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Szarvas, Bocskai u. 5.

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

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

Szemorvosi szemvizsgálat
06/20/4980-656

ELADÓ Kardos, Csabai
u. 52. sz. alatti

ARANYKALÁSZ
BÜFÉ!
Nagyrátán
üzemelõ
vegyesbolt eladó
vagy kiadó!
További információ: Lestyán György

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

Kõmûves szakmunkásokat (2 fõ) és
2 fõ segédmunkást felveszek; vidéki
Span
yolországba karbantartó
Spanyolországba
munkára is. Telefon: 06/20/9363munkára keresünk mûszaki
490
végzettségû munkavállalókat.
Villanyszerelõ,
gépszerelõ, Kamionszereléshez értõ szerelõt
géplakatos,
hûtõgépész keresek 2 fõt, vidéki munkára. Jó
szakképesítéssel rendelkezõ fizetési lehetõség. Telefon: 06/20/
munkavállalók jelentkezését várjuk. 5-554-554
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, A Dunamag Kft. fóliasátorral
bérigény megjelöléssel a rendelkezõ partnereket keres
jozsef.toth@hungarymeat.hu e-mail paprikamag termesztésre, májusi
ültetéssel. Jelentkezni lehet
címen lehet
S z aarvason
rvason újonnan induló telefonon: Turza Pál +36/30/567e-mail:
üzemünkbe, könnyû fizikai munkára 8545,
keresünk
munkavállalókat dunamagkft@freemail.hu
(megváltozott munkaképességûeket CO2-hegesztõket (vékony anyagok
is). Jelentkezését várjuk személyesen hegesztésére), CNC-gépkezelõket,
a HSA Kft. irodájában: Szarvas, fémipari festõket, csiszolókat,
Szabadság u. 31. szám alatt. fényezõket és összeszerelõket
keresünk (fémipari bizonyítvány
Telefon: 06/30/507-1781
Szarvasi bútorüzem könnyebb elõny). Extra magas bejelentett
fizikai munkára (kézi megmunkálás, órabér! Szállás, utazás biztosított!
anyagmozgatás, csomagolás) 06-70/941-0994, 06-70/366-5722,
szarvasi munkavállalók jelentkezését munka15@index.hu
resõk figyelem! Szarvasi
Álláskeresõk
várja. Munkaidõ alkalmi és Álláske
üzemekbe,
részmunkaidõs jelleggel is. húsfeldolgozó
Érdeklõdni: 66/312-466
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.

MUNKA

Buszvezetõk jelentkezését várjuk
Szentes - BP munkásjáratra. Fizetés
hetente. Kereseti lehetõség napi
25.000-30.000 Ft. 06/30/219-90-33
Mezõgazdasági idénymunkára nõi
munkaerõt felveszünk Szarvasra.
Telefon: 06/70/645-1598
A Csm-i Aranysziget Integrált
Szociális Otthon szentesi
telephelyére 1 fõ fõiskolai
végzettségû számviteli csoportvezetõt, valamint 1 fõ mérlegképes
könyvelõt keres. Érdeklõdni: Fülöp
Tiborné 06/20/392-82-04
A Penta Drink Minipol Kft. 3 mûszakos raktáros munkakörbe keresi
leendõ kollégáját! Minimum feltétel:
targoncás jogosítvány! Önéletrajzot a
szarvas@pentadrink.hu címre várjuk!
A Szen
tesi Sport
Szentesi
Sport- és Üdülõközpont
bejelentett, hosszú távú munkára
azonnali munkakezdéssel felvételt
hirdet!
Recepciós/pénztáros:
határozatlan idõre v. alkalmi munkavégzéssel. Karbantartó: villanyszerelési, vízkezelõ gépészeti
ismeretek. Uszodagépész: •uszodagépészeti végzettség. Udvaros.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
személyesen: Szentesi Sport- és
Üdülõközpont igazgatói irodájában
(H-CS 8-16; P 8-12) vagy emailben:
info@udulokozpont-szentes.hu
Kérjük, tüntesse fel melyik pozícióra
jelentkezik! Jelentkezési határidõ:
március 29. Bõvebb információ:
www.udulokozpont-szentes.hu

Csabacsûdi pékségbe sofõrt 4 órás
munkaidõre felveszünk! Telefon: 06/
70/946-1824
Sütni, fõzni tudó nyugdíjas asszonyt
keresek ottlakással. 06/70/426-8844
CO2 hegesztõket, fényezõket,
gépkezelõket
(fémipari
végzettséggel) keresünk. Hosszú távú
munkalehetõség, kiemelten magas
bérezéssel. Utazási költségtérítés
vagy igényes, díjmentes szállás
biztosított.
06/70/527-2554,
femmunka.eu@gmail.com
Libatelepre keresek munkatársat
házaspárt vagy egyedülállót. Házat
biztosítok. Bérezés megegyezés
szerint. Érdeklõdni lehet: 06/30/2406073
Könnyû fizikai munkára betanított
nõi és férfi munkaerõt keresünk 2
valamint 3 mûszakos munkarendbe,
illetve lakatos munkára 3 mûszakba
azonnali munkakezdéssel a Szarvasi
Vas-Fémipari Zrt. telephelyére jó
kereseti lehetõséggel és utazási
költségtérítéssel! Jelentkezni
elérhetõség
és
önéletrajt
benyújtásával a nobikeva@tonline.hu email címen lehet.
Érdeklõdni a 0620/5500-947
telefonszámon.
B. kategóriás jogosítvánnyal
rendelkezõ, csõszerelésben jártas
szakembert keresek. 06/30/963-5766
Németországba és Dániába
keresünk munkavállalókat mezõgazdasági területre: állattenyésztés,
állatgondozás (szarvasmarha,
sertés), traktoros, mezõgazdasági
gépszerelõ, növénytermesztési
területre ill. betanított munkákra.
Tapasztalat elõny, de egyik helyen
sem feltétel. Legalább alap német
vagy angol nyelvtudás minden helyen
szükséges. Jelentkezés: 06-70/6070067, szeged@andreasagro.com;
www.andreasagro.com
Hétköznapra és hétvégére beugrós
lakatost keresek. Telefon: 06/30/
522-7173

Szarvason, Vajda Péter utcában,
azonnal beköltözhetõ parasztház
eladó csendes környezetben, 900 m2
telekkel. Irányár: 4.900.000 Ft.
Telefon: 06/20/346-4219
3 szobás, összkomfortos tanya 1
hold földdel Szarvason, II. kerületben
eladó. Irányár: 4.000.000 Ft. Telefon:
06/31-328-6832
Keresek 1.5 szobás lakást
Szarvason, központhoz közel, II.
emeletig. Telefon: 06/20/937-3267
Szarvason, Szentesi úton, kívülrõl
felújított, konvektoros, összkomfortos, 2.5 szobás családi ház nagy
telekkel eladó. 1.5-2 szobás földszinti
csere érdekel. Tel.: 06/20/566-7039
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 partnereim részére keresek
családi házat, tanyát, nyaralót. 06/
30/282-9225
Gyomaendrõdön gazdálkodásra
alkalmas
tanya
termõ
gyümölcsfákkal; mûúthoz, Köröshöz
közel eladó. Telefon: 06/70/2093949
Szarvason, Malom utcában,
szigetelt, háromszobás, 2
fürdõszobás ház eladó. Akár 2
generációnak is. Telefon: 06/70/
548-6156
Szarvason, Vajda utca elején 3
szobás, kiváló állapotú kockaház
eladó. Telefon: 06/70/7019-489
Szarvas
Szarvasi, jó állapotú, központhoz
nagyon közel 3 szobás, kertes családi
ház - családi okok miatt - kedvezõ
áron eladó. Telefon: 06/30/182-5195
Szarvason, Maczó-zugban,
negyedik dûlõ végén, 1200 m 2
gyümölcsõs építménnyel eladó.
Telefon: 66/312-080
Szarvason, Béke u. 3. szám alatt
57 m2, IV. emeleti lakás eladó.
Irányár: 7.500.000 Ft. Telefon: 06/
20/498-5319
Szarvason, Mangol-zugban
vízparthoz, városhoz is közeli, tetõtér
beépítéses ingatlan eladó. Üdülõnek
és lakóháznak is alkalmas. Telefon:
06/20/528-9139
Szarvason, Szentesi úti lakóparkban
tetõteres, klímás lakás eladó.
Telefon: 06/20/533-4892
Ház eladó nagy telekkel Szarvason,
a Honvéd utcában. Telefon:06/20/
316-1740
Szarvas központjában, Kossuth
téren (60 lakás) elsõ emeleti,
kétszobás lakás, azonnal
beköltözhetõen eladó. Irányár:
11.500.000 Ft. Telefon: 06/30/3080491

OKTATÁS
Aran
ykalá
szos gazda tanfolyam
Aranykalá
ykalászos
Szarvason 180.000 Ft-ért. Tel.: 06/
30/310-8934. (E: 00846/2014/
A0016)

FÖLDET BÉRELNE
Szar
vas és Csabacsûd környékén
Szarvas
földet bérelnék mûvelésre 50.000 Ft
/ hektár / év díjért. Telefon: 06/30/
547-9443

ÜZLET - VÁLLALKOZÁS
Gyom
aendrõdön, Fõ úton, a város
Gyomaendrõdön,
közepén üzlethelyiség kiadó! 140 m2
eladótér + 60 m2 egyéb helyiségek.
Érdeklõdni: 06/30/9380-322

3

2018. március 24.
A Szarvasi Kábeltelevízió hírei:
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.
KARBANTARTÁS!
Értesítjük, hogy a Szarvasi Általános Informatikai Kft. mûsorterjesztõ partnerei, saját
hálózatukon, karbantartást végeznek 2018. április 05-én (csütörtök) 00:30-02:00 óra
között.
A karbantartási munkálatok miatt a jelzett idõszak alatt a kábeltelevízió
szolgáltatásunkban hosszabb-rövidebb ideig a szolgáltatás szünetelni fog, mely több
csatornát fog érinteni!
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.
Szarvasi Általános Informatikai Kft.

Veszélyes fák bontását vállalom
KIADÓ ALBÉRLET
alpin technikai módszerrel. 06/70/
Szarvason, városközpontban, 387-1179
csendes helyen, 2.5 szobás lakás
Tûzifa jó áron! Jó minõségû tölgy
kiadó. Telefon: 06/30/9439-565
bükk, rönk 27 Ft/kg-tól, vegyes 29
Szentes központjában egyszobás Ft/kg-tól, kugli 29 Ft/kg-tól,
hálófülkés, szépen felújított lakás konyhakész 30 Ft/kg-tól. Azonnali
hosszú távra kiadó. Tel.: 06/30/9767- kiszállítás. Kedvezményeinkért hívjon!
309
Telefon: 06/70/316-4431. EUTR:
SZOLGÁLTATÁS
AA5879874
Redõny
Redõny, reluxa, harmonikaajtó, Palatetõ, lapostetõ szigetelése
szalagfüggöny. 66/214-269, 06/30/ korszerû anyagokkal, garanciával,
262-8528
referenciákkal. Csatornázás! 06/20/
Költöztetés garanciával, vidékre is. 9491-867
Érdeklõdni: 06/30/4088-125
Szobafestést,
burkolást,
Árokásás (szennyvíz, víz) alapásás, gipszkartonozást, hõszigetelést
tereprendezés, lyukfúrás, pontalap vállalok. 06/30/967-2809
fúrás, betontörés kiskotróval. Telefon: Illés Béla - 06/20/488-7750
06/20/9288-098
TÁRSKERESÉS
Kapuk készítése, akár ipari méretben
Jól szituált fiatalember csinos hölgy
is. 06/30/928-1085
jelentkezését várja. Telefon: 06/70/
948-1173

ÁLLAT
Mangalica hízó eladó. Telefon: 06/
20/269-1268
Nagytestû szülõktõl komondor
kiskutyák eladók. 8 hetesek (3
szuka). Telefon: 06/30/9157-671
Elõnevelt csirke elõjegyezhetõ,
kapható. Érdeklõdni: 06/30/3992575
3 hetes, vakcinázott, elõnevelt csibe
megrendelhetõ. Házhoz szállítás
megoldás. Telefon: 06/20/3748-622
Tojót
yúk 599 Ft/db. Szép tollas,
Tojótyúk
Extr
Extraa masszázst vállal 40-es,
kiválóan tojó, ingyen házhoz szállítva.
szakképzett masszõrhölgy minden Telefon: 06/70/240-1331
nap Orosházán! 06/30/853-9695
Õshonos magyar hidegvérû ménnel
Veszélyes fák kivágását, fedeztetést vállalok. Telefon. 06/30/
darabolását - épülethez, kerítéshez 313-1829
közel nem akadály - vállalom. Sárga tojótyúk akció! Szép tollas,
Telefon: 06/70/374-0648
kb. 2 kg-os, ingyenes házhoz
Kútfúrást vállalok 2 év garanciával, szállítással megrendelhetõ. 540 Ft/
rozsdamentes
szeleppel, db. Telefon: 06/30/860-2627
homokmentesen. Gyebrovszki Károly Malac eladó. Telefon: 06/30/380- 06/30/416-5909
29-63
Veszélyes fák lebontását vállalom Yorki kiskutya (kan) eladó. 06/70/
alpin technikával. 06/70/251-53-83 503-48-20

30-70 kg-os malacok eladók. Tel.:
06/30/207-5225
25 kg-os malacok eladók. Tel.: 06/
30/9-076-977
Fajtatiszta, 11 hetes, kuvasz (kan)
eladó. 63/363-462
Malacok eladók. 06/30/975-66-20
Páva tojók eladók. 06/30/289-7392
Kecskék és páva galambok eladók.
06/30/395-23-34
Labrador kiskutyák oltva, olcsón
eladók. 06/70/511-5963
Tanyasi gyöngyösök eladók, pucolva
0-as, 1992-es, 1.6-os TDi
Audi 880-as,
is. 06/30/906-04-41
Elõnevelt tarka-barka csirke szép állapotban eladó. 06/70/632vakcinázott állományból, kettõs 5836
hasznosítású, házhoz szállítva (40- Nissan Navara 2009-es, 3 tonnás
50
dkg)
folyamatosan vonóhoroggal 3.3 MFt-ért eladó.
megrendelhetõ. Telefon: 06/30/ Cserét beszámítok. 06/70/42-47820
9903-747, 06/30/3953-010
Ford Transit 185.000 Ft-ért eladó.
JÁRMÛ
06/70/424-7820
Garázsban tartott, megkímélt városi
kisautót keresek 500.000 Ft-ig. Lamborghini 130 LE traktor, 5 fejes
IH eke, 4 méteres vontatott tárcsa
Telefon: 06/20/250-7327
Régi motorkerékpárokat keresek, eladó. Telefon: 06/30/414-3986
VEGYES
vásárolok. Telefonszám: 06/20/5725142
Tápkock
ás karalábé-, kelkáposzta-,
Tápkockás
5 méteres csónak eladó. 06/30/287- káposzta-, karfiol-,brokkoli- és
salátapalánta, valamint paprikafélék
8209
Horgászcsónak 9.9 motorral, eladók. Telefon: 06/30/625-2593
Hevesi Transz Kft. Nagyszénás kocsival eladó. 06/30/619-9835
Személyautókat, kisteherautókat, tûzifa kínálata: Vegyes keményfa
vásárolok készpénz fizetéssel! kugli 3.100 Ft / 100 kg; hasított 3.200
Bármilyen korú, állapotú érdekel. Ft / 100 kg. Száraz szelezék
darabolva: 3.200 Ft / 100 kg. EUTR:
Telefonszám: 06/30/231-7750
Érdeklõdni:
Készpénzért bármilyen utánfutóját, AA5952405.
lakókocsiját, autóját, büfékocsiját munkaidõben +36/70/614-8142
megvásárolom. 06/30/421-85-75, Rendelje meg akciós tüzelõjét!
06/70/424-78-20
kalodás (1mx1mx1m), és erdei m3es (1mx1xm1,7m), és ömlesztett
Utánfutó eladó. 06/70/42-478-20
Régi mot
orkerékpárokat vásárolnék tûzifa rendelhetõ! Ingyenes házhoz
motorkerékpárokat
gyûjteményembe. Telefon: 06/30/95- szállítás. Jelenlegi termékeink: tölgy,
bükk, akác, nyárfa. Ár: 11.000 Ft09-170
Opel Astra kombi, dízel, 2013-as tól. Hívjon bizalommal: 06/30/3066évjáratú, újszerûen eladó. Olcsóbb 568. EUTR azonosító: AA5854363
cserét beszámítok. 06/70/424-7820 Vásárolok: porcelánokat, díszUtánfutó ponyvával eladó. 06/70/42- tárgyakat, festményeket, hagyatékot. Telefon: 06/70/228-2994
47-820
Opel Astra F 1.4-es megkímélten Tûzifa az erdészettõl! Tölgy, bükk,
385.000 Ft-ért eladó. 06/70/42-478- cser, akác 20.000 Ft-tól (20 Ft/kgtól). AA3235052. Érdeklõdni: 06/30/
20
BMW 316 - 1997. évjáratú 8726-200, 06/70/6777-945
megkímélten eladó. 06/70/42-478- Körbálás here, kolbásztöltõ 380 Vos eladó. 06/20/49-644-70
20

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
További információ: Lestyán György

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

Ab
lakok, erkélyajtók, üvegfalak
Ablakok,
kitûnõ minõségben bontásból,
szállítással Németországból.
Szállítást vállalunk. Telefon: 06/30/
282-9225
Karalábépalánta eladó. Tel.: 06/30/
594-68-52
Szivattyú SMP benzinmotoros,
önfelszívó, kitûnõ állapotban eladó.
Tel.: 06/30/875-4375
Felszá
molásból kazán, radiátor,
Felszámolásból
vízmelegítõ, kályha, sparhelt,
csempekályha, hûtõ, fagyasztóláda,
mosógép, mikrosütõ eladó. 06/70/
414-0309
Körbálás energiafû széna eladó. 06/
30/415-77-85
Vízszivattyúk 2 és 5"-ig lábszeleppel
és szívócsõvel eladók. 06/30/9992725

1 550
0 méter öntözõcsõ eladó.
Érdeklõdni lehet telefonon: 06/30/
393-7317
Betonoszlop,
vízpumpa,
hûtõszekrény, vetõgép, tolikapa,
motoros permetezõ eladó. 06/20/
999-49-03
66 literes függesztett permetezõ
eladó. Érdeklõdni lehet: 06/30/6771833
30 db körbálás szalma fedett helyrõl
eladó. Érdeklõdni lehet: 06/30/52763-03

2018. március 24.
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2018. március 01-tõl a készlet erejéig!

PADLÓSZÔNYEG
AKCIÓS
ÁRON!
Békésszentandráson,
a SZÕNYEGSZÖVÕ telephelyén!
Telef
on: 66/218-922.
elefon:

Szarvason városközpontban,

a sétálóutcában
(Jazz köz)

79 m 2
üzlethelyiség
kiadó.
Telefon:
06/20/573-5042.

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.

Felhívjuk kábeltelevízió, internet és
kábeltelefon elôfizetôink figyelmét arra, hogy
villámlás esetén a rádió-, televízió-,
kábelmodem-, kábeltelefon-, digitális Set-Top
Box és számítógép készülékeiket az
erôsáramú,
illetve a kábeltelevízió hálózat felôl bejutó
túlfeszültségtôl csak a mindkét hálózatról
történô fizikai leválasztással
(az erôsáramú hálózati vezetéknek 230V-os
csatlakozó aljzatból, illetve a koaxális
kábelnek a készülékbôl történô kihúzásával)
lehet megvédeni.
A leválasztást vihar esetén az elsô mennydörgés
észlelésekor kell elvégezni, és csak a vihar teljes elmúltával
célszerû a csatlakozókat visszahelyezni.
Szarvasi Általános Informatikai Kft.

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

06/30/318-0654

Szarvasi Szuperinfó

A csabacsûdi

Tiszta Környezetünkért Alapítvány

közhasznú szervezet a 2015. évi SZJA 1% felajánlásából
392.541 Ft támogatást kapott.
Ebbõl az összegbõl az alábbi célok kerültek és kerülnek
megvalósításra:
-T
Trrefort Ágoston Általános Iskola:
Kültéri fa kiülõ és jutalomkönyvek vásárlására: 120.000 Ft
- Hársliget óvoda: fejlesztõ játékok vásárlásra: 60.000 Ft
- Csabacsûdi Gyermek labdarúgó SE: g
yermekek utaztatása
gyermekek
sporteseményre, sporteszközök vásárlása: 60.000 Ft
- Önkormányzat részére: Mûvelõdési Ház elõkertjének
megújítása évelõ növényekkel: 120.000 Ft
- Csabacsûdi Nagycsaládosok Egyesülete:
Családi nap támogatása: 32.541 Ft

Támogatásukat ezúton is megköszönjük!

Kérjük, hogy adójuk 1%-át ismét ajánlják
alapítványunk javára Csabacsûd fejlõdéséért!

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.

Az alapítvány adószáma:

19058544-1-04

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

Szeljakné
zeljakné Madács Andrea
Kuratóriumi elnök

Összefogással, együtt, többet tehetünk! (A Nemzeti Együttmûködési Alap támogatásával)

