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Szarvason (Mangolban),
Hársfa utcában, 842 m2-es,
összközmûves építési telek
eladó.
Árajánlatot kérek:
06/30/231-7150,
magyarzs46v@t-online.hu

INGATLAN
Békésszentandráson, jó helyen,
beköltözhetõ, összkomfortos, kétszobás
kockaház újszerû melléképülettel,
rendezett kerttel eladó. Érdeklõdni:
délután 06/30/9752-710
Gyulán, T utcában, kétszintes, 3 szobás,
sorházi lakás eladó garázzsal. Érdeklõdni:
06/20/420-8605
60 m2-es, kertes ház Szarvason eladó
vagy 1.5 szobás, emeleti lakásra
cserélhetõ - értékegyeztetéssel.
Érdeklõdni: 06/20/995-8838
Békés megyei Bánkúton 3 szobás,
komfortos ház kerttel, családi ok miatt
sürgõsen eladó. Érdeklõdni lehet
telefonon: 06/30/470-2105, 06/30/
746-5408
Szarvason, Alkotmány utcában 3 szobás
lakóház - új zsindelytetõvel - eladó.
Irányár: 6.500.000 Ft. Érdeklõdni: 06/70/
259-7460
Szarvas, Béke u. 3. szám alatt, 57 m2-es,
negyedik emeleti, 1.5 szobás lakás eladó.
Érdeklõdni lehet telefonon: 06/30/9917529
Szarvason, városközponthoz közeli,
csendes helyen, 1164 m2 építési telek
eladó. Ár megegyezés szerint. 06/20/
3841-792

Eladó Orosházán, az Iglói utcában 531
m2 építési telek, melyen 2008-ban épült
80 m2, dupla Lindab garázs. Az ingatlan
vállalkozásnak, telephelynek is alkalmas.
A garázs kialakítható raktárnak, de elfér
benne több gépjármû is (akár lakóautó
vagy kisteherautó is). A telek bekerített,
saját fúrt kúttal, szennyvízbekötéssel,
szociális helységgel, termõ gyümölcsfákkal rendelkezik. Irányár: 8.500.000 Ft.
Tel.: 06/30/9454-782
Építési telek eladó Szarvason, a Móricz
Zs. utca és a Benka utca sarkán.
Érdeklõdni lehet: 06/20/420-8605
Gyomaendrõdön, Sirató belsõ holtágán
881 m2 területû, üres, rendben tartott
vízparti telek eladó. Murvás út. Irányár:
1.100.000 Ft. Érd.: 06/30/535-0252
Igényesen felújított tanya eladó. Irányár:
11.500.000 Ft. Érdeklõdni: 06/30/3848540
Szarvason 2 szobás, kertes ház eladó.
Érdeklõdni lehet: 06/30/311-2391

Árokásás (szennyvíz, víz) alapásás,
tereprendezés, lyukfúrás, pontalap fúrás,
betontörés kiskotróval. 06/20/9288-098
Leendõ lakóautó tulajdonosoknak,
b e f e k t e t õ k n e k .
www.lakoautomegosztva.hu
Tûzifa jó áron! Jó minõségû tölgy, bükk
kugli 29 Ft/kg-tól, konyhakész 30 Ft/kgtól, rönk 27 Ft/kg-tól. Gyors kiszállítás,
Kedvezményeinkért hívjon! 06/30/4729714
Bádogos, tetõfedõ, ács, hõszigetelõ
munkát vállalunk. Horganyzott csatorna
1490 Ft/m anyaggal, munkadíjjal.
Cserepes lemez, tetõfedések kivitelezése,
palatetõk felújítása bontás nélkül színes,
mintás zsindellyel. Hõszigetelés
terjedelmes színválasztéka 5.500 Ft/m2.
Érdeklõdni: Varga Róbert, 06/30/3181618
Elektromos kerékpárok teljes körû
szervizelése, javítása akár helyszíni
szereléssel, rövid határidõvel. 06/70/
636-1472
Favágást vállalok veszélyes helyen,
vidéken is, fáért is. Érdeklõdni: 06/30/
938-6387

ÁLLAT

Fürdõszobás tanya eladó kövesút mellett,
reális áron, ásott kúttal, melléképülettel.
Telefon: 06/20/332-9378
Körös-parti telek épülettel eladó
Szarvason. Érdeklõdni: 06/30/9634-140
Csabacsûdön 5 szobás családi ház eladó.
Hitelre is! Továbbá eladók: bálás ruhák,
turkálós kosarak, állványok. Érdeklõdni:
06/30/5911-905
Örménykút központjában kockaház
eladó. Telefon: 06/20/242-9982
Gyomaendrõdön, Selyem út 23. alatt,
központi fûtéses (vegyestüzeléssel) ház
eladó. Irányár: 3.000.000 Ft. Telefon: 06/
30/321-1736

Osztrák határtól 20 km-re, Rábatamásiban - 4 szobás, 25 éve épült, 150 m2-es
családi ház eladó. Pincével, két kocsis
beállóval, termõ gyümölcsfákkal. Irányár:
14.900.000 Ft. Érd.: 06/20/977-8288

SZOLGÁLTATÁS
Red
Redõõ n yy, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny. 66/214-269, 06/30/
262-8528
Költöztetés garanciával, vidékre is.
Érdeklõdni: 06/30/4088-125
Duguláselhárítás azonnali kiszállással.
Hétvégén is, kamerás rendszerrel.
Helymeghatározás. 06/70/504-7932

Mangalica hízók eladók, akár hasítva is.
Telefon: 06/30/281-9616
2 db hízó - 200 kg-tól - eladó. 370 Ft/
kg. Telefon: 06/70/239-7697
Némakacsát, vadkacsát, kakasokat,
selyembaromfit és postagalambot
vásárolok. Telefon: 06/30/843-3322
Malacokat, süldõket felvásárolok, házhoz
megyek. Telefon: 06/20/591-6026
Tojótyúk, 1 éves, nagyon szép barna
tollas, kiválóan tojó, 599 Ft/db áron,
ingyenes házhoz szállítással megrendelhetõ. Telefon: 06/70/240-1331
Fehér-vörös színû, fiatal cicánk
elveszett Szarvasról, az Arborétum
utcából. A megtaláló jutalomban részesül:
66/313-206
Õshonos hidegvérû deres csikó eladó.
Érdeklõdni lehet: 06/20/380-6326
Tehenek eladók. Érdeklõdni: 06/20/
380-6326
Õshonos magyar hidegvérû ménnel
fedeztetést vállalok. Telefon: 06/30/3131829

JÁRMÛ
Gépjármûvek forgalomból végleges
kivonása az orosházi Autóbontónál.
Bontott alkatrész árusítás. Telefon: 06/
20/384-1155, 06/68/631-325
Autófelvásárlás! Állapot és kortól
függetlenül, azonnali készpénz
fizetéssel. Telefon: 06/70/6255-878
Totálkáros Fiat Stilo 1.9 multijet, 2006os évjáratú, 280.000 km-rel, új
kuplungszerkezettel, igen kedvezõ áron
eladó. Érdeklõdni: 06/30/414-8486
Keresem azt az úriembert, aki MTZ 550est ajánlott lejárt mûszakival. Kérem,
hívjon fel. Vásárolnék bármilyen pótkocsit,
MTZ-t és Simsont saját részre. Telefon:
06/70/500-3023

Használt autóját, tehergépkocsiját
készpénzért megveszem. Üzemképtelen,
papír nélküli is lehet. Ha kell, házhoz
megyek. Telefon: 06/20/910-9361, 06/
20/280-9747
Vásárolok: 1985 elõtti jármûveket, fõként
Barkas platós és busz, 2 ütemû Trabant,
Wartburg, Lada. Telefon: 06/70/5857041
Készpénzért bármilyen utánfutóját,
lakókocsiját, autóját, büfékocsiját
megvásárolom. 30/421-85-75, 70/42478-20
Utánfutók, lakókocsik 60.000 Ft-tól. 06/
70/424-78-20, 06/30/387-20-66
Utánfutó 99.000 Ft-ért eladó. 06/70/
424-7820
Négyütemû Trabant kombi 165.000
Ft-ért eladó. 06/70/632-58-36
Suzuki Maruti 165.000 Ft-ért eladó. 06/
70/42-47-820
Gépjármûvek forgalomból való végleges
kivonása az orosházi autóbontónál.
Telefon: 06/70/585-7041, 06/68/631325
Opel Astra 2 év mûszakival 320.000 Ftért eladó. 06/30/387-2066
Citroen Jumper 9 személyes, 750.000
Ft-ért eladó. 06/70/4247-820
Skoda Felicia dízel, kombi 299.000 Ftért eladó. 06/30/421-85-75
Polski Fiat 126/650 eladó, 2 db együtt
85.000 Ft. 06/70/4-24-7820
Lada Niva papírokkal vagy anélkül eladó
270.000 Ft-ért. 06/70/4247-820
Lakókocsi telepítésre eladó 180.000 Ftért. Szállításban segítek. 06/70/424-7820
6 személyes lakókocsi magyar iratokkal,
mûszakival, újszerûen eladó 850.000 Ftért. 06/70/42-47-820
Ponyvás utánfutó (185x285) eladó. 06/
70/4247-820

VEGYES
Figye
lem! Akciós farsangi jelmez és kellék
Figyelem!
vásár Szolnokon, a Széchenyi lakótelepi
piac mögötti Dávid Jelmez Szaküzletben.
Óriási a választékunk bölcsis, ovis, iskolás
méretû jelmezekbõl. Nyitva: minden nap
9-18 óráig.
Benzin és PB-palack (3.490 Ft)
vásárlási akció február 8-tól visszavonásig
a szarvasi EDO Töltõállomáson! 15-60
liter közötti benzin és PB-töltet egyidejû
vásárlása esetén -5 Ft/liter engedményt
biztosítunk az üzemanyag árából!
Minõségi keményfa kamionos és nagy
tételben; 1-2-3 méteres, akciós áron eladó.
Telefon: 06/30/999-7816
Amati B-tenor szaxofon és Thürmer
zongora eladó. Érdeklõdni: 06/20/3676889

Tûzifát a beszállítótól! Készletrõl
azonnal! Nagyszénási fatelep a
benzinkúttal szemben! Vegyes fa kugli:
2.750 Ft/ 100 kg, hasított 2.850 Ft/100
kg. Füstöléshez fûrészpor: 700 Ft/zsák.
Telepvezetõ: Hevesi János. Érdeklõdni:
munkaidõben 06/70/614-8142, 06/68/
443-407
A Gold Seed Szarvas Kft. szerzõdést
köt: madáreleség napraforgó,
madáreleség kukorica, étkezési kukorica
termelésre. Érdeklõdni: 06/30/4150265
Szója házhoz szállítással. 06/30/2280881
Gyalupadot és vastag lapos disznóvágó
asztalt vásárolok. Telefon: 06/30/2863793
A szentesi Adidas üzlet berendezése
(pultok, polcok) kiváló állapotban eladók.
06/30/9683-801
Töves fenyõk kiültetésre eladók. 06/70/
424-78-20

Ablakok, erkélyajtók, üvegfalak kitûnõ
minõségben bontásból, szállítással
Németországból. 06/30/282-9225
Tisztított lucernamag eladó. 06/20/3806326
Körbálás lucernaszéna és sertésfialtató
kaloda eladó. 06/30/416-83-84
Kis- és nagybálás gyepszéna, szalma,
kisbálás lucerna eladó. Szállítás
megoldható. 06/30/3540-869
Katalyt kályhát vásárolnék. 06/30/2838595

KIADÓ
1 szobás, összkomfortos, bútorozatlan,
I. emeleti lakás - csak hosszú távra - kiadó
Szarvas központjában. Telefon: 06/30/
785-9691
Szarvas, Vasút 93. szám alatti ingatlan
raktárnak vagy telephelynek kiadó.
Telefon: 06/30/827-4414
Szentesen négylakásos társasházban
földszinti, 3 szobás, bútorozott lakás
hosszú távra kiadó. Telefon: 06/30/6384-459
Szentesen 60 m2-es raktárhelyiség
kiadó. 06/20/511-6475

TÁRSKERESÉS
Fiatal, csinos, csongrádi lány társát
keresi. Telefon: 06/30/595-1130
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A Szarvasi
Kábeltelevízió hírei:
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.
A szarvasnet.hu honlapunkon a ’Szolgáltatások’ menüpont alatt a
hangolási segédletre kattintva videó felvételeken mutatjuk be a
leggyakoribb TV típusokhoz a kézi hangolás lépéseit.
/A hangolás metódusa típusonként is eltérõ lehet, elsõdlegesen a
készülékhez kapott kezelési útmutatót használja!/
3 napos HBO 3 szignál nyitás lesz (kódolatlan hétvége) február 18-1920-án (2017. febr. 18. 6:00- febr. 21. 6:00-ig). A hétvége során az HBO 3 a
mûsorait elsõsorban a nõi nézõknek ajánlja, melyet február 20-án, hétfõ
este egy új sorozat - a Hatalmas kis hazugságok - premierjével koronáznak
meg. A sorozat sztárok egész sorát vonultatja fel – Reese Witherspoon,
Nicole Kidman, Shailene Woodley és Alexander Skarsgard. A történet három
középosztálybeli anyukáról szól, akiknek gyerekei most mennek iskolába.
Látszólag tökéletes életük azonban döbbenetes titkokat rejt. A csatornát
minden digitális TV-vel vagy HD adás vételére alkalmas Step-Top Box-szal
rendelkezõ elõfizetõnk elérheti, ha a készüléken behangolja az HBO3
csatornát a 442-es MHz-en.
Szarvasi Általános Informatikai Kft.

MUNKA
Szakács munkatársat keresünk a
Régimódi Vendéglõbe. Lehet kezdõ is.
Érdeklõdni: 06/30/9652-735
Tapasztalt, önállóan dolgozni tudó
munkaerõt keresek cukrásznak.
Érdeklõdni lehet telefonon: 06/70/3106455
A Szarvasi Agrár Zrt. Örménykúti
Tehenészete felvételt hirdet a következõ
munkákra: fejõs, állatgondozó. A
munkahelyre történõ kiszállítás (SzarvasCsabacsûd) megoldható. Bérezés
megegyezés szerint. Érdeklõdni: 06/30/
6555-683
25 év alatti munkatársakat keresünk
adminisztrátori és pultos munkakörbe.
Érdeklõdni: 06/20/4388-636
213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szállás,
elõleg megoldott. Sárvárra betanított
munkásokat keresünk több mûszakos
munkarendbe. Érdeklõdni lehet: 06/20/
224-0242, 06/30/791-0950
Békésszentandrási húsüzembe,
csontozó munkakörbe, kizárólag
gyakorlattal rendelkezõ hentest keresünk.
Érdeklõdni: 06/20/255-6465
Hegesztõket és robotkezelõket keresünk
hódmezõvásárhelyi munkahelyre.
Érdeklõdni: 06/20/320-5229
Gyakorlott hentes vagy húsfeldolgozó
munkatársat keresünk kiemelt
bérezéssel. Érdeklõdni: 06/30/5111191
Megváltozott munkaképességû
munkavállalókat keresünk Szarvasra,
könnyû fizikai munkára. Munka napi 4-8
óra. Reggel 06.00-10.00, 10.00-14.00
óráig. Bér: br. 733 Ft/óra. Munkába járás
biztosított. Érdeklõdni: 06/30/5071781
Ausztriai Nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól, top
keresettel. Érdeklõdni lehet az alábbi
telefonszámokon: 00-43-664-599-9695, 06/30/313-3516

A Centrál Tetõ ács- állványozó,
segédmunkás munkakörbe munkatársat
keres. Telefon: 06/20/9610-460
Csabacsûdi pékségbe kenyérszeletelés
munkára 1 fõ munkatársat keresek.
Telefon: 06/70/946-1824
Gépkocsivezetõi és géplakatos
végzettséggel munkahelyet keresek.
Telefon: 06/30/6383-964
Szórólap terjesztésre (Szarvasra)
munkatársat keresek! Telefon: 06/20/
2732-382.
Szarvason, udvaros-fûtõ munkára
jelentkezõket várunk! Érdeklõdni: 66/
312-466
Présgépkezelõket
keresünk
hódmezõvásárhelyi munkahelyre. 06/20/
320-5229
Betanított dolgozókat keresünk kiemelt
bérezéssel mosonmagyaróvári és gyõri
munkahelyünkre. Szállás, étkezés, utazás
biztosított. Telefon: 06/70/354-9321
Dániába keresünk tapasztalattal
rendelkezõ mezõgazdasági munkásokat,
traktorosokat,
tehenészeket,
sertésgondozókat (háztáji vagy üzemi
tapasztalattal). Alap angol nyelvtudás
feltétel. Jelentkezés: 06/70/607-0067,
anett.sulyi@andreasagro.com
www.andreasagro.com
Szentesi munkahelyre 2 fõ
villanyszerelõt felveszünk. 06/20/23782-28
Raktározásban és elektronikai
szerelésben jártas férfi munkatársakat
keresünk. Jelentkezni: fényképes
önéletrajzzal 0614allas@gmail.com
címen
Aranysziget Otthon (Csongrád,
Gyöngyvirág u. 7-9.) szociális gondozó és
ápoló végzettségû munkatárakat keres
részlegeire. Önéletrajzokat a fenti címre
várunk
Szentesi könyvelõiroda keres
mérlegképes végzettséggel rendelkezõ
könyvelõt. Fényképes önéletrajzot az
irodakonyvel@freemail.hu címre kérem

SZUPERGYORS INTERNET AKCIÓ
FÉL ÉVIG FÉLÁRON!
Akciós feltételek:
- csak egyéni elõfizetõknek akik a Szarvasi Kábeltelevízió és a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
kiépített kábeltelevízió hálózatától 40 m távolságban laknak, Szarvason, Békésszentandráson,
Csabacsûdön és a közigazgatási területeiken.
- 2016. november 30. óta nincs internet elõfizetésük Szarvasi Általános Informatikai Kft-nél;
- nincs tartozásuk a Szarvasi Általános Informatikai Kft. felé;
- az akció a NET2; NET2 FTTx*; NET3; NET3 FTTx*; NET4; NET4 FTTx*; NET5; NET5 FTTx*; NET7; NET7 FTTx*; NET8;
NET8 FTTx* internet csomagokra szól és 2017. január 1-tõl március 31-ig tart;
A Szarvasi Általános Informatikai Kft. internet szolgáltatásának elõnyei:
- a bekötés ingyenes;
- nincs hûségnyilatkozat;
- nincs kötelezõ csatolt szolgáltatás (kábeltelefon; kábeltelevízió) – az elõfizetési díj ezektõl független;
- a kábelmodem használat ingyenes;
- a kábelmodem számítógéphez csatlakoztatása, a rendszer beüzemelése-, tesztelése-,
és a hálózathoz csatlakoztatáskor a kiszállás ingyenes;
- az elõfizetõknek wifi-s, router-es kábelmodemet biztosítunk;
- minden elõfizetõnek 1 db publikus fix IP címet biztosítunk;
- nincs különbség az egyéni és az üzleti elõfizetés díja között;
- a Digitális Jólét Programban elõírt 2018. helyett már 2016. évtõl minden elõfizetõi helyen biztosítani tudjuk
a 40Mbit/sec sebességet;
- 2017. év elejétõl a teljes hálózatunkon minden elõfizetõnk számára elõfizethetõ a NET8 (90/30) Mbps
letöltési sebességû csomagunk;
- * Szarvason az alábbi társasházakban: Árpád 5.; Árpád 7.; Árpád 9.; Jókai u. 36.; Jókai u. 38.; Jókai u. 40; Bethlen 8.;
Bethlen u. 6.; Bethlen u. 4.; Bethlen 2.; Fõ tér 2., Wesselényi u. 6., 9-11., Bolza s. 3., Kis u. 2-6; Lehel u. 3-5; Petõfi u. 4-6;
Szabadság u. 5-7.,6-10, 12, 13-15-17-19.; Béke ltp. 1-2-3. Bolza s. 1. Jókai u. 82-84-86. Kossuth tér 1-2. (60 lakás)
Petõfi 10., Szabadság u. 65-79.; Szabadság u. 50-52; Szabadság 54-56; Vajda P. u. 3-Kossuth u. 2. szimmetrikusan
tudjuk a le és feltöltési sávszélességeket biztosítani kiépített optikai hálózatunkon;
- az elõfizetõknek max. 100 MB e-mail postafiókot biztosítunk;
- az elõfizetéshez járó …@szarvasnet.hu e-mail címre érkezõ leveleket ingyenesen vírusirtó programmal ellenõrizzük;
- az elõfizethetõ internet sebessége nem függ az elõfizetõ lakhelyének a fejállomástól való távolságától
(a NET2-NET8 csomagokra bárhol elõ lehet fizetni);
- 20 éve szolgáltatunk internetet
- a hét minden munkanapján ügyfélszolgálati irodát mûködtetünk
- A bejelentett meghibásodásokat a hét minden napján - hétvégén és ünnepnapokon is - 10-19 óra között kijavítjuk.

Bõvebb információ és szerzõdéskötés:
Szarvasi Általános Informatikai Kft.
Szarvas, Szabadság u. 21. Tel.: 66/313-781.
e-mail: informatika@szarvasnet.hu
Nyitva tartás: hétfõ 10-12, 13-16.30;
kedd 7-12; szerda 9-12, 13-16.30,
csütörtök 10-12, 13-16.30; péntek 7-12 óráig.

2017. február 11.

4

MÛANY
AG NYÍLÁSZÁRÓK
MÛANYAG

MINDENT
A HÁZ KÖRÜL....

gyártása, beépítése

45.

KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!

- nyílászárók beépítése,
- párkányok, könyöklôk,
- redônyök, reluxák,
- szúnyoghálók,
- kômûvesmunkák,
- gipszkartonozás, burkolás,
- festés, mázolás,
- homlokzatszigetelés,
- elôtetôk, kerítések
készítése,
- esôcsatorna cseréje,
tisztítása,
- fûtelepítés,- nyírás,
- gallyalás, bozótirtás,
- sövénynyírás,
- favágás, hasogatás.

6 LÉGKAMRÁS GEALAN NYÍLÁSZÁRÓK
A február 28-ig megrendelt
nyílászárókhoz EXTRA ÜVEGEZÉST,
+10% HÕSZIGETELÉST ADUNK
AJÁNDÉKBA!

-50%

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

1-tõl
17. február
Az akció 20 ár 28-ig tart!
2017. febru

KEDVEZMÉNY!

Kérje INGYENES ajánlatunkat!

N y i s s o n!
velünk

Telefon:
Fax:

06/20/9313-480
06/20/2277-821
06/20/975-0102
06/56/352-026

ZSIGMOND-SOL
VER Kft.
ZSIGMOND-SOLVER
www.zsigmond-solver.hu
info@zsigmond-solver.hu

06/30/318-0654

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.
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!

AKCIÓ
2017. február 1-tõl a készlet erejéig!

KFT.

Szarvas, III. kk. 223.

MÛSZAKI VIZSGA
Tel.: 30/9034-317.
Minden gépjármû
típusra,
a hét minden
munkanapján.

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

PVC

700 Ft-tól
továbbá

PADLÓSZÔNYEG

Megjelenik: minden szombaton
garantált 15.000 példányban Szarvas,
Csabacsûd, Kondoros, Békésszentandrás,
Gyomaendrõd, Kardos, településeken.

AKCIÓS ÁRON!
Békésszentandráson,
a SZÔNYEGSZÖVÔ
telephelyén!

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

Tel.: 66/218-922.

a vidéki hirdetésfelvevõ helyeken kedd 16 óra!

A Szarvas Coop Zrt.

kiadó
üzlethelyiségei:
- Szarvas, Szabadság u. 6-10.
alatti, volt cukrászda
- Szarvas, Kossuth u. 64. alatti
udvari üzlethelyiség
(volt Kutyakozmetika)
További információ:

Lestyan György

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

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.

