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INGATLANINGATLANINGATLANINGATLANINGATLAN
SzarvSzarvSzarvSzarvSzarvason,ason,ason,ason,ason, Alkotmány utcában 3 szobás
lakóház - új zsindelytetõvel - eladó.
Irányár: 6.500.000 Ft. Érdeklõdni: 06/70/
259-7460
Békésszentandráson Békésszentandráson Békésszentandráson Békésszentandráson Békésszentandráson kertes családi ház
eladó. Érdeklõdni lehet: 06/30/725-
4017
Békésszentandráson Békésszentandráson Békésszentandráson Békésszentandráson Békésszentandráson összkomfortos,
kertes ház, lakható melléképülettel eladó.
Érdeklõdni: 06/20/480-7131
Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason, Érparti-szõlõkben tanya 1
hektár földdel eladó. Érdeklõdni: 06/20/
480-7131
Szarvason, Szarvason, Szarvason, Szarvason, Szarvason, Dobó utcában nagy telekkel,
bontásra szoruló ház eladó. Irányár:
1.900.000 Ft. Érdeklõdni: 06/20/239-
7670
Eladó Orosházán,Eladó Orosházán,Eladó Orosházán,Eladó Orosházán,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:
8.500.000 Ft. Érdeklõdni: 06/30/9454-
782
Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason, Szabadság utcán (barnában)
III. emeleti, 2 szobás lakás eladó. Irányár:
6.500.000 Ft. Érdeklõdni: 06/70/259-
7460
Békésszentandráson,Békésszentandráson,Békésszentandráson,Békésszentandráson,Békésszentandráson, jó helyen,
beköltözhetõ, összkomfortos, kétszobás
kockaház újszerû melléképülettel,
rendezett kerttel eladó. Érd.•: délután 06/
30/9752-710
Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason, Damjanich 82. szám alatti
ingatlan eladó. Irányár: 4.000.000 Ft.
Érdeklõdni lehet telefonon: 06/20/411-
7988
Szarvason,  Szarvason,  Szarvason,  Szarvason,  Szarvason,  Damjanich utcában
felújításra szoruló parasztház 1200 m2-
es telken eladó. Víz, gáz, szennyvíz, áram
van. Telefon: 06/20/584-2924
Kétszobás Kétszobás Kétszobás Kétszobás Kétszobás családi ház eladó Kondoroson.
Telefon: 66/388-305
Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason, Kenderföldeken zártkertet
vennék. Telefon: 06/30/341-2255
Családi házCsaládi házCsaládi házCsaládi házCsaládi ház üzlethelyiséggel eladó. Az
üzlethelyiség alkalmas húsbolt és
élelmiszerbolt nyitására is. Szarvas,
Vasút u. 60. Érdeklõdni: 06/30/915-
9823
Eladó 57 mEladó 57 mEladó 57 mEladó 57 mEladó 57 m22222-es,-es,-es,-es,-es, IV. emeleti lakás.
Szarvas, Béke u. 3. Telefon: 06/30/991-
7529
Eladó Szarvason,Eladó Szarvason,Eladó Szarvason,Eladó Szarvason,Eladó Szarvason, Állomás utcában I.
emeleti, 2.5 szobás, összkomfortos lakás.
Érdeklõdni lehet: 06/20/377-2464
Vízparti telekVízparti telekVízparti telekVízparti telekVízparti telek eladó. Érdeklõdni: 06/30/
443-1236
210 AK 210 AK 210 AK 210 AK 210 AK eladó. Érdeklõdni: 06/30/219-
38-98
A Kurca-partonA Kurca-partonA Kurca-partonA Kurca-partonA Kurca-parton nyaraló stéggel,
csónakkal eladó. Érdeklõdni: 06/30/390-
6576

Forgalmas fõút mel let t ,Forgalmas fõút mel let t ,Forgalmas fõút mel let t ,Forgalmas fõút mel let t ,Forgalmas fõút mel let t , azonnal
nyitható büfé, felújítandó tanyával,
földdel eladó. Érdeklõdni: 06/30/299-
33-23
Lakást,Lakást,Lakást,Lakást,Lakást, családi házat, tanyát keresek
megvételre. 06/30/182-5195

SZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁS
RedRedRedRedRedõnyõnyõnyõnyõny, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny. 66/214-269, 06/30/
262-8528
Költöztetés Költöztetés Költöztetés Költöztetés Költöztetés garanciával, vidékre is.
Érdeklõdni: 06/30/4088-125
Duguláselhárítás Duguláselhárítás Duguláselhárítás Duguláselhárítás Duguláselhárítás azonnali kiszállással.
Hétvégén is, kamerás rendszerrel.
Helymeghatározás. Telefon: 06/70/504-
7932
Árokásás Árokásás Árokásás Árokásás Árokásás (szennyvíz, víz) alapásás,
tereprendezés, lyukfúrás, pontalap fúrás,
betontörés kiskotróval. Telefon: 06/20/
9288-098
Tûzifa jó áron!Tûzifa jó áron!Tûzifa jó áron!Tûzifa jó áron!Tûzifa jó áron! Jó minõségû tölgy, bükk
kugli 26.5 Ft/kg-tól, konyhakész 28.5 Ft/
kg-tól, rönk 25 Ft/kg-tól. Gyors kiszállítás,
Kedvezményeinkért hívjon! Érdeklõdni
lehet az alábbi telefonszámon: 06/30/
472-9714
Kútfúrás! Kútfúrás! Kútfúrás! Kútfúrás! Kútfúrás! Lakossági és öntözõ kutak
fúrása kis- és nagy átmérõben!
Érdeklõdni:  Gyebrovszki Károly - 06/30/
416-5909

MetMetMetMetMetamorf amorf amorf amorf amorf masszázs és Kristályfátyol
érintésterápia tanfolyamok indulnak
áprilisban és májusban. Infó: www.uj-
elet.info Telefon: 06/20/400-0609
Vadászvizsgára Vadászvizsgára Vadászvizsgára Vadászvizsgára Vadászvizsgára felkészítõ tanfolyam
Szarvason - 1 hónap alatt, 2017. május
5-tõl. Díja: 150.000 Ft. 06/70/559-3437
Villanyszerelést vállalok,Villanyszerelést vállalok,Villanyszerelést vállalok,Villanyszerelést vállalok,Villanyszerelést vállalok, kisebbeket is.
Azonnali kezdés, megbízható csapattal.
Tel.: 06/30/236-5882
Veszélyes fák Veszélyes fák Veszélyes fák Veszélyes fák Veszélyes fák lebontását, faápolást
vállalok alpin technikával. 06/70/251-
53-83
www.xablak.huwww.xablak.huwww.xablak.huwww.xablak.huwww.xablak.hu Nyílászárók széles
választéka (pl. 120x150 cm: 29.500 Ft).
Telefon: 06/70/360-9538
FaváFaváFaváFaváFavágást vállalok gást vállalok gást vállalok gást vállalok gást vállalok veszélyes helyen,
vidéken is, fáért is. 06/30/938-6387
Kõmûves brigKõmûves brigKõmûves brigKõmûves brigKõmûves brigádádádádád munkát vállal. 06/30/
515-2207
Külsõ, belsõKülsõ, belsõKülsõ, belsõKülsõ, belsõKülsõ, belsõ hõszigetelést vállalok. 06/
30/303-6194
Gyógymasszõr Gyógymasszõr Gyógymasszõr Gyógymasszõr Gyógymasszõr és kinesio tape terapeuta.
06/70/315-5015
Megbízható brigádMegbízható brigádMegbízható brigádMegbízható brigádMegbízható brigád vállal átalakítást,
falazást, vakolást, hideg, meleg burkolást,
kémények építését, javítását, lapos tetõk
szigetelését és mindenféle térkövezést,
bádogos-munkát garanciával. Tel.: 06/
30/184-1587

Õshonos Õshonos Õshonos Õshonos Õshonos hidegvérû deres csikó eladó.
06/20/380-6326
2.5 éves,2.5 éves,2.5 éves,2.5 éves,2.5 éves, fekete csacsi elcserélhetõ
üszõborjúra. 06/70/224-0875
Goldavis Kft.Goldavis Kft.Goldavis Kft.Goldavis Kft.Goldavis Kft. tenyészállományából,
elõnevelt és vágnivaló, vakcinázott csirke
megrendelhetõ. Házhoz szállítás
megoldható. 06/20/3748-622

JÁRMÛJÁRMÛJÁRMÛJÁRMÛJÁRMÛ
Gépjármûvek Gépjármûvek Gépjármûvek Gépjármûvek Gépjármûvek forgalomból végleges
kivonása az orosházi Autóbontónál.
Bontott alkatrész árusítás. Tel.•: 06/20/
384-1155, 68/631-325
P5-ösP5-ösP5-ösP5-ösP5-ös Pannónia eladó. Érdeklõdni: 16 óra
után. Telefon: 06/30/772-5131
Vásárolok:Vásárolok:Vásárolok:Vásárolok:Vásárolok: 1985 elõtti jármûveket, fõként
Barkas platós és busz, 2 ütemû Trabant,
Wartburg, Lada. Tel.: 06/70/585-7041
Használt Használt Használt Használt Használt autóját, tehergépkocsiját
készpénzért megveszem. Üzemképtelen,
papír nélküli is lehet. Ha kell házhoz megyek.
06/20/910-9361, 06/20/280-9747
Készpénzért Készpénzért Készpénzért Készpénzért Készpénzért bármilyen utánfutóját,
lakókocsiját, autóját, büfékocsiját
megvásárolom. 06/30/421-85-75, 06/
70/424-78-20
Utánfutók, Utánfutók, Utánfutók, Utánfutók, Utánfutók, lakókocsik 60.000 Ft-tól. 06/
70/424-78-20, 06/30/387-20-66
John WayJohn WayJohn WayJohn WayJohn Way CJ 125-ös motorkerékpár
eladó. 06/70/310-1485
Személyautókat,Személyautókat,Személyautókat,Személyautókat,Személyautókat, teherautókat vásárolok
3.5 tonnáig. Bármilyen érdekel. Azonnali
készpénz fizetéssel. 06/30/231-7750
Gépjármûvek Gépjármûvek Gépjármûvek Gépjármûvek Gépjármûvek forgalomból való végleges
kivonása az orosházi autóbontónál. Tel.:
06/70/585-7041, 06/68/631-325
Lada NivaLada NivaLada NivaLada NivaLada Niva eladó. 06/70/424-78-20
6 személyes6 személyes6 személyes6 személyes6 személyes lakókocsi mûszaki vizsgával,
megkímélten eladó. 06/70/424-7820
Utánfutó Utánfutó Utánfutó Utánfutó Utánfutó 99.000 Ft. 06/70/424-7820
5 tonnás5 tonnás5 tonnás5 tonnás5 tonnás pótkocsi friss mûszakival eladó.
Telefon: 06/30/416-8384

VEGYESVEGYESVEGYESVEGYESVEGYES
Szabadkai piacra Szabadkai piacra Szabadkai piacra Szabadkai piacra Szabadkai piacra bevásárló út - 2017.
április 01., szombat. Dévaványai,
gyomaendrõdi, szarvasi felszállással.
Telefon: 06/20/260-7594
Gyomaendrõdön,Gyomaendrõdön,Gyomaendrõdön,Gyomaendrõdön,Gyomaendrõdön, 50 db kisbálás
gyepszéna eladó. Telefon: 06/30/479-
3312
Tisztított Tisztított Tisztított Tisztított Tisztított lucernamag eladó. 06/20/380-
6326
Kombinált hûtõ,Kombinált hûtõ,Kombinált hûtõ,Kombinált hûtõ,Kombinált hûtõ, centrifuga, mosógép,
elektromos varrógép eladók. Telefon: 06/
70/409-4559
Kalodás tûzifa akció!Kalodás tûzifa akció!Kalodás tûzifa akció!Kalodás tûzifa akció!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
SzójaSzójaSzójaSzójaSzója házhoz szállítással. 06/30/228-
0881

Bádogos,Bádogos,Bádogos,Bádogos,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, 06/30/318-
1618
ElekElekElekElekElektromos kerékpároktromos kerékpároktromos kerékpároktromos kerékpároktromos kerékpárok teljes körû
szervizelése, javítása akár helyszíni
szereléssel, rövid határidõvel. 06/70/
636-1472
Lomért lomtalanítok!Lomért lomtalanítok!Lomért lomtalanítok!Lomért lomtalanítok!Lomért lomtalanítok! Hagyatékot
vásárolok. Tereprendezést vállalok,
megegyezés szerint. 06/70/326-3013
Palatetõ, Palatetõ, Palatetõ, Palatetõ, Palatetõ, lapostetõ szigetelése korszerû
anyagokkal, garanciával, referenciákkal.
Csatornázás. Érd.: 06/20/9491-867
Bútorkárpit Bútorkárpit Bútorkárpit Bútorkárpit Bútorkárpit és szõnyegtisztítás. 06/20/
490-0497
Kazánok készí téseKazánok készí téseKazánok készí téseKazánok készí téseKazánok készí tése bármekkora
méretben. 06/30/928-1085

ÁLLATÁLLATÁLLATÁLLATÁLLAT
A Fília Kutyaszalon A Fíl ia Kutyaszalon A Fíl ia Kutyaszalon A Fíl ia Kutyaszalon A Fíl ia Kutyaszalon és Állatorvosi
Rendelõ (Szarvason, a Jelenker mögött)
továbbra is várja bejelentkezéseiket.
Kozmetika: Dr. Borosné Veszeli Katalin
06/20/936-4070. Állatorvos: Dr. Boros
István 06/20/333-0834. E-mail:
filia@szarvas.hu. Bejelentkezni lehet:
telefonon, SMS-ben, e-mailben.
Fajtatiszta Fajtatiszta Fajtatiszta Fajtatiszta Fajtatiszta Komondor kiskutyák eladók.
06/20/9175-750, 06/70/397-2687
Sárga Sárga Sárga Sárga Sárga tojótyúk 550 Ft/db. Ingyenes
házhoz szállítással megrendelhetõ. 30 db
felett kedvezmény. 06/30/860-2627
Tojótyúk Tojótyúk Tojótyúk Tojótyúk Tojótyúk - szép barna tollas, kiválóan tojó,
ingyen házhoz szállítva 599 Ft/db.
Telefon: 06/70/240-1331
Malacokat,Malacokat,Malacokat,Malacokat,Malacokat, süldõket veszek. 06/30/
577-1604
Bárányátvétel Bárányátvétel Bárányátvétel Bárányátvétel Bárányátvétel Szegváron a Vasút-
állomáson ápr. elején. 06/30/287-82-09
Tehenek Tehenek Tehenek Tehenek Tehenek eladók. 06/20/380-6326

Szarvason, Körös-parttól 30 méterre
hõszigetelt családi ház eladó!

 Beépített konyhabútor, riasztó,
elektromos kapu, fúrott kút, játszótér.

Ár: 17.900.000 Ft.

Tel.: 06/20/4242-612.

Pucolt Pucolt Pucolt Pucolt Pucolt kis- és nagyméretû tégla, bontott
anyagok, stb. eladók; akár kiszállítással is.
Érdeklõdni: 06/70/326-3013
Minõségi keményfaMinõségi keményfaMinõségi keményfaMinõségi keményfaMinõségi keményfa kamionos és nagy
tételben; 1-2-3 méteres, akciós áron
eladó. Telefon: 06/30/999-7816
Üvegezõ, képkeretezõÜvegezõ, képkeretezõÜvegezõ, képkeretezõÜvegezõ, képkeretezõÜvegezõ, 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
Fenyõk Fenyõk Fenyõk Fenyõk Fenyõk kiültetésre eladók. Telefon: 06/
70/424-7820
Új fûrészelt áru:Új fûrészelt áru:Új fûrészelt áru:Új fûrészelt áru:Új fûrészelt áru: 15x5, 15x7.5, 10x10,
10x5, 20x5, 4 és 6 méteresek, 55.000 Ft
m3. 06/20/250-8259
Gyümölcsfák,Gyümölcsfák,Gyümölcsfák,Gyümölcsfák,Gyümölcsfák, nyírfa, vérszilva, gömbfák,
smaragdtuja kapható. Telefon: 06/20/
9175-750, 06/70/397-2687
Ablakok,Ablakok,Ablakok,Ablakok,Ablakok, erkélyajtók, üvegfalak kitûnõ
minõségben bontásból, szállítással
Németországból. 06/30/282-9225

Sertésfialtató Sertésfialtató Sertésfialtató Sertésfialtató Sertésfialtató kaloda eladó. 06/30/416-
8384

BÉRELNE - KIADNABÉRELNE - KIADNABÉRELNE - KIADNABÉRELNE - KIADNABÉRELNE - KIADNA
BékésBékésBékésBékésBékésszentandráson szentandráson szentandráson szentandráson szentandráson számlaképes,
összkomfortos, 3 szobás albérlet kiadó
április 1-tõl. Telefon: 06/20/411-7988
Kertes Kertes Kertes Kertes Kertes családi ház 8 fõ részére április 15-
tõl Szarvason kiadó. Telefon: 06/20/
9363-490
Gyomaendrõdön Gyomaendrõdön Gyomaendrõdön Gyomaendrõdön Gyomaendrõdön számlaképes,
összkomfortos albérlet kiadó. Nappali,
konyha, fürdõszoba, háló, galéria. Telefon:
06/20/411-7988
Szarvas Szarvas Szarvas Szarvas Szarvas központjában 1 szobás,
bútorozott, III. emeleti lakás kiadó - 1
személy részére. Tel.: 06/30/480-6021

TÁRSKERESÉSTÁRSKERESÉSTÁRSKERESÉSTÁRSKERESÉSTÁRSKERESÉS
39 éves, 39 éves, 39 éves, 39 éves, 39 éves, igényes, fiatalos pasi - hölgy
jelentkezését várja. Telefon: 06/30/622-
1716
42 éves 42 éves 42 éves 42 éves 42 éves férfi barátnõt keres. 70/6158-
111
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A Szarvasi Kábeltelevízió hírei:

Szarvasi Általános Informatikai Kft.

MUNKAMUNKAMUNKAMUNKAMUNKA
M44-eM44-eM44-eM44-eM44-es autópályas autópályas autópályas autópályas autópálya építése kapcsán -
férfi laboráns munkatársakat keresünk,
békésszentandrási telephelyre, minimum
érettségivel (fizikai munka is). Jelentkezni:
ahajdu@innoteszt.hu
Szakács Szakács Szakács Szakács Szakács és felszolgáló munkatársat
keresünk a Dolce Vita Pizzériába.
Jelentkezni személyesen, fényképes
önéletrajzzal a Pizzériában. Szarvas,
Szabadság u. 54-56.
Mûszaki beállítottságú Mûszaki beállítottságú Mûszaki beállítottságú Mûszaki beállítottságú Mûszaki beállítottságú munkatársakat
keresünk segédmunkára Gyomaendrõd
és környékén. Jelentkezni lehet
fényképes önéletrajz elküldésével az
era.csikos@gmail.com e-mail címre
200.000 Ft200.000 Ft200.000 Ft200.000 Ft200.000 Ft bruttó! Zalaegerszegre
betanított munkásokat keresünk több
mûszakra! Szállás, elõleg megoldott!
Érdeklõdni lehet az alábbi
telefonszámokon: +36/20/224-0242,
+36/30/791-0950

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.

Tájékoztatjuk Elõfizetõinket, hogy mûsorjel továbbító nagykereskedelmi
szolgáltatónk karbantartási munkái miatt 2017. március 28-án 00:00

és 06:00 óra között a kábeltelevízió szolgáltatásunkban részleges
kimaradás várható. A karbantartás ideje alatt több csatornán mûsor
kiesések lehetségesek. A karbantartási munka után minden csatorna és
szolgáltatás automatikusan újra elérhetõ lesz. Az esetleges
kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!

Mottó: „Elsõ az egészség!
             És az egészségügy?”
A Szakorvosi Kft. által mûködtetett 28
diszciplína közül jelen írásunkban a szemészeti szakrendelést
mutatjuk be.

2011-ben a pályázati pénzbõl korszerûsített rendelõintézeten
belül a szemészet is megszépült. 6 év elteltével (a fenntartási
idõszak lejárta után) a Szarvasi Szakorvosi Kft. saját forrásból
újítatta fel, korszerûsítette, illetve pótolta a hiányzó mûszer- és
eszközparkot, hogy a legjobb feltételek mellett gyógyuljanak
kedves betegeink (szemészeti UH, látótérvizsgáló, dioptriamérõ,
szemhéjplasztikára alkalmas kézi mûszerek, szemnyomás mérõ).
Szemészeti szakvizsgálatra gyakorlatilag mindenkinek

szüksége van 0-tól 100 éves korig. Maximálisan

felkészült, professzionális szakorvosunk munkáját egy

kiválóan képzett, tapasztalt szakasszisztens segíti. Minden

igyekezetünk arra irányul, hogy a szemészeti várólistát

jóval az országos átlag alatt tartsuk.

A sürgõsségi esetek természetesen mindig elsõbbséget
élveznek.
Dedikált gyermekszemészettel segítjük a köztudottan

nagyon leterhelt gyermekorvosok munkáját.

Szemészeti szakrendelés, Szarvas:
Rendel:

Dr. Szloszjár Judit, szemész szak-fõorvos
Rendelési idõ: hétfõ 13.00-15.00 óráig,

kedd 08.00-12.00 óráig,
csütörtök 08.00-12.00 óráig

Rendelés helye: szemészeti szakrendelõ
A rendelés elõjegyzés alapján vehetõ igénybe.

Idõpontot kérni a megszokott módon:

- telefonon, az 514-300-as telefonszámon, vagy

- személyesen a betegirányításon lehet.

Beutaló nem szükséges.

A szakrendelés intézményi háttere:
Bács-Kiskun megyei Kórház Szemészeti Osztálya, Kecskemét
(Szarvas – Kecskemét távolság: 72 km, Szarvas – Gyula távolság: 65 km!)

A betegek behívása az elõjegyzett idõpont és a szakorvos döntése
alapján történik. A recepción kiadott hívószám tájékoztató a
szakrendelés részére, hogy a páciens megérkezett és várakozik.

             Tisztelettel: Dr. Kozma Lewellyn Marius György
                                      ügyvezetõ

Az ügyvezetõ elérhetõségei:
    telefon: 66/311-690
    e-mail: nogyogyaszat@szakorvosi.hu

Vi l lanyszerelõket  keresünkVi l lanyszerelõket  keresünkVi l lanyszerelõket  keresünkVi l lanyszerelõket  keresünkVi l lanyszerelõket  keresünk
Gyomaendrõd és környékén. Jelentkezni
fényképes önéletrajz elküldésével:
era.csikos@gmail.com
A Tótkaép Kft. A Tótkaép Kft. A Tótkaép Kft. A Tótkaép Kft. A Tótkaép Kft. felvételt hirdet kõmûves,
kotrógépkezelõ és teherautó sofõr
munkakörbe. Érdeklõdni: 06/30/338-
4225
Nyugdíjas férfiNyugdíjas férfiNyugdíjas férfiNyugdíjas férfiNyugdíjas férfi 2 fõiskolai végzettséggel;
mezõgazdasági, kereskedelmi
szakoktatói tapasztalattal; B. kategóriás
jogosítvánnyal, vezetési gyakorlattal
munkát vállal! Telefonszám: 06/20/
9465-573
A Privát-Good Kft.A Privát-Good Kft.A Privát-Good Kft.A Privát-Good Kft.A Privát-Good Kft. pulykatelepére
jogosítvánnyal rendelkezõ munkatársat
keresünk. Érdeklõdni lehet: 06/30/370-
5088
Szarvasi munkahelyre,Szarvasi munkahelyre,Szarvasi munkahelyre,Szarvasi munkahelyre,Szarvasi munkahelyre, épület és udvar
takarítására, kert gondozásra
munkavállalók jelentkezését várjuk!
Érdeklõdni: 66/312-466
Hegesztõ Hegesztõ Hegesztõ Hegesztõ Hegesztõ csõ-sprinkler, segédmunkást
keresünk. Érdeklõdni lehet: 06/30/229-
5393
Anyagmozgató Anyagmozgató Anyagmozgató Anyagmozgató Anyagmozgató munkakörbe férfi
munkavállalókat hosszú távra felveszünk.
B. kat. jogosítvánnyal, gyakorlott
gépkocsivezetõt azonnali kezdéssel
felveszünk. Érdeklõdni: 06/20/9722-
573

FõzFõzFõzFõzFõzni ,  takar í tani  n i ,  takar í tani  n i ,  takar í tani  n i ,  takar í tani  n i ,  takar í tani  tudó bejárónõt
keresek heti 1 alkalomra. Telefon: 06/20/
518-3585
DAKO-Pumpa Kft.DAKO-Pumpa Kft.DAKO-Pumpa Kft.DAKO-Pumpa Kft.DAKO-Pumpa Kft. keres tehergépjármû
vezetõt betonszivattyú kezelõi
munkakörbe. Havi minimum nettó
300.000 Ft bérezéssel a Dako-Pumpa
Kft. Magyarország különbözõ területein
történõ munkavégzéshez, hetelõs
munkarendbe, betonszivattyú kezelõ
munkatársakat keres. Cégünk vállalja a
betaníttatást és szükség esetén ingyenes
szállást és utazási költségtérítést biztosít.
Feltétel: C. kategóriás jogosítvány, mini-
mum 3 éves vezetési gyakorlat. Elõny:
nehézgépkezelõi igazolvány, GKI kártya.
Jelentkezni: 06/30/931-6537, dako-
pumpa@dakopumpa.t-online.hu
Szarvasi  gazdabol tbaSzarvasi  gazdabol tbaSzarvasi  gazdabol tbaSzarvasi  gazdabol tbaSzarvasi  gazdabol tba eladót
felveszünk! Fényképes önéletrajzot a
opticnetgroup@gmail.com e-mail címre
kérjük. Érdeklõdni: 06/20/943-8818
Gépkocsivezetõt keresekGépkocsivezetõt keresekGépkocsivezetõt keresekGépkocsivezetõt keresekGépkocsivezetõt keresek Mezõtúrról
vagy Szarvasról, legalább B. kategóriás
jogosítvánnyal. C. kategória megléte
elõnyt jelent. Saját viszonteladói
hálózathoz történõ árú terítésére, heti 3-
4 alkalomra. Gyakorlott, értelmes,
megbízható, leinformálható személyek
jelentkezését várom. Tel.: 06/30/415-
7819

Kerékpár Kerékpár Kerékpár Kerékpár Kerékpár üzlet, kerékpár szereléshez
munkatársat keres, fõ- vagy
mellékállásban! Jelentkezni önéletrajzzal
csak a kerekparszereloiallas@gmail.com
mail címen
Dániába keresünkDániába keresünkDániába keresünkDániába keresünkDániába keresünk tapasztalattal
rendelkezõ mezõgazdasági munkásokat,
traktorosokat, tehenészeket,
sertésgondozókat (háztáji vagy üzemi
tapasztalattal). Alap angol nyelvtudás
feltétel. Jelentkezés: 06/70/607-0067,
ane t t . su l y i@andreasag ro . com;
www.andreasagro.com
Elege van E lege van E lege van E lege van E lege van elviselhetetlen
munkahelyébõl? Átképzéssel
csoportvezetõ, vállalati referens,
tanácsadó munkatársakat keresek
Szentes és vonzáskörében. Váltson most!
Legyen 2017-es év az Ön éve is!
Csatlakozzon egy jó hangulatú és kiváló
csapathoz! Kezdõ nettó fizetés: 200-
Ausztriai Ausztriai Ausztriai Ausztriai Ausztriai szõlõmunkára keresünk férfi
munkaerõt. Fényképes önéletrajzokat
várjuk: munkapeterffy@gmail.com. +36-
30/570-2099
Elektronikai Elektronikai Elektronikai Elektronikai Elektronikai szerelésben jártas mûszaki
beállítottságú férfi munkatársakat
keresünk. Jelentkezni: fényképes
önéletrajzzal 0614allas@gmail.com
címen
Cserkeszõlõbe Cserkeszõlõbe Cserkeszõlõbe Cserkeszõlõbe Cserkeszõlõbe felveszünk szakácsokat
(lehet kezdõ is), pizza, hamburger
készítéséhez munkatársakat, konyhai
dolgozókat. 20/268-0374
Szentesi Szentesi Szentesi Szentesi Szentesi benzinkútra dolgozni akaró
kútkezelõ kollégát felveszünk.
Jelentkezését fényképes önéletrajzzal a
benzinkutszentes@gmail.com e-mail
címre várjuk
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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.

AKCIÓ

Békésszentandráson,
a SZÔNYEGSZÖVÔ

telephelyén!
Tel.: 66/218-922.

PVC

továbbá

PADLÓSZÔNYEG

AKCIÓS ÁRON!

2017. március 1-tõl a készlet erejéig!

700 Ft-tól

További információ: Lestyan György

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

- 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)

A Szarvas Coop Zrt. kiadó

üzlethelyiségei:

MÛANYMÛANYMÛANYMÛANYMÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓKAG NYÍLÁSZÁRÓKAG NYÍLÁSZÁRÓKAG NYÍLÁSZÁRÓKAG NYÍLÁSZÁRÓK

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. március 1-tól

2017. március 31-ig

tart!

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

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-SOLZSIGMOND-SOLZSIGMOND-SOLZSIGMOND-SOLZSIGMOND-SOLVER Kft.VER Kft.VER Kft.VER Kft.VER Kft.

www.zsigmond-solver.hu
info@zsigmond-solver.hu

06/30/318-0654

HALLÁSGONDOZÓ
Szarvas, Bocskai u. 5.Szarvas, Bocskai u. 5.Szarvas, Bocskai u. 5.Szarvas, Bocskai u. 5.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.

- Ingyenes hallásvizsgálat, tanácsadás, utógondozás
- Hallókészülékek TB-támogatással
- Digitális hallókészülékek illesztése, szervizelése
- Fülilleszték, zajvédõk, uszodai füldugók készítése
- Energiaforrás (elemek)
- 3 év garancia

BEUTALÓ NEM SZÜKSÉGES!

Új hallókészülékekhez ajándék
elemeket adunk!*

* Részletes információ az üzletben
A tájékoztatás nem teljes körû!

Szarvas
KFTKFTKFTKFTKFT.....

TTTTTeljeseljeseljeseljeseljes     körûkörûkörûkörûkörû
gépjármûjavítás,gépjármûjavítás,gépjármûjavítás,gépjármûjavítás,gépjármûjavítás,

diagnosztika.diagnosztika.diagnosztika.diagnosztika.diagnosztika.
TTTTTel.: 06/30/698-9475el.: 06/30/698-9475el.: 06/30/698-9475el.: 06/30/698-9475el.: 06/30/698-9475
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