SZ ARVAS

2017. március 11., XXVI/10.

FESTMÉNYVÁSÁR
SZARVAS, Cervinus Teátrum
(Kossuth tér 3.)

2017. március 17. /péntek/, 10-17 óráig.
40 festômûvész 180 alkotásából
választhat kedvezô fizetési feltételekkel!

www
.szvszinvonal.hu
www.szvszinvonal.hu
SZV SZÍN-VONAL GALÉRIA Pécs (30)9392-411

MINDENT
A HÁZ KÖRÜL....
- 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.

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

06/30/318-0654
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A Szarvas Coop Zrt. kiadó

MÛANY
AG NYÍLÁSZÁRÓK
MÛANYAG

üzlethelyiségei:

45.

- Szarvas, Szabadság u. 25-27.
sz. alatti pavilon (volt pékáru
bolt), 2017. március 1-tõl
- Szarvas, Szabadság u. 6-10.
alatti, volt cukrászda
- Szarvas, Kossuth u. 64. alatti
udvari üzlethelyiség
(volt Kutyakozmetika)

KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!

6 LÉGKAMRÁS GEALAN
NYÍLÁSZÁRÓK

További információ: Lestyan György

Az akció
s 1-tól
2017. márciu s 31-ig
2017. márciu
tart!

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

-50% KEDVEZMÉNY!

INGATLAN
Szarvas
on, Malom u. 89. szám alatt
Szarvason,
összkomfortos családi ház eladó. Telefon: 06/
20/4242-612
Szarvason, Alkotmány utcában 3 szobás
lakóház - új zsindelytetõvel - eladó. Irányár:
6.500.000 Ft. 06/70/259-7460
Fürdõszobás tanya eladó kövesút mellett,
reális áron, fúrt kúttal, melléképülettel.
Telefon: 06/20/332-9378
Gyomaendrõdön, Selyem út 23. alatt,
központi fûtéses (vegyestüzeléssel) ház
eladó. Irányár: 3 MFt. 06/30/321-1736
Békésszentandráson kertes családi ház
eladó. Érdeklõdni: 06/30/725-4017
Békésszentandráson összkomfortos, kertes
ház, lakható melléképülettel eladó.
Érdeklõdni: 06/20/480-7131
Szarvason, Érparti-szõlõkben tanya 1 hektár
földdel eladó. 06/20/480-7131
Szarvason, Dobó utcában nagy telekkel,
bontásra szoruló ház eladó. Irányár:
1.900.000 Ft. 06/20/239-7670
Eladó Orosházán, az Iglói utcában 531 m2
építési telek, melyen 2008-ban épült 80 m2,
dupla Lindab garázzsal. 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, szennyvíz-bekötéssel, szociális
helységgel, termõ gyümölcsfákkal rendelkezik. Irányár: 8.5 MFt. 06/30/9454-782
Szarvason, Szabadság utcán (barnában) III.
emeleti, 2 szobás lakás eladó. Irányár:
6.500.000 Ft. Telefon: 06/70/259-7460
Békésszentandráson,
jó
helyen,
beköltözhetõ, összkomfortos, kétszobás
kockaház újszerû melléképülettel, rendezett
kerttel eladó. Érd.: délután 06/30/9752-710
Mennyit ér Önnek 600 négyszögöl vízparti
telek Békésszentandráson? Az Öné! 06/20/
587-4451
Eladó Csabacsûdön, magasan fekvõ csendes
helyen, kövesút mellett, 140 m2, 4 szobás, összkomfortos ház központi fûtéssel (vegyes és
gáz). Tel.: 06/30/239-5960, 06/20/354-1064
Csabacsûdön 5 szobás ház eladó, hitelre is.
Továbbá bálás ruhák, turkálós kosarak,
állványok eladók. 06/30/5911-905
Termõföld eladó 5.4 hektár Újiráz határában,
a falutól 2 km-re. A föld nagyon jó termõ és
folyamatosan mûvelés alatt állt. Irányár:
7.500.000 Ft. Érdeklõdni: 06/54/440-640
Szarvason, Damjanich 82. szám alatti
ingatlan eladó. Irányár: 4 MFt. 06/20/411-7988

SZOLGÁLTATÁS
Redõny
Redõny,
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
Árokásás (szennyvíz, víz) alapásás,
tereprendezés, lyukfúrás, pontalap fúrás,
betontörés kiskotróval. 06/20/9288-098
Tûzifa jó áron! Jó minõségû tölgy, bükk kugli
28 Ft/kg-tól, konyhakész 29 Ft/kg-tól, rönk
25.5 Ft/kg-tól. Gyors kiszállítás,
Kedvezményeinkért hívjon! 06/30/472-9714
Kútfúrás! Lakossági és öntözõ kutak fúrása
kis- és nagy átmérõben! Gyebrovszki Károly
- 06/30/416-5909
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. Varga Róbert, 06/30/318-1618
Elektromos kerékpárok teljes körû szervizelése, javítása akár helyszíni szereléssel,
rövid határidõvel. 06/70/636-1472
Lomért lomtalanítok! Hagyatékot vásárolok.
Tereprendezést vállalok, megegyezés
szerint. 06/70/326-3013
Palatetõ, lapostetõ szigetelése korszerû
anyagokkal, garanciával, referenciákkal.
Csatornázás. 06/20/9491-867
Bútorkárpit és szõnyegtisztítás. 06/20/4900497
Kazánok készítése bármekkora méretben.
06/30/928-1085

gyártása, beépítése

Kérje INGYENES ajánlatunkat!
BBB Glas Kft.
Telefon:
Szarvas, Vasút u. 69.
N y i s s o n!
Mezôtúr, Szolnoki u. 3.
k
lün
e-mail: uveg@bbbglas.hu v e
Fax:
Vesz
élyes fák lebontását, faápolást vállalok
Veszélyes
alpin technikával. 06/70/251-53-83
www.xablak.hu Nyílászárók széles
választéka (pl. 120x150 cm 29.500 Ft). Tel.:
06/70/360-9538

ÁLLAT
Mangali
ca hízók eladók, akár hasítva is.
Mangalica
Telefon: 06/30/281-9616
Fajtatiszta Komondor kiskutyák eladók. 06/
20/9175-750, 06/70/397-2687
Sárga tojótyúk 550 Ft/db. Ingyenes házhoz
szállítással márciusra megrendelhetõ. 06/
30/860-2627
Elõnevelt tarka-barka csirke vakcinázott
állományból, kettõs hasznosítású, házhoz
szállítva (40-50 dkg) folyamatosan megrendelhetõ. 06/30/9903-747, 06/30/3953-010
Malacokat 10-25 kg-ig és süldõket
felvásárolok! Házhoz megyek. 30/577-1604
Süldõt veszek. 06/20/367-6889
Õshonos hidegvérû deres csikó eladó. 06/
20/380-6326
Tehenek eladók. 06/20/380-6326

Puc
olt kis- és nagyméretû tégla, bontott
Pucolt
anyagok, stb. eladók; akár kiszállítással is.
Érdeklõdni: 06/70/326-3013
Üzletbe való tömör fenyõ munkaasztal és 3
részes virágtartó állvány eladó. Telefon: 06/
30/557-0213
Benzin és PB-palack (3.590 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!
Gyomaendrõdön, fólia alatt tárolt, nagy
körbálás réti széna eladó. 06/30/557-4711
Üvegezõ, képkeretezõ mûhely nyílt
Gyomaendrõdön, Bocskai 59. alatti asztalos
mûhelyben. Tükrök; sík, hõszigetelt, edzett,
reflexiás, opál (savmart) mintás üvegek.
Telefon: 06/20/9604-814, 06/70/294-1476

HALLÁSGONDOZÓ
Szarvas, Bocskai u. 5.

JÁRMÛ
Gépjármûvek forgalomból végleges kivonása
az orosházi Autóbontónál. Bontott alkatrész
árusítás. Tel.•: 06/20/384-1155, 68/631-325
Személyautókat, teherautókat vásárolok!
Bármilyen érdekel! Azonnali készpénz
fizetéssel! Hívjon bizalommal! 30/231-7750
Vásárolok: 1985 elõtti jármûveket, fõként
Barkas platós és busz, 2 ütemû Trabant,
Wartburg, Lada. Tel.: 06/70/585-7041
MTZ 50-80-82 traktorokat, eszközeit,
pótkocsit keresek! Felújításra szorulót is!
Telefon: 06/30/473-2409
Autófelvásárlás! Állapot és kortól
függetlenül, azonnali készpénz fizetéssel!
Telefon: 06/70/6255-878
Gépjármûvek forgalomból való végleges
kivonása az orosházi autóbontónál. Érd.: 06/
70/585-7041, 06/68/631-325
Vásárolnék bármilyen pótkocsit, MTZ-t és
Simsont saját részre. 06/70/500-3023

VEGYES
A Gold Seed Szarvas Kft. szerzõdést köt:
madáreleség napraforgó, madáreleség
kukorica, étkezési kukorica termelésre. 06/
30/415-0265
Kalodás tûzifa akció! 34.500 Ft, 2017.
március 1-jétõl a készlet erejéig! Cito Trade
Kft. - Békésszentandrás, Bethlen G. u. 1.
Telefon: 06/70/632-1892
Szója házhoz szállítással. 06/30/228-0881

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

autóbusz -állomásnál (a Béke ltp. 3. és a Jókai utca közötti üzletsoron)

Vás
árolok régi bútorokat korrekt áron, tollat,
Vásárolok
disznóvágó asztalt. 06/70/615-2198
Ipari ezüst, amalgám, platina, palládium
felvásárlása - helyszíni készpénz fizetéssel.
Telefon: 06/70/292-1004
Eladók: terménydaráló, fejõgép, kukoricamorzsoló. 06/70/279-5416, 06/70/627-9727
Ötfunkciós kombinált gyalugép kitûnõ
állapotban eladó. Belga gyártmány. Ár:
950.000 Ft. 06/20/965-3460
Felszíni esõvízgyûjtõ tartályt (500-1000 l)
keresek megvételre reális áron. 20/559-8327
Tisztított lucernamag eladó. 06/20/380-6326
Új fûrészelt áru: 15x5, 15x15, 15x7.5, 10x10,
10x5, 20x5, 4 és 6 m., 55.000 Ft m3. 20/250-8259

BÉRELNE - KIADNA
Cég ke
res hosszú távra, 3 szobás albérletet
keres
Szarvason vagy környékén. Nyaralók
kizárva. Tel.: 06/30/349-9285
Békésszentandrás
on
Békésszentandráson
számlaképes,
összkomfortos, 3 szobás albérlet kiadó
április 1-tõl. Tel.: 06/20/411-7988
Kertes családi ház 8 fõ részére április 15-tõl
Szarvason kiadó. Tel.: 06/20/9363-490
Gyomaendrõdön számlaképes, összkomfortos albérlet kiadó. Nappali, konyha,
fürdõszoba, háló, galéria. 06/20/411-7988

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!

Szarvasi Szuperinfó
Kiadó: Szarvasi Általános Informatikai Kft.
Szarvas, Szabadság út 21. Tel.: 66/313-781
www.szarvasnet.hu, 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.
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2017. március 11.
A Szarvasi Kábeltelevízió hírei:
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!/
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 telefonszámunkon
(üzenetrögzítõ). Köszönjük.
A Szarvasi Általános Informatikai Kft. hálózatán - más szolgáltatásokkal szemben - az analóg
alap programcsomagunkra (A2) elõfizetõknek a következõ többlet szolgáltatást biztosítjuk:
· a digitális minõségû vételhez az elõfizetõinknek nem kell a vételhez szükséges eszközöket bérelni vagy
megvenni (ha a vételre alkalmas televízió készüléke van),
· a digitális (SD és HD) vételhez nincs szükség más eszköz (vevõkártya, kódkártya) alkalmazására, így több
digitális TV készüléken egymástól függetlenül más-más televízió csatorna is nézhetõ,
· a digitális vételre alkalmas TV készülékek száma nem befolyásolja az internet elõfizetés sávszélességét,
· a 66 db digitális csatornánkon 5 db rádióadó 45 SD csatorna és 16 db HD csatorna nézhetõ,
· az analóg alap programcsomagunkra (A2) elõfizetõknek csupán a digitális vételre alkalmas készülékeket
kell behangolniuk,
· a csak analóg vételre alkalmas televízió készülékeken az analóg minõségû televízió mûsor nézése
változatlanul lehetséges.

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

MUNKA
Foglalkozási rehabilitációs tanácsadó
munkatársat keresünk szociális vagy HR
területen szerzett felsõfokú iskolai
végzettséggel, legalább 2 éves
munkaerõpiaci tapasztalattal, B. kategóriás
jogosítvánnyal. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal: job@hsakft.hu e-mail címen
Szarvason, a Vízi Színház étterme gyönyörû
környezetbe gyakorlott pultost és felszolgáló
kollégákat keres. Inf: Szeparé Étteres 06/20/
4388-636, iroda@koronaszarvas.hu
Megváltozott
munkaképességû
munkavállalókat keresünk Szarvasra,
könnyû fizikai munkára. Munka napi 4-8 óra.
Reggel 6-10, 10-14 óráig. Bér: br. 733 Ft/óra.
Munkába járás biztosított. Tel.: 06/30/5071781
Szakács és felszolgáló munkatársat
keresünk a Dolce Vita Pizzériába. Jelentkezni
személyesen, fényképes önéletrajzzal a
Pizzériában. Szarvas, Szabadság u. 54-56.
Mûszaki beállítottságú munkatársakat
keresünk segédmunkára Gyomaendrõd és
környékén. Jelentkezni lehet fényképes
önéletrajz
elküldésével
az
era.csikos@gmail.com e-mail címre
213.000 Ft br. fizetés, ingyen szállás, elõleg
megoldott. Sárvárra betanított munkásokat
keresünk több mûszakos munkarendbe. 06/
20/224-0242, 06/30/791-0950
Hegesztõket és robotkezelõket keresünk
hódmezõvásárhelyi munkahelyre. 06/20/
320-5229
Ausztriai Nightclub hostess munkára keres
csinos lányokat 19 éves kortól, top keresettel.
Telefon: 00-43-664-599-96-95, 06/30/3133516
Dániába keresünk tapasztalattal rendelkezõ
mg-i munkásokat, traktorosokat, tehenészeket,
sertésgondozókat (háztáji v. üzemi tapasztalattal). Alap angol nyelvtudás feltétel. 06/70/
607-0067, anett.sulyi@andreasagro.com
www.andreasagro.com
Villanyszerelõket keresünk Gyomaendrõd és
környékén. Jelentkezni fényképes önéletrajz
elküldésével: era.csikos@gmail.com
A Tótkaép Kft. felvételt hirdet kõmûves,
kotrógépkezelõ és teherautó sofõr
munkakörbe. Érdeklõdni: 06/30/338-4225
Kerékpár üzlet, kerékpár szereléshez
munkatársat keres, fõ- v. mellékállásban!
Jelentkezni önéletrajzzal csak a
kerekparszereloiallas@gmail.com mail címen

Betaníto
tt dolgozókat keresünk kiemelt
Betanított
bérezéssel mosonmagyaróvári és gyõri
munkahelyünkre. Szállás, étkezés, utazás
biztosított. 06/70/354-9321
Lakatosokat és présgépkezelõket keresünk
hmvásárhelyi munkahelyre. 06/20/320-5229
Kondoros közelében lévõ baromfitelepeinkre
mûszaki végzettségû, szerelésben jártas,
gépkocsival rendelkezõ munkatársat
keresünk. Tel.: 06/30/438-8944
Dolgozni akaró férfi segédmunkásokat
hosszú távra felveszünk. Targonca vezetõi
jogosítvány és gyakorlat elõny. 20/972-2573
SzentesSzentes-Fábiánsebestyén határán lévõ
libatelepre alkalmazottat keresek. Érd.: 06/
30/3041-454
Állatok mellé 2 fõ férfi munkaerõt felveszek
ott lakással, teljes ellátással. 06/30/579-0404

AKCIÓ
2017. március 1-tõl a készlet erejéig!

KFT
KFT..
Szarvason a TESCO-tól 400 m-re!

MÛSZAKI és
és
EREDETISÉG
VIZSGA
Tel.: 06/30/903-4317

PVC

700 Ft-tól
továbbá

PADLÓSZÔNYEG

AKCIÓS ÁRON!
Békésszentandráson,
a SZÔNYEGSZÖVÔ
telephelyén!

Tel.: 66/218-922.

Mottó: „Elsõ az egészség! És az egészségügy?”
Tisztelt Szarvasiak!
A modern egészségügyi szolgáltatások nyújtásának alapfeltétele a korszerû és kompetens szakemberek által kezelt eszközpark.

A harmadik tájékoztató cikkünkben a röntgen szakrendelésrõl adunk hiteles információkat.
A vizsgálatokat a legkorszerûbb General Electric digitális röntgenkészülékkel végezzük.
A digitális technológia vegyszer- és röntgenfilm mentes. A legnagyobb elõnye, az 50-90%-kal
alacsonyabb sugárterhelés, precízebb, élesebb képminõség, rövid ideig tartó vizsgálat,
megbízhatóbb diagnosztika.
A szakrendelésen elérhetõ vizsgálatok a következõk:
1. A mellkasröntgen segítségével vizsgálhatók a tüdõbetegségek (tüdõgyulladás, tüdõdaganatok,
TBC, tüdõtágulat, mellkasi folyadékgyülem, légmell), a szív és a nagy erek eltérései, illetve a
bordák és a rekeszizom.
2. Csont és ízületi röntgenvizsgálatok (koponya, gerinc, csípõ, térd, boka, váll, könyök, csukló).
3. Az „üres has” felvétel (bélcsavarodás és perforáció diagnózisa)
Az itt dolgozó szakembereink nagy tapasztalattal rendelkeznek a gyermekek röntgenezése terén is.
A Szakorvosi Kft. saját erõbõl, minden külsõ támogatás nélkül szervizeli, cseréli az elhasználódott
alkatrészeket (volt, amikor a GE amerikai központi raktárából kellett rendelni), hogy a kedves betegeink
mindig a legjobb minõséget kaphassák. Természetesen a kismamáknak a digitális röntgenvizsgálat is ellenjavallt!

A Szarvasi Szakorvosi Kft. röntgen szakrendelése:
Rendel: Dr. Kondor Gábor röntgen szak-fõorvos
Rendelési idõ: hétfõtõl péntekig, minden nap 8-12 óra között. Idõpont egyeztetés: nem szükséges
A röntgen szakrendelés beutaló köteles! A digitális adatok esetleges tárolásához CD lemez szükséges.
Tisztelettel: Dr. Kozma Lewellyn Marius György ügyvezetõ
66/311-690 nogyogyaszat@szakorvosi.hu
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