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MUNKAMUNKAMUNKAMUNKAMUNKA
Jó munkabírással  rendelkezõJó munkabírással  rendelkezõJó munkabírással  rendelkezõJó munkabírással  rendelkezõJó munkabírással  rendelkezõ
munkatárs jelentkezését várjuk
hálózatszerelõ, illetve segédmunkás
munkakörbe! Jelentkezni
munkaidõben: 06/30/555-9366
Szarvason Szarvason Szarvason Szarvason Szarvason újonnan induló
üzemünkbe, könnyû fizikai munkára
keresünk munkavállalókat
(megváltozott munkaképességûeket
is). Jelentkezését várjuk személyesen
a HSA Kft. irodájában: Szarvas,
Szabadság u. 31. szám alatt.
Telefon: 06/30/507-1781
Gyomaendrõdi  fácánte lepreGyomaendrõdi  fácánte lepreGyomaendrõdi  fácánte lepreGyomaendrõdi  fácánte lepreGyomaendrõdi  fácánte lepre
szezonmunkára tojás szedõ és
keltetõs munkaerõt keresünk.
Érdeklõdni: 06/30/827-8825
Szarvasi  bútorüzem Szarvasi  bútorüzem Szarvasi  bútorüzem Szarvasi  bútorüzem Szarvasi  bútorüzem könnyebb
fizikai munkára (kézi megmunkálás,
anyagmozgatás, csomagolás)
szarvasi munkavállalók jelentkezését
várja. Munkaidõ alkalmi és
részmunkaidõs jelleggel is.
Érdeklõdni: 66/312-466
Kõmûves Kõmûves Kõmûves Kõmûves Kõmûves szakmunkásokat (2 fõ) és
2 fõ segédmunkást felveszek; vidéki
munkára is. Telefon: 06/20/9363-
490
C. és E.C. és E.C. és E.C. és E.C. és E. kategóriás jogosítvánnyal
rendelkezõ gépjármûvezetõt
keresünk ponyvás szerelvényre,
olaszországi gabonaszállításra: 35 Ft/
km. 06/70/418-1088
A Dunamag Kf t .  A  Dunamag Kf t .  A  Dunamag Kf t .  A  Dunamag Kf t .  A  Dunamag Kf t .  fóliasátorral
rendelkezõ partnereket keres
paprikamag termesztésre, májusi
ültetéssel. Jelentkezni lehet
telefonon: Turza Pál +36/30/567-
8545, e-mail:
dunamagkft@freemail.hu
Traktorost Traktorost Traktorost Traktorost Traktorost keresek Köröstarcsára,
30 km-es körzetben. Telefon: 06/
70/600-4232

A Szarvasi Vas-Fémipari Zrt.A Szarvasi Vas-Fémipari Zrt.A Szarvasi Vas-Fémipari Zrt.A Szarvasi Vas-Fémipari Zrt.A Szarvasi Vas-Fémipari Zrt.

az alábbi munkakörökbe keresaz alábbi munkakörökbe keresaz alábbi munkakörökbe keresaz alábbi munkakörökbe keresaz alábbi munkakörökbe keres
új munkatársakat:új munkatársakat:új munkatársakat:új munkatársakat:új munkatársakat:

- CNC gépkezelõ- CNC gépkezelõ- CNC gépkezelõ- CNC gépkezelõ- CNC gépkezelõ
- szerszámkészítõ- szerszámkészítõ- szerszámkészítõ- szerszámkészítõ- szerszámkészítõ
- lakatos- lakatos- lakatos- lakatos- lakatos
- hegesztõ- hegesztõ- hegesztõ- hegesztõ- hegesztõ
- fröccsöntõ gépbeállító- fröccsöntõ gépbeállító- fröccsöntõ gépbeállító- fröccsöntõ gépbeállító- fröccsöntõ gépbeállító
- kazánfûtõ (kis teljesítményû kazánhoz)- kazánfûtõ (kis teljesítményû kazánhoz)- kazánfûtõ (kis teljesítményû kazánhoz)- kazánfûtõ (kis teljesítményû kazánhoz)- kazánfûtõ (kis teljesítményû kazánhoz)
- raktáros (tapasztalattal)- raktáros (tapasztalattal)- raktáros (tapasztalattal)- raktáros (tapasztalattal)- raktáros (tapasztalattal)
- betanított munkás- betanított munkás- betanított munkás- betanított munkás- betanított munkás
- gépjármûvezetõ ("C" jogosítvánnyal)- gépjármûvezetõ ("C" jogosítvánnyal)- gépjármûvezetõ ("C" jogosítvánnyal)- gépjármûvezetõ ("C" jogosítvánnyal)- gépjármûvezetõ ("C" jogosítvánnyal)
- vegyész technológus vagy mérnök- vegyész technológus vagy mérnök- vegyész technológus vagy mérnök- vegyész technológus vagy mérnök- vegyész technológus vagy mérnök
- gépészmérnök- gépészmérnök- gépészmérnök- gépészmérnök- gépészmérnök
Az állásokról Facebook oldalunkon található részletes leírás.Az állásokról Facebook oldalunkon található részletes leírás.Az állásokról Facebook oldalunkon található részletes leírás.Az állásokról Facebook oldalunkon található részletes leírás.Az állásokról Facebook oldalunkon található részletes leírás.
A jelentkezéseket fényképes önéletrajz formájában várjuk azA jelentkezéseket fényképes önéletrajz formájában várjuk azA jelentkezéseket fényképes önéletrajz formájában várjuk azA jelentkezéseket fényképes önéletrajz formájában várjuk azA jelentkezéseket fényképes önéletrajz formájában várjuk az
allas@vasipari.hu e-mail címre vagy azallas@vasipari.hu e-mail címre vagy azallas@vasipari.hu e-mail címre vagy azallas@vasipari.hu e-mail címre vagy azallas@vasipari.hu e-mail címre vagy az
5540 Szarvas, Szabadság u. 64-66. postacímre.5540 Szarvas, Szabadság u. 64-66. postacímre.5540 Szarvas, Szabadság u. 64-66. postacímre.5540 Szarvas, Szabadság u. 64-66. postacímre.5540 Szarvas, Szabadság u. 64-66. postacímre.
További információ a 06/70/667-8789 telefonszámon kérhetõ.További információ a 06/70/667-8789 telefonszámon kérhetõ.További információ a 06/70/667-8789 telefonszámon kérhetõ.További információ a 06/70/667-8789 telefonszámon kérhetõ.További információ a 06/70/667-8789 telefonszámon kérhetõ.

DiákmDiákmDiákmDiákmDiákmunka!  unka!  unka!  unka!  unka!  Hipermarketekbe
keresünk diákokat árufeltöltõ és/vagy
pénztáros munkákra, iskolabarát
beosztással, kiemelt órabérekkel.
Órabérek: 800-1.200 Ft.
Regisztrálni, illetve jelentkezni a
www.biztoskesz.hu-n, vagy a
szeged@biztoskesz.hu-n lehet
Álláskeresõk figyelem!Álláskeresõk figyelem!Álláskeresõk figyelem!Álláskeresõk figyelem!Álláskeresõk figyelem! Szarvasi
húsfeldolgozó üzemekbe,
csomagolási munkakörbe keresünk
betanított munkásokat. Szállítás:
saját buszunkkal. Beosztás: 3
mûszakos munkarend (megbeszélés
szerint). Bérezés: nappal nettó 6.400
Ft/nap; éjjel: nettó 7.360 Ft/nap.
Jelentkezni lehet telefonon: 06/30/
507-1961.
Hegesztõ  á l lás :  Hegesztõ  á l lás :  Hegesztõ  á l lás :  Hegesztõ  á l lás :  Hegesztõ  á l lás :  orosházi
üzemünkbe keresünk gyakorlattal
rendelkezõ CO hegesztõket kiemelt
bérezéssel. Érdeklõdni: 06/70/564-
6465
Tápos-tartályos Tápos-tartályos Tápos-tartályos Tápos-tartályos Tápos-tartályos szerelvényre E.
kategóriával, sofõrkártyával
rendelkezõ munkatársakat
felveszünk. Érdeklõdni: 06/30/243-
1537
IngatlanirodaIngatlanirodaIngatlanirodaIngatlanirodaIngatlaniroda alkalmazottat keres fõ
vagy másodállásban. Alapbér +
jutalék. Telefon: 06/30/650-6088
2  f2  f2  f2  f2  fõ  munkatársatõ  munkatársatõ  munkatársatõ  munkatársatõ  munkatársat felvesz
Békésszentandrás területére a
Szarvasi Általános Informatikai Kft.
(közvetlenül), megbízási jog-
viszonyba, elsõsorban Szuperinfó
hetilapjának (1550 db), másod-
sorban egyéb kiadványok  postaládás
terjesztésére. Telefon: 313-781/25,
munkaidõben
KamionszerelésheKamionszerelésheKamionszerelésheKamionszerelésheKamionszereléshez z  z  z  z  értõ szerelõt
keresek 2 fõt, vidéki munkára. Jó
fizetési lehetõség. Telefon: 06/20/
5-554-554

Szarvason városközpontban,Szarvason városközpontban,Szarvason városközpontban,Szarvason városközpontban,Szarvason városközpontban,
a sétálóutcábana sétálóutcábana sétálóutcábana sétálóutcábana sétálóutcában

(Jazz köz)(Jazz köz)(Jazz köz)(Jazz köz)(Jazz köz)

79 m79 m79 m79 m79 m22222

üzlethelyiségüzlethelyiségüzlethelyiségüzlethelyiségüzlethelyiség
kiadó.kiadó.kiadó.kiadó.kiadó.
Telefon:Telefon:Telefon:Telefon:Telefon:

06/20/573-5042.06/20/573-5042.06/20/573-5042.06/20/573-5042.06/20/573-5042.
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MINDENT
A HÁZ KÖRÜL....

- nyílászárók beépítése,
- párkányok, könyöklõk,

- redõnyök, reluxák,
- szúnyoghálók,

- kõmûvesmunkák,
- gipszkartonozás, burkolás,

- festés, mázolás,
- homlokzatszigetelés,

- elõtetõk, kerítések
készítése,

- esõcsatorna 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

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

A Szarvas Coop Zrt.

kiadó
üzlethelyiségei:
- Szarvas, Rákóczi u. 2. alatt,
  volt BGM autósbolt
- Szarvas, Szabadság u. 25-27.
  alatti pavilon
  (volt pékáru bolt)
- Szarvas, Szabadság u. 6-10.
   alatti, volt cukrászda 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!

2018. március 01-tõl a készlet erejéig!

ATI SZARVAS

AUTÓS -MOTOROS
tanfolyamot indít:
2018. március 20.,

(kedd) 17 órakor.
Ügyfélfogadás:

kedd, csütörtök 14-17 óráig.

ATI: Szarvas,
Szabadság u. 31.

Tel.: 06/20/9573-967.
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A Szarvasi Kábeltelevízió hírei:A Szarvasi Kábeltelevízió hírei:A Szarvasi Kábeltelevízió hírei:A Szarvasi Kábeltelevízió hírei:A Szarvasi Kábeltelevízió hírei:

Szarvasi Általános Informatikai Kft.

Tájékoztatjuk elõfizetõinket, hogy
a TV2 Média Csoporthoz tartozó Spíler TV csatorna neve
2018. március 1-tõl  Spíler1 TV-re változott és egyidejûleg új logót is kapott.

2018. január 1-tõl a Minimax televíziós csatorna mûsorideje a hét minden napján 24
órásra bõvült. A C8-as csatorna sugárzása megszûnt.

2018. január 1-tõl a Galax TV és Story 5 TV csatornák bekerültek   a Szarvasi Kábeltelevízió
alap programcsomagjába (A2).  A csatornák a 754-es MHz-en találhatóak. A két új
csatorna csak digitális vételre alkalmas (DVB-C tunerrel rendelkezõ) TV készüléken
vagy HD adások vételére alkalmas Set-Top-Box-szal érhetõ el.

Ingyenes modem csere
Felhívjuk internet Elõfizetõink figyelmét, hogy a Szarvasi Általános Informatikai Kft.
folytatja régi típusú THOMSON modemeinek cseréjét új korszerû modemekre. A
modemek alján található a készülék típusa pl.: MODEL: TCM 420. A következõ modelleket
cseréljük: TCM 390; TCM 410; TCM 420; THG 520; THG 540;  THG 541.
Ügyfélszolgáltunkon (Szarvas, Szabadság u. 21.) a fentiekben felsorolt típusú
modemeket ingyenesen kicseréljük. Kérjük, hogy a régi modemeket az adapterével
hozzák vissza. Bõvebb tájékoztatás: 313-781, 400-000.

HALLHALLHALLHALLHALLÁSGONDOZÁSGONDOZÁSGONDOZÁSGONDOZÁSGONDOZÓÓÓÓÓ
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)

DDDDDrrrrr. B. B. B. B. Bender Eender Eender Eender Eender Edit dit dit dit dit fffffõorõorõorõorõorvvvvvososososos, audiológus szak, audiológus szak, audiológus szak, audiológus szak, audiológus szakorororororvvvvvos ésos ésos ésos ésos és

Kisné Petrov MagdolnaKisné Petrov MagdolnaKisné Petrov MagdolnaKisné Petrov MagdolnaKisné Petrov Magdolna     hallásakusztikus szakasszisztenshallásakusztikus szakasszisztenshallásakusztikus szakasszisztenshallásakusztikus szakasszisztenshallásakusztikus szakasszisztens

Bejelentkezés: 06/30/432-0289.Bejelentkezés: 06/30/432-0289.Bejelentkezés: 06/30/432-0289.Bejelentkezés: 06/30/432-0289.Bejelentkezés: 06/30/432-0289.
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.

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

BEUTALÓ NEM SZÜKSÉGES!

Új hallókészülékekhez ajándék
elemeket adunk!*

* Részletes információ az üzletben
A tájékoztatás nem teljes  körû!

UTAZÁSUTAZÁSUTAZÁSUTAZÁSUTAZÁS
Bevásárló út Bevásárló út Bevásárló út Bevásárló út Bevásárló út a szabadkai piacra.
2018. március 17., szombat.
Dévaványai, gyomaendrõdi, szarvasi
felszállás. Telefon: 06/30/277-8215

ÜZLET - VÁLLALKOZÁSÜZLET - VÁLLALKOZÁSÜZLET - VÁLLALKOZÁSÜZLET - VÁLLALKOZÁSÜZLET - VÁLLALKOZÁS
Gyomaendrõdön Gyomaendrõdön Gyomaendrõdön Gyomaendrõdön Gyomaendrõdön berendezett
pékség élelmiszerüzlettel kiadó vagy
eladó; egyben vagy külön-külön is.
Érdeklõdni: 06/20/452-5066

INGATLANINGATLANINGATLANINGATLANINGATLAN
Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason, Vajda Péter utcában,
azonnal beköltözhetõ parasztház
eladó csendes környezetben, 900 m2

telekkel. Irányár: 4.900.000 Ft.
Telefon: 06/20/346-4219
Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason, központhoz közeli, 3
szobás, felújított, alacsony rezsijû ház
eladó nagy telken, sok
gyümölcsfával. Tel.: 06/30/5945-123
3 szobás,3 szobás,3 szobás,3 szobás,3 szobás, összkomfortos tanya 1
hold földdel Szarvason, II. kerületben
eladó. Irányár: 4.000.000 Ft. Telefon:
06/31-328-6832
Keresek Keresek Keresek Keresek Keresek 1.5 szobás lakást
Szarvason, központhoz közel, II.
emeletig. Telefon: 06/20/937-3267
Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason, Szentesi úton, kívülrõl
felújított, konvektoros, összkom-
fortos, 2.5 szobás családi ház nagy
telekkel eladó. 1.5-2 szobás földszinti
csere érdekel. Tel.: 06/20/566-7039
Szarvason Szarvason Szarvason Szarvason Szarvason kis telken, minimum 3
szobás, felújított családi házat
keresünk megvételre reális áron!
Esetleg 1.5 szobás, I. emeleti lakás
beszámítással! Tel.: 06/70/602-9077
Német Német Német Német Német partnereim részére keresek
családi házat, tanyát, nyaralót. 06/
30/282-9225
Gyomaendrõdön Gyomaendrõdön Gyomaendrõdön Gyomaendrõdön Gyomaendrõdön gazdálkodásra
alkalmas tanya termõ
gyümölcsfákkal; mûúthoz, Köröshöz
közel eladó. Tel.: 06/70/2093-949
Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason, Alkotmány utcában 3
szobás, összközmûves, felújítandó
lakóház új zsindelytetõvel eladó.
Irányár: 5.3 MFt. Telefon: 06/70/259-
7460
Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason, Jókai utca elején 50
éves, 2.5 szobás, összkomfortos
kockaház eladó. Irányár: 11.500.000
Ft. Telefon: 06/70/259-7460
Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason, Malom utcában,
szigetelt, háromszobás, 2
fürdõszobás ház eladó. Akár 2
generációnak is. Telefon: 06/70/
548-6156
Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason, Szabadság utcán,
erkélyes, IV. emeleti, kétszobás
panel lakás eladó. Irányár: 6.500.000
Ft. Telefon: 06/20/935-7767
Elsõ emeletiElsõ emeletiElsõ emeletiElsõ emeletiElsõ emeleti,,,,, 1.5 szobás lakás eladó
Szarvason, a Hunyadi utcában.
Telefon: 66/219-531

Gyomaendrõdön Gyomaendrõdön Gyomaendrõdön Gyomaendrõdön Gyomaendrõdön tanya eladó 3809
m2 területtel, termõ gyümölcsfákkal,
bekerítve. Gazdálkodásra alkalmas,
jól megközelíthetõ. 06/30/554-8509
Szarvasi,Szarvasi,Szarvasi,Szarvasi,Szarvasi, jó állapotú, központhoz
közel 3 szobás családi ház eladó.
Telefon: 06/30/182-5195
Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason,Szarvason, Tessedik utcában, 2
szobás családi ház eladó. Irányár:
2.250.000 Ft. Tel.: 06/20/489-8990
Ház eladóHáz eladóHáz eladóHáz eladóHáz eladó nagy telekkel Szarvason,
a Honvéd utcában. Telefon:06/20/
316-1740
Szarvas központjában,Szarvas központjában,Szarvas központjában,Szarvas központjában,Szarvas központjában, Kossuth
téren (60 lakás) elsõ emeleti,
kétszobás lakás, azonnal
beköltözhetõen eladó. Irányár:
11.500.000 Ft. Tel.: 06/30/308-0491

OKTATÁSOKTATÁSOKTATÁSOKTATÁSOKTATÁS
AranykaláAranykaláAranykaláAranykaláAranykalászos gazdaszos gazdaszos gazdaszos gazdaszos gazda tanfolyam
Szarvason 180.000 Ft-ért. Tel.: 06/
30/310-8934. (E: 00846/2014/
A0016)

FÖLDET BÉRELNEFÖLDET BÉRELNEFÖLDET BÉRELNEFÖLDET BÉRELNEFÖLDET BÉRELNE
SzarvasSzarvasSzarvasSzarvasSzarvas és Csabacsûd környékén
földet bérelnék mûvelésre 50.000 Ft
/ hektár / év díjért. Telefon: 06/30/
547-9443
Kedvezõ Kedvezõ Kedvezõ Kedvezõ Kedvezõ feltételekkel mûvelésre
termõföldet bérelnék Szarvas
környékén! Minimum 1.5 hektár
felett. Telefon: 06/30/872-4974

SZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁS
RedõnyRedõnyRedõnyRedõnyRedõny, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny. 66/214-269, 06/30/
262-8528
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.
Telefon: 06/70/504-7932
Költöztetés Költöztetés Költöztetés Költöztetés Költöztetés garanciával, vidékre is.
Érdeklõdni: 06/30/4088-125
Árokásás Árokásás Árokásás Árokásás Árokásás (szennyvíz, víz) alapásás,
tereprendezés, lyukfúrás, pontalap
fúrás, betontörés kiskotróval. Telefon:
06/20/9288-098
Extra  masszázstExt ra  masszázstExt ra  masszázstExt ra  masszázstExt ra  masszázst vállal 40-es,
szakképzett masszõrhölgy minden
nap Orosházán! 06/30/853-9695
Bádogos munkák,Bádogos munkák,Bádogos munkák,Bádogos munkák,Bádogos munkák, csatorna csere,
javítások, lemezfedés, lemezkerítés
készítése rövid határidõvel, számla-
képesen. Uhljár bádogos - 06/30/
394-9737
Veszélyes fákVeszé lyes fákVeszé lyes fákVeszé lyes fákVeszé lyes fák kivágását,
darabolását - épülethez, kerítéshez
közel nem akadály - vállalom.
Telefon: 06/70/374-0648
Kapuk Kapuk Kapuk Kapuk Kapuk készítése, akár ipari méretben
is. 06/30/928-1085.
Elektromos Elektromos Elektromos Elektromos Elektromos kerékpárok javítása.
Telefon: 06/70/636-1472
Veszélyes fákVeszélyes fákVeszélyes fákVeszélyes fákVeszélyes fák bontását vállalom
alpin technikai módszerrel. 06/70/
387-1179

Kútfúrást vállalokKútfúrást vállalokKútfúrást vállalokKútfúrást vállalokKútfúrást vállalok 2 év garanciával,
rozsdamentes szeleppel,
homokmentesen. Gyebrovszki Károly
- 06/30/416-5909
Tûzifa jó áron! Tûzifa jó áron! Tûzifa jó áron! Tûzifa jó áron! Tûzifa jó áron! Jó minõségû tölgy
bükk, rönk 27 Ft/kg-tól, vegyes 29
Ft/kg-tól, kugli 29 Ft/kg-tól,
konyhakész 30 Ft/kg-tól. Azonnali
kiszállítás. Kedvezményeinkért hívjon!
Telefon: 06/70/316-4431. EUTR:
AA5879874
Illés Béla - Illés Béla - Illés Béla - Illés Béla - Illés Béla - 06/20/488-7750

TÁRSKERESÉSTÁRSKERESÉSTÁRSKERESÉSTÁRSKERESÉSTÁRSKERESÉS
Jól szituált Jól szituált Jól szituált Jól szituált Jól szituált fiatalember csinos hölgy
jelentkezését várja. 06/70/948-1173

ÁLLATÁLLATÁLLATÁLLATÁLLAT
MangalicaMangalicaMangalicaMangalicaMangalica hízó eladó. Telefon: 06/
20/269-1268
Sárga to jó tyúk,Sárga to jó tyúk,Sárga to jó tyúk,Sárga to jó tyúk,Sárga to jó tyúk, mélyalmos, jó
tollazatú, kb. 2 kg-os, ingyenes
házhoz szállítással megrendelhetõ.
600 Ft/db.  30 db-tól árkedvezmény.
Telefon: 06/30/860-2627
Tojótyúk Tojótyúk Tojótyúk Tojótyúk Tojótyúk 599 Ft/db. Szép, barna
tollas, kiválóan tojó, ingyen házhoz
szállítva. Telefon: 06/70/240-1331
Elõneve l tE lõneve l tE lõneve l tE lõneve l tE lõneve l t tarka-barka csirke
vakcinázott állományból, kettõs
hasznosítású, házhoz szállítva (40-
50 dkg) folyamatosan megrendel-
hetõ. 30/9903-747, 30/3953-010
Vörös tojótyúk Vörös tojótyúk Vörös tojótyúk Vörös tojótyúk Vörös tojótyúk házhoz szállítva 650
Ft/db. Telefon: 06/20/204-2382
Õshonos Õshonos Õshonos Õshonos Õshonos magyar hidegvérû ménnel
fedeztetést vállalok. 06/30/313-1829

JÁRMÛJÁRMÛJÁRMÛJÁRMÛJÁRMÛ
RégiRégiRégiRégiRégi motorkerékpárokat keresek,
vásárolok. Telefon: 06/20/572-5142
Személyautókat,Személyautókat,Személyautókat,Személyautókat,Személyautókat, kisteherautókat,
vásárolok azonnali készpénz
fizetéssel! Bármilyen korú, állapotú
érdekel. Tel.: 06/30/231-7750
Használt autóját,Használt autóját,Használt autóját,Használt autóját,Használt autóját, tehergépkocsiját
készpénzért megveszem.
Üzemképtelen, papír nélkül is lehet.
Ha kell, házhoz megyek. Telefon:
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
Utánfutó Utánfutó Utánfutó Utánfutó Utánfutó eladó. 06/70/42-478-20
Régi motorkerékpárokat Régi motorkerékpárokat Régi motorkerékpárokat Régi motorkerékpárokat Régi motorkerékpárokat vásárolnék
gyûjteményembe. 06/30/9509-170
Suzuki SX4 Suzuki SX4 Suzuki SX4 Suzuki SX4 Suzuki SX4 2010. évjáratú, 146.000
km-rel eladó. Autó beszámítás
lehetséges. 06/20/466-45-08
Platós  Wartburgot  P la tós  Wartburgot  P la tós  Wartburgot  P la tós  Wartburgot  P la tós  Wartburgot  keresek
megvételre. Bármilyen állapotú
érdekel. 06/70/298-1836

VEGYESVEGYESVEGYESVEGYESVEGYES
Õrölt erõs Õrölt erõs Õrölt erõs Õrölt erõs Õrölt erõs fûszerpaprika és erõs
paprikakrém eladó. Telefon: 06/20/
980-7583
Eladó Eladó Eladó Eladó Eladó mûtrágyaszóró 1000 literes, 2
tárcsás kardánnak, takaróponyvával,
teljesen új állapotban; 1 db 6 méteres
gabonacsiga gyári, új állapotú.
Telefon: 06/20/398-0513
60-as 60-as 60-as 60-as 60-as évekbeli bútort, disznóvágó
asztalt, satupadot, gyalupadot, tollat
veszek. Telefon: 06/30/828-7727
CserepeCserepeCserepeCserepeCserepes s s s s primula és százszorszép
kapható! Szarvas, Dr. Melich u. 15.
Telefon: 06/30/382-7770
Tápkockás Tápkockás Tápkockás Tápkockás Tápkockás karalábé, kelkáposzta,
káposzta, karfiol, brokkoli,
salátapalánta, valamint paprikafélék
eladók. Tel.: 06/30/625-2593
Vásárolok Vásárolok Vásárolok Vásárolok Vásárolok porcelánokat, festmé-
nyeket, hagyatékot. 06/70/228-2994
Körbálás Körbálás Körbálás Körbálás Körbálás gyepszéna, kisbálás szalma
eladó. Tel.: 06/30/3540-869
Ablakok,Ablakok,Ablakok,Ablakok,Ablakok, erkélyajtók, üvegfalak
kitûnõ minõségben bontásból,
szállítással Németországból.
Szállítást vállalunk. 06/30/282-9225
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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 14.000 példányban Szarvas,
Csabacsûd, Kondoros, Gyomaendrõd,

Békésszentandrás, Kardos településeken.

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

a vidéki hirdetésfelvevõknél 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.

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

Szarvas, Kossuth u. 34.
(JazzAngyal melletti üzletsoron)

Szemorvosi szemvizsgálat
06/20/4980-656

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!


