort, invertert, kis gépeket.
06/70/624-5475
KörbálásKörbálásKörbálásKörbálásKörbálás széna széna széna széna széna eladó. 06/30/633-
8118
5 mázsáig mérõ fém mázsa eladó.
06/30/290-8379
70-es gázkazán70-es gázkazán70-es gázkazán70-es gázkazán70-es gázkazán és bélelt kémények
eladók. 06/30/290-8379

Beton Beton Beton Beton Beton kerítésoszlopok eladók. 06/
70/610-9388
Szentesen,Szentesen,Szentesen,Szentesen,Szentesen, a Rákóczi utcai MÉH-
telep megújult árakkal folyamatosan
vásárol: akkumulátort, színesfémet,
vasat és lemezhulladékot. Telefon:
06/30/467-1602, 06/63/318-345.
Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig 8-
17-ig, szombaton 8-12-ig
Terménytárolásra,Terménytárolásra,Terménytárolásra,Terménytárolásra,Terménytárolásra, raktározásra
alkalmas zárható konténer eladó.
06/30/383-0901
Méhviaszt Méhviaszt Méhviaszt Méhviaszt Méhviaszt vennék. 06/30/824-84-
66
40 db 40 db 40 db 40 db 40 db bálás gyepszéna eladó. 06/
20/226-9739
Párásító készülékPárásító készülékPárásító készülékPárásító készülékPárásító készülék (Boneco 7136)
eladó. Légúti betegségekre ajánlott.
06/30/9464-888
Vadonatúj  Vadonatúj  Vadonatúj  Vadonatúj  Vadonatúj  fatüzelésû kandalló
helyhiány miatt eladó. 63/363-462

Körbálás Körbálás Körbálás Körbálás Körbálás lucernaszéna eladó. 06/
30/935-4918
Kazán,Kazán,Kazán,Kazán,Kazán, radiátor, vízmelegítõ,
kandalló, csempekályha eladó. 06/
70/414-0309
Zsákolókocsi,Zsákolókocsi,Zsákolókocsi,Zsákolókocsi,Zsákolókocsi, üstház eladó. 63/471-
811
KisbálásKisbálásKisbálásKisbálásKisbálás fûszéna (100-130 bála)
eladó - 450 Ft/db. Érdeklõdni: 06/
30/99-59-389
Körbálás Körbálás Körbálás Körbálás Körbálás lucernaszéna eladó. 06/
30/214-56-66
RaRaRaRaRaklap klap klap klap klap nagy tételben eladó. 06/20/
9-161-176
Ipar i  varrógépek,Ipar i  varrógépek,Ipar i  varrógépek,Ipar i  varrógépek,Ipar i  varrógépek, gõzvasalók
állvánnyal, kazánnal eladók.
Érdeklõdni: 06/20/944-4070
Nagy körbáNagy körbáNagy körbáNagy körbáNagy körbálás lás lás lás lás széna, szalma eladó,
szállítás megoldható. 06/30/437-
9177
Hûtõ,Hûtõ,Hûtõ,Hûtõ,Hûtõ, fagyasztóláda, mosógép eladó.
06/70/414-0309
Automata mosógépAutomata mosógépAutomata mosógépAutomata mosógépAutomata mosógép eladó. 06/30/
962-4399
Hûtõszekrény,Hûtõszekrény,Hûtõszekrény,Hûtõszekrény,Hûtõszekrény, fagyasztóláda eladó.
06/20/454-2997
Mosogatógép,Mosogatógép,Mosogatógép,Mosogatógép,Mosogatógép, 12 személyes inox,
szervizelt, beépíthetõ eladó. 06/30/
954-63-16
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A Szarvasi

Kábeltelevízió hírei:

Szarvasi Általános Informatikai Kft.

Tájékoztatjuk Elõfizetõinket, hogy a FEM3, IZAURA TV, SUPER TV2
HD, MOZI+ HD, SPÍLER TV HD, ZENEBUTIK csatornák a 746-os
MHz-en, a német RTL a 738-as MHz-en,  a PRIME, HUMOR+, CHILI
TV, KIWI TV és a SPORT2 HD csatornák a 754-es MHz-en állíthatóak
be. A felsorolt csatornák a Szarvasi Kábeltelevízió alap
programcsomagjában (A2) találhatóak és csak digitális vételre
alkalmas (DVB-C tunerrel rendelkezõ) TV készüléken vagy HD
adások vételére alkalmas Set-Top-Box-szal érhetõek el.

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

Kérjük Elõfizetõinket, hogy akiknek az utcai telefonoszlopról a
házukra átfeszített koaxiális légkábelünk és a ház villamos
hálózatra csatlakozó vezetéke egymáshoz ér, azt feltétlenül
jelentsék az ügyfélszolgálatunkon (400-000 telefonszámon) vagy
a 215-425-ös hibabejelentõ telefon-számunkon (üzenetrögzítõ).
Köszönjük.

MUNKAMUNKAMUNKAMUNKAMUNKA
OtthOtthOtthOtthOtthoni  munka! oni  munka! oni  munka! oni  munka! oni  munka! CD lemezek
csomagolása, stb. Érdeklõdni lehet
emelt díjas telefonszámon: 06/90/
60-36-07 (bruttó 635 Ft/perc)
(http://www.audiopress.iwk.hu; 06/
20/910-4517)
Hivatásos vadász Hivatásos vadász Hivatásos vadász Hivatásos vadász Hivatásos vadász végzettséggel,
szentesi munkahelyre, jogosítvánnyal
rendelkezõ, helybeli, megbízható
munkatársat keresünk hosszú távra.
Érdeklõdni lehet a 06/30/390-0606-
os telefonszámon
A Szarvasi Agrár Zrt.A Szarvasi Agrár Zrt.A Szarvasi Agrár Zrt.A Szarvasi Agrár Zrt.A Szarvasi Agrár Zrt. Örménykúti
Tehenészete felvételt hirdet a
következõ munkákra: fejõs,
állatgondozó. A munkahelyre történõ
kiszállítás (Szarvas-Csabacsûd)
megoldható. Bérezés megegyezés
szerint. Érdeklõdni lehet a 06/30/
6555-683-as telefonszámon
Bútorüzletbe Bútorüzletbe Bútorüzletbe Bútorüzletbe Bútorüzletbe megbízható férfi
munkaerõt keresek. Érdeklõdni
lehet a 06/20/398-9070-es telefon-
számon
Szakácsnõ Szakácsnõ Szakácsnõ Szakácsnõ Szakácsnõ diétás végzettséggel és
konyhalány munkát keres. 63/789-
770

20202020200.000 Ft0.000 Ft0.000 Ft0.000 Ft0.000 Ft bruttó fizetés, ingyen
szállás, elõleg megoldott.
Sárvárra betanított munkásokat
keresünk több mûszakos
munkarendbe. Érdeklõdni lehet a
06/20/224-0242 vagy a 06/30/791-
0950-es telefonszámokon
OKJ bizonyítvánnyalOKJ bizonyítvánnyalOKJ bizonyítvánnyalOKJ bizonyítvánnyalOKJ bizonyítvánnyal rendelkezõ
magasemelésû targoncásokat
keresünk vidéki munkavégzésre.
Elõleg, szállás, utazás biztosítva.
Érdeklõdni lehet telefonon: 06/70/
610-3986

OrosházOrosházOrosházOrosházOrosházánánánánán mûködõ mûszaki
Husqvarna kisgép üzletbe
tapasztalattal rendelkezõ férfi eladót
keresünk. Jelentkezni önéletrajzzal
a deviskomp@gmail.com e-mailen
lehet
Békésszentandrási húsüzembe,Békésszentandrási húsüzembe,Békésszentandrási húsüzembe,Békésszentandrási húsüzembe,Békésszentandrási húsüzembe,
csontozó munkakörbe, kizárólag
gyakorlattal rendelkezõ hentest
keresünk. Érdeklõdni: 06/20/255-
6465
Ausztr ia i  NightclubAusztr ia i  NightclubAusztr ia i  NightclubAusztr ia i  NightclubAusztr 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
22 éves szál l í tmányozó cég22 éves szál l í tmányozó cég22 éves szál l í tmányozó cég22 éves szál l í tmányozó cég22 éves szál l í tmányozó cég
felvételt hirdet fuvarszervezõ és
adminisztrátor munkakörökre.
Fuvarszervezõtõl elvárás: saját
gépjármû, számítógépkezelés.
Adminisztrátortól elvárás: gyors
gépírási képesség, felhasználói szintû
számítógépes ismeretek. Amit
kínálunk: térítésmentes lakhatás
vagy bejárási költségtérítés,
versenyképes fizetés, szakmai
elõrelépési lehetõség.
Fuvarszervezõnek a munkavégzés
Budafokon és vidéken,
adminisztrátoroknak Budafokon.
Fuvarszervezõknek céges telefont és
laptopot biztosítunk. Önéletrajzát a
budafokiszallitmanyozas@gmail.com
e-mail címre várjuk.
Saját gépjármûvelSaját gépjármûvelSaját gépjármûvelSaját gépjármûvelSaját gépjármûvel rendelkezõ péket
(kemencést) keresek Csabacsûdre,
utazási költségtérítéssel. Telefon: 06/
70/946-1824
B. kategór iásB. kategór iásB. kategór iásB. kategór iásB. kategór iás jogosítvánnyal,
nehézgépkezelõi vizsgával (4511)
munkát keresek. Külföldi munka is
érdekel. Telefon: 06/70/429-63-92
Dániába Dániába Dániába Dániába Dániába keresünk tapasztalattal
rendelkezõ mezõgazdasági
munkásokat, traktorosokat,
tehenészeket, sertésgondozókat
(háztáji vagy üzemi tapasztalattal).
Alap angol nyelvtudás feltétel.
Jelentkezés: 06/70/607-0067,
anet t .su ly i@andreasagro.com
www.andreasagro.com
Szükséges okmányokkalSzükséges okmányokkalSzükséges okmányokkalSzükséges okmányokkalSzükséges okmányokkal
rendelkezõ, leinformálható
vagyonõröket keresünk szarvasi
munkahelyekre, azonnali kezdéssel.
Fényképes önéletrajzokat a
vagyonorleszek01@gmail.com címre
várjuk
Betanított  Betanított  Betanított  Betanított  Betanított  dolgozókat keresünk
kiemelt bérezéssel
mosonmagyaróvári és gyõri
munkahelyünkre. Szállás, étkezés,
utazás biztosított. Érdeklõdni: 06/70/
354-9321

Alkalmazottat felveszAlkalmazottat felveszAlkalmazottat felveszAlkalmazottat felveszAlkalmazottat felvesz ingatlaniroda
fõ- vagy másodállásban (alapbér +
jutalék). Érdeklõdni lehet: 06/30/
334-5262
Szakács Szakács Szakács Szakács Szakács munkatársat keresünk a
Dolce Vita Pizzériába. Jelentkezni
személyesen, önéletrajzzal a
Pizzériában: Szarvas, Szabadság u.
54-56.
Munkaruha gyártásáhozMunkaruha gyártásáhozMunkaruha gyártásáhozMunkaruha gyártásáhozMunkaruha gyártásához betanított
gépi varrókat keresünk azonnali
belépéssel. Érdeklõdni lehet: 06/63/
364-870 (8-16 óra között)
Megváltozott munkaképességûMegváltozott munkaképességûMegváltozott munkaképességûMegváltozott munkaképességûMegváltozott munkaképességû
munkavállalókat keresünk Szarvasra,
könnyû fizikai munkára. Munka napi
4-8 óra. Reggel 6-10, 10-14-ig. Bér:
br. 733 Ft/óra. Munkába járás
biztosított. Érdeklõdni lehet a 06/30/
507-1781 telefonszámon.
Tapasztal t ,Tapasztal t ,Tapasztal t ,Tapasztal t ,Tapasztal t , megbízható sofõrt
keresek 4 órás munkaidõbe,
Csabacsûdre. (Akár nyugdíjas is
lehet.) Érdeklõdni: 06/70/946-1824
Szentesi benzinkútra,Szentesi benzinkútra,Szentesi benzinkútra,Szentesi benzinkútra,Szentesi benzinkútra, dolgozni
akaró shop-eladó, kútkezelõ kollégát
felveszünk. Jelentkezését a
benzinkutszentes@gmail.com e-
mail címre várjuk
Szuperinfó SzarvasSzuperinfó SzarvasSzuperinfó SzarvasSzuperinfó SzarvasSzuperinfó Szarvas c. hetilapunkba
illetve Szarvasi Képújságunkba,
hirdetések felvételére munkatársak
jelentkezését várjuk. A munkavégzés
megbízási jogviszonyban történik.
Bérezés: jutalékos rendszerben.
Érdeklõdni lehet személyesen a
szerkesztõségben.

Ezúton értesítjük tisztelt Elõfizetõnket, hogy a Szarvasi Általános
Informatikai Kft. 2017. év február hó 20-i hatállyal
módosítja  kábeltelevíziós szolgáltatásának
(a továbbiakban: "szolgáltatás") Általános Szerzõdési
Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF).

A módosítás indokául szolgálnak az üzleti folyamatokban és

körülményekben, továbbá mûszaki feltételekben bekövetkezett lényeges

változások, illetve pontosítások. A változások nem járnak díjváltozással.

A Szarvasi Általános Informatikai Kft. a fentiekre figyelemmel módosítja a

szolgáltatásaihoz tartozó ÁSzF 4. sz. mellékletei szerinti

szolgáltatáscsomagjait.

- Az Alap (A2) programcsomagba bekerülnek a Sport2, FilmMánia
csatornák és kikerül a FilmCafe csatorna;

- A Bõvített alap (D1) programcsomagba bekerül a FilmCafe csatorna
és kikerül a FilmMánia csatorna;

- A csatornakínálatból kikerülnek a TA3 és Chasse&Peche csatornák
mûszaki feltételek és a csekély érdeklõdés miatt.

A Szarvasi Általános Informatikai Kft. szolgáltatásaira vonatkozó Általános

Szerzõdési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követõen is

megtekinthetõ ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.szarvasnet.hu

weboldalon.

Amennyiben az elõzõek szerinti módosítás az elõfizetõ számára hátrányos

rendelkezéseket tartalmaz, az elõfizetõ az értesítéstõl számított 15 napon

belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott

idõtartamú elõfizetõi szerzõdést. Nem mondhatja fel az elõfizetõ a határozott

idõtartamú elõfizetõi szerzõdést ilyen esetben akkor, ha az elõfizetõi

szerzõdést a határozott idõtartamból eredõ kedvezmények

figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket

nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az

elõfizetõ felmondja a határozott idõtartamú elõfizetõi szerzõdést, a

szolgáltató az elõfizetõtõl nem követelheti a szerzõdés felmondását követõ

idõszakra esõ kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerzõdés

felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett

kedvezményeket a felmondási idõ lejártáig jogosult felszámítani.

Szarvasi Általános Informatikai Kft.
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Szarvasi Szuperinfó
Kiadó: Szarvasi Általános Informatikai Kft.

5540 Szarvas, Szabadság út 21.
Tel/fax.: 66/313-781, 66/400-000

INTERNET:  www.szarvasnet.hu
e-mail: informatika@szarvasnet.hu

Felelõs kiadó: Sinkovics Mihály
Szerkesztõ:  Dezsõ Gabriella

Nyomtatás:  Délkelet Press Kft.
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18.

Engedély szám: B/SZI/946/Bé/91

Megjelenik:  minden szombaton
garantált 15.000 példányban Szarvas,

Csabacsûd, Kondoros, Békésszentandrás,
Gyomaendrõd, Kardos, településeken.

Terjesztõ: Lapcenter Kft. 06/70/778-5343
Lapzárta: Szarvas területén szerda 12 óra,
a vidéki hirdetésfelvevõ helyeken kedd 16 óra!

Az újságban megjelent hirdetések tartalmát
a szerkesztõség nem vizsgálja,  értük

felelõsséget nem vállal.
A  Kiadó az  elfogadott  megrendelés alapján

átadott  hirdetések  tartalmáért, azok
valódiságáért, harmadik személyeknek

okozott jogsérelemért felelõsséget nem
vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy

körülményeket keresni, melyek jogellenes
tevékenység folytatására utalnak, az ezzel

kapcsolatos jogvitákból keletkezõ
következményeket és hátrányokat a

Megrendelõre hárítja.

A kiadó elõzetes írásbeli engedélye
nélkül a lapban megjelent hirdetéseket

felhasználni tilos!
Hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt a

megjelenést követõ 8 napon belül fogadunk el.

Szarvas
KFTKFTKFTKFTKFT.....

TTTTTACHOGRAFACHOGRAFACHOGRAFACHOGRAFACHOGRAF
illesztésillesztésillesztésillesztésillesztés
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	szarvas1
	szarvas2
	szarvas3
	szarvas4

