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2019. február 01-tõl a készlet erejéig!

PADLÓSZÔNYEG
AKCIÓS
ÁRON!
Békésszentandráson,
Békésszentandráson,
a SZÕNYEGSZÖVÕ telephelyén!

Telef
on: 66/218-922.
elefon:

Zöldség-gyümölcs
házhoz szállítás

INGYENESEN
Szarvason és vonzáskörzetében,
5.000 Ft feletti vásárlás esetén.
Rendelés leadása: 06/30/4333-193.
Napsugár Zöldség-Gyümölcs, Vasút-Deák sarok
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A Zsigmond-Solver Kft.

dolgozni akaró
munkatársat felvesz.
Elõnyt jelent építõipari jártasság!

Tel.: 06/30/318-0654.
MUNKA

A Goldfood Kft.
belföldi fuvarozásra

gyakorlattal
rendelkezõ
munkatársat felvesz
hûtõs teherautóra.
Feltétel: minimum C. kategória
+ GKI + PÁV III.

Telefon: 66/621-555,
06/30/325-1925.

A Kugyela Kft. C. kategóriás
jogosítvánnyal és GKI kártyával
rendelkezõ
gépkocsivezetõ
munkatársat keres. Telefon: 06/30/
608-8746
A Szalai Dózer Kft. nyergesbillencses munkára, E. kategóriás
gépjármû vezetõket felvesz,
dunántúli hetelõs munkára. Szállás,
utazás biztosítva. Kiemelt bérezés.
Érdeklõdni lehet telefonon: 06/20/
910-6869
Szarvas
Szarvasii bútorüzem asztalos és
faipari technikus munkavállalók
jelentkezését várja. Jelentkezés: 810 óráig. Telefon: 66/312-466.
Linea-Holz Kfc.
Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugatmagyarországi (Gyõr, Mosonmagyaróvár és Sopron környéki)
autóipari és fémipari nagyvállalatok
állásajánlataiból válogathatsz
(betanított, lakatos, targoncás, CNCs, hegesztõ, stb.), ahol kiemelt
bérezést, ingyenes szállást, utazást,
valamint bérelõleget és hosszú távú
munkát biztosítunk. Érdeklõdni: 820 óráig, 06/70/639-9920.
JOBmotive Kft.
Hunyai pulykatelepre gondozót
felveszünk. Varga László - 06/30/
9388-113
Gyõri fémipari partnerünkhöz
keresünk betanított munkás,
géplakatos, CNC-gépkezelõ, autószerelõ, villanyszerelõ munkakörbe
dolgozókat. Amit biztosítunk:
versenyképes fizetés, cafeteria,
szállás, munkába járás, hazautazási
támogatás, bérelõleg. Érdeklõdni
lehet telefonon: 06/70/415-9021.
JOBmotive Kft.
Lovászt keresek társast, idõsebb is
lehet. Lakás megoldott. Gerencsér
László 06/70/431-6766
Gyõr-Moson-Sopron
megyei
munkára nõi, férfi betanított
dolgozókat keresünk azonnali
kezdéssel. Szállás biztosított.
Quality Job Kft. Érdeklõdni lehet
telefonon: 06/30/709-3150, 06/70/
236-7297
Szobafestõt, hideg-meleg burkolási
munkák végzésére gyakorlott
szakembereket keresünk! G&Gy
Szarvas Kft. Érdeklõdni lehet: 06/
20/9722-573

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari
multi keres betanított munkakörbe,
biztonsági öv összeszerelõ kollégákat
sopronkövesdi gyárába, 3 mûszakos
munkarendbe. A szállás és a bejárás
megoldott. Kiemelkedõ bér mellett,
13. havi fizetést, prémiumot,
cafeteria-t, bérelõleget is biztosítunk.
Érdeklõdni: 06/70/600-9021.
JOBmotive Kft.
Operátorokat, valamint betanított
gépkezelõket keresünk Gyálra,
azonnali munkakezdéssel. 3 nap
munka, 3 nap pihenõ. 170.000 Ft
nettó + 30.000 Ft bónusz, cafetéria.
Szálláslehetõséget biztosítunk.
Érdeklõdni: 06/70/773-6273. Adapt
Kft.
HSA Kft. szarvasi székhelyû
multinacionális partnercégéhez keres
munkavállalókat csomagológépész
pozícióba. Elvárások: középfokú
végzettség mûszaki szakirányon,
gépész vagy lakatos szakmában való
minimum 3 éves tapasztalat. Elõny:
gépbeállító vagy csomagológép
kezelõi gyakorlat, vetõmagüzemi
tapasztalat. Amit kínálunk: bérezés
megegyezés szerint, cafetéria,
munkába járás támogatása.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal
a fesu.richard@hsakft.hu email
címen vagy személyesen a HSA Kft.
szarvasi irodájában
A Korona étterembe takarító,
valamint
konyhai
kisegítõ
munkakörbe munkavállalókat
keresünk! Jelentkezni személyesen,
önéletrajzzal az étteremben lehet
A Meleagrys-13 Kft. békésszentandrási pulyka elõnevelõ telepére
baromfigondozót keres. Érdeklõdni:
06/30/349-7313
Székesfehérvári ruhaválogató
üzembe, egymûszakos munkarendbe betanított munkásokat
keresünk! A munkaidõ hétfõtõlpéntekig 8-17 óráig tart! Szállást
biztosítunk. (Textrade Kft.) Jelentkezni
fényképes
önéletrajzzal
a
textradekft@gmail.com címen lehet.
V i l llanyszerelõ
anyszerelõ
munkatársat
keresünk Siófokra. Bér: 11-13.000
Ft/nap. Szállás biztosított. Jelent
kezni: info@karaszvill.hu Kárász-Vill
Kft.
Orosházi betanított munkát
kínálunk! Céges buszt biztosítunk.
Infó: 06/20/934-4016. Work Force
Kft.
Ausztriai Nightclub hostess
munkára keres csinos lányokat 19
éves kortól, top keresettel.
Érdeklõdni lehet telefonon: 00-43664-599-96-95, 06/30/313-3516
(Pabian&Partners)

A Gyoma Trade Kft.
gyomaendrõdi szarvasmarhatartó telepére
hosszú távú-, folyamatos munkára,

mezõgazdasági gépszerelõ-, karbantartó
(lakatos) munkakörbe
kiemelkedõen magas jövedelem,
illetve dolgozó és családbarát
munkabeosztás mellett

munkatársat keres.

Elõny: gépszerelésben szerzett
több éves gyakorlat.
Részletes felvilágosítás személyesen.

Jelentkezni a 06/30/883-6422
telefonszámon lehet,
hétköznap 8-16 óra között.
Légtec
hnikai szerelésben jártas
Légtechnikai
szerelõket keresek, Deák László 06/
30/617-1009
Jelenlegi anyagi helyzeted
megváltoztatására
kínálok
lehetõséget. A program segítségével
rendszeres havi jövedelmed lehet
egyszerûen. Ajánlói link: http://
t.jovedelemrobbantas.hu/t/f/9b/10
Mikler Flóra Bt.
A SZIE Nonprofit KFT. Galambosi
Tanüzemébe keres 1 fõ növényházi
kertész végzettségû munkavállalót!
Telefon: Király Károly 06/30/6767821
Hódmezõvásárhelyi munkahelyre
keresünk hegesztõ szakmunkásokat
és
hegesztõrobot kezelõket.
Vidékieknek szállást biztosítunk.
Érdeklõdni: 06/20/320-5229 (Unique
talent Kft.)
Mûszaki érzékkel rendelkezõ,
megbízható munkavállalót keresek,
víz-, gáz-, fûtésszerelõ munkakörbe.
Kiemelt bérezés. 06/30/4987-268.
Szabó László
Szentesi stabil vállalkozás keres
hosszú távra víz- és fûtésszerelõt
kiemelt bérezéssel. Érdeklõdni: 70/
516-3943, info@euenergia.hu, EUEnergia Kft.
Állattartó telepre nappalos és
éjszakás munkakörbe munkatársat
keresünk állandó vagy kisegítõ
munkára. Ecser-Cserebökényi Kft.
Érdeklõdni lehet telefonon: 06/30/
696-7110
Virágkertészetbe állandó munkára
nõi dolgozókat felveszünk.
Vidékieknek szállást biztosítunk.
(Primõr kertészet) Érdeklõdni lehet
telefonon: 06/20/529-2866, 06/20/
547-5393

Gépkocsivezetõket
keresek belföldi
árúterítõi m
unkára!
munkára!
C. kategóris, GKI, PÁV III.

Telef
on: 06/30/415-7819.
elefon:
Túr-Plusz Kft.
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„Halló, kutyát szeretnék”
– avagy: a szeretet négy
tappancson érkezik
…
érkezik…
(bemutatkozik a Szarvasi Menhely)
Van Szarvason egy hely, ahol mindössze néhány lány küzd az elemekkel, az emberi butasággal,
és a balkáni gondolkodással, a Berényi út 169/1. Más néven a MENHELY
MENHELY..
A menhely, ami egyesek szemében feneketlen zsák, másokéban felelõsség-átvállaló, megint
másokéban egy hely, ahol (akár a gyerekekkel együtt is) jól érezzük magunkat, segítünk és
öntudatlanul is gyógyítjuk a saját és az oda került tappancsosok lelkét.

A Szarvasi Agrár Zrt. ÁLLÁST KÍNÁL
2019. szeptember 1-én beinduló

Örmén
ykúti Tejf
eldolgo
emébe
rménykúti
ejfeldolgo
eldolgozzó üz
üzemébe
az alábbi munkakörökbe:
- sajtmester - tejtechnológus
- üzemi technológiai gépész - gépkezelõ
- kazánkezelõ - pasztõrözõ
- betanított tejtermékgyártó (sajtkészítõ)
- betanított sajtérlelõ
- laboráns - minõségbiztosítási asszisztens
Alkalmazási feltétel: szakirányú végzettség,
élelmiszeripari szakirányú gyakorlat, jogosítvány
Betanított munkakör esetén nem kizárólagos alkalmazási feltétel a szakirányú gyakorlat!

Jelentkezési és önéletrajz megküldési határidõ:
2019. február 28-ig
agrarrt@agrarrt.hu email címen, vagy az
5540 Szarvas, Szabadság út 30. postai címen.

Miért érdemes az utóbbi csoportba tartozni?
... mert jó a társaság! A kétlábú is, meg a négylábú is.
Itt félrevonulhatsz egy szõrös buksit simogatni, ha szerelmi bánatod van, összevesztél a
szüleiddel, vagy nem ízlett a reggeli.
... mert biztosan találsz valakit, akinek TE vagy a nap fénypontja!
... mert a szabad levegõn mozogni, póráz végén repkedni jó!
... mert SEGÍTESZ!
Csupa nagybetûvel: TE, SZEMÉLYESEN, RENGETEGET!!!
A sáros ruhában rengeteg büszkeség rejlik.
... mert ez az egyetlen hely, ahol a gyereked anélkül tanulhatja meg a gazdi feladatait, hogy
beszereznétek egy kutyát!
... mert együtt lehet a család egy hétvégi délelõtt 12 órát, és ehhez nem kell se pénz, se vidámpark, de
még egy tablet se. Csak TE.
Mi a feltétel?
Tudsz már járni, vagy ha még nem, akkor valaki, aki
cipel. Ruha meg cipõ. Lehet régi vagy vadiúj, NIKE
vagy kínai, szakadt vagy ép – a kutyák nem finnyásak.
Két kéz. Jókedv. Megvan?
Akkor várunk szeretettel!
Igen, Téged, meg az Anyukádat, meg az Apukádat, a
Nagytesót, a Nagymamát, a Barátnõdet és mindenki
mást is.
Pacsi, SZKEK

Szuperinfó Szarvas

Keressen minket a
Facebookon is!
Zokni, 1 éves, ivartalan
kan, chipes, oltott gazdit
keres! Gyerek és kutya
kompatibilis!

Tel.: 06/20/577-4131.

Fél év körüli,
Szarvason,
a Bethlen G.
utcában
talált puli
szuka
gazdáját
keresi!

06/70/
948-0811

Szarvasi Szuperinfó

Morzsi,
10 éves, chipes,
ivartalanított puli kan
gazdit keres!

Tel.: 06/30/323-5474.
Brita,
1 éves, oltott,
chipes,
ivartalanított
szuka kutyus
gazdit keres!
Gyermek és
kutya
kompatibilis!

06/20/
577-4131

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 Réka
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.
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Békésszentandráson 3 szobás,
komfort nélküli, saját részre épített félkész ház,
beton alappal, vályog falazattal, hideg-meleg
burkolással, ízlés és igény szerint alakítható.
Békésszentandrás, Szent István király u. 22. Érd.:

06/20/976-5047.

Örménykúton
családi ház eladó!

Szarvason, városközpontban,
a Vízi Színházhoz közel,
elõkertes, kétszintes lakóház
nagy pincével, melléképülettel,
2 kocsibeállós garázzsal
Budai N. Antal u. 22. alatt eladó.

Tel.: 06/30/402-3211.

Érd.: 06/30/9454-656.

Szarvas,
Arany J. u. 46.
szám alatt,

volt csokigyár eladó!
5 méter belmagasság,
400 m2 raktár + irodák!
Az épület alkalmas raktározás
és üzemi tevékenységre is.

Telefon: 06/30/945-5364,
06/30/965-0523.

Csabacsûdön,
a Szabadság utcán
ház eladó!
Tel.: 06/70/943-8016.

nyaraló eladó!

Szarvason, Vajda Péter utcában
900 m2-es telken,
összkomfortos,
alacsonyabb belmagasságú,
beköltözhetõ parasztház eladó.

Tel.: 06/20/466-1849.

Telefon: 06/20/346-4219.

Felújítandó, vályog falazatú
parasztház eladó Szarvason!
Befektetésre is alkalmas
nagy telekkel!

Szarvason, felújított,
2 szobás tanya rendezett
udvarral, állattartásra
alkalmas ólakkal eladó!

Eladó Szarvason,
csendes környéken,
két generációnak megfelelõ
családi ház, saját garázzsal!

Békésszentandráson,
Keresztháti-üdülõsoron

Irányár: 4.900.000 Ft.

Szarvason
összkomfortos,
tégla építésû, 3 szobás
családi ház eladó!

Két generációs,
tetõtér beépítéses,
összkomfortos családi
ház eladó Szarvason!

Érd.: 06/20/375-3212.

Érd.: 06/20/375-3212.

Telefon: 06/20/375-3212.

Telefon: 06/20/375-3212.

Telefon: 06/20/375-3212.

Eladó Szarvason, vályog falazatú,
3 szobás, remek elosztású,
összkomfortos családi ház
garázzsal, melléképülettel!

Szarvason 3 szobás,
felújítás alatt lévõ
tanya eladó!

Szarvas központjában,
két generáció számára,
befektetésre, vállalkozásra is
alkalmas családi ház eladó!

Telefon: 06/20/375-3212.

Telefon: 06/20/375-3212.

Telefon: 06/20/375-3212.

Szarvas központjában,
3 szobás, IV. emeleti
tégla lakás eladó.
Tel.: 06/20/375-3212.

Békésszentandráson,
3 szobás, tetõtér
beépítésre alkalmas
családi ház eladó.
Érd.: 06/20/375-3212.

Békésszentandráson
3 szobás,
tetõtér beépítésre alkalmas
családi ház, nagy udvarral
eladó.

Békésszentandráson
2 szobás parasztház
nagy kerttel,
melléképülettel eladó.

Békésszentandráson
3 szobás, vályog falazatú,
összkomfortos családi ház
eladó!

Csabacsûdön,
3 szobás, összkomfortos
családi ház,
csendes környéken eladó!

Telefon: 06/20/375-3212.

Érd.: 06/20/375-3212.

Tel.: 06/20/375-3212.

Csabacsûdön,
felújításra váró,
vályog falazatú, 2 szobás
családi ház eladó!
Telefon: 06/20/375-3212.

Érd.: 06/20/375-3212.
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2-6 éves gyermeknek való fonott
hintaszék eladó 6.000 Ft-ért.

Érd.: 06/20/916-3308.

INGATLAN
Szarvas, Szabadság u. 17. sz. alatt
lévõ, 56 m2-es, 2 szobás, I. emeleti
lakás eladó. Irányár: 13.000.000 Ft.
Tel.: 06/20/98-91-429
Szarvason, Kossuth u. 21. sz. alatt,
59 m2 lakás eladó. Telefon: 06/30/
694-2794
Eladó: felvásárló telep Csabacsûdön
010/6 hrsz-ú 21.824 m2 összterületû
ingatlan! A felvásárló telep mellett
ipari vágány kiépítve. Napelem park
kiépítésére alkalmas. Irányár: 20.000
eFt + áfa. Telefon: 66/311-171, 06/
30/9855-606. Moroko-Farm Kft.
Szarvason kertes házat, esetleg
házrészt vásárolnék 5.000.000 Ftig. Telefon: 06/20/424-6447, 06/30/
392-8808
Szarvason, Szabadság u. 12/C. alatt
földszinti, 60 m2 helyiség lakásnak
eladó. Tel.: 06/30/2069-719
Csabacsûdön, a Szabadság utcán
kertes családi ház eladó. Érdeklõdni:
06/70/943-8016
Szarvason, központban 3 szobás,
jó állapotú családi ház 12.900.000
Ft irányáron eladó. telefon: 06/30/
182-5195
Szentesen fürdõhöz közel 4 szobás
polgári családi ház eladó. Érdeklõdni
lehet telefonon: 06/30/182-5195
Tanya 1 hektár földdel eladó,
Csongrádtól 1 km-re. Érdeklõdni
lehet: 06/30/880-6415
Gyopárosfürdõn, üdülõövezetben
beépíthetõ 725 m 2 telek eladó.
Érdeklõdni: 18 óra után 06/30/9285289
Szarvas központjában 4 szobás, új
építésû tégla családi ház eladó.
Telefon: 06/30/182-5195
Német partnereim részére keresek
családi házat, tanyát, nyaralót.
Telefon: 06/30/282-9225

ÜZLETHELYISÉG
Cukrás
Cukrászz d a
kiadó
teljes
berendezéssel. Érdeklõdni: 66/217205
Szarvas közpo
ntjában, frekventált
központjában,
helyen (Szabadság u. 21.), 2 szintes
üzlethelyiség hosszú távra kiadó.
Irodának is vagy akár 2 külön
vállalkozásra is alkalmas (pl. felsõ
szint kozmetika vagy mûkörmös, alsó
szint fodrászat). Telefon: 66/313-781,
munkaidõben

OKTATÁS
Aranyk
alászos gazda, méhész,
Aranykalászos
dajka, eladó, boltvezetõ, vagyonõr,
vendéglátó
OKJ
képzések
Szarvason. Tanfolyam és távoktatás.
www.okjcentrum.hu - Telefon: 06/
30/310-8934 E:000846/2014/A001122
Ingyenes informatika, okostelefon
tanfolyam 65 éves korig, nem csak
kezdõknek. Jelentkezés: Szarvas,
Luther u. 5. Telefon: 06/20/5394836

SZOLGÁLTATÁS
Red
Redõõ n yy, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny. Telefon: 66/214-269,
06/30/262-8528
Meglévõ központi fûtés és
csõhálózat szerelés, karbantartás,
radiátor csere. Elérhetõ áron,
Szarvason és környékén. Telefon:
06/30/607-5446
Notebook, számítógép, tablet
értékesítés, javítás garanciával!
Szarvas, Luther u. 5. 66/311-661,
20/539-4836
Bádogos munkák, csatorna csere,
javítások, lemezfedés, léc jellegû
lemezkerítés készítése rövid
határidõvel, számlaképesen. Uhljar
J. bádogos - 06/30/394-9737
Költöztetés garanciával, vidékre is
- SZÁMLAKÉPESEN! Telefon: 06/30/
4088-125
Vízsugaras vágás 2D+3D=5-tengelyes! Alumínium, réz, gumi, üveg,
mûanyag, márvány, acél vágása
vízzel - bérmunkában. 06/30/2620156, vizvagas@crazygroup.hu
Árokásás (szennyvíz, víz) alapásás,
tereprendezés, lyukfúrás, pontalap
fúrás, betontörés kiskotróval. 06/20/
9288-098

Dug
uláselhárítás
Duguláselhárítás
azonnali
kiszállással, hétvégén is - kamerás
rendszerrel. Helymeghatározás. 06/
70/504-7932
Fûnyírást, favágást, veszélyes fák
kivágását, tereprendezést, egyéb ház
körüli munkákat vállalok. 06/20/4641616
Gyümölcsfák metszését és lemosó
permetezését vállalom. Telefon: 06/
20/9455-854
Szobafestést, burkoló munkák
végzését rövid határidõvel vállaljuk!
Érdeklõdni lehet: 06/20/9722-573
Ácsmester régi tetõk és új tetõk
készítését vállalja. Telefon: 06/70/
355-8120
Gipszkartonozást, festést vállalok.
Telefon: 06/70/3807-485
Vízszerelés; új fürdõszobák
elkészítése, felújítása; csatornázás;
fémszerkezeti munkák, hegesztések, vaskapuk, ajtók, teraszok
javítása, újak készítése. Telefon: 06/
30/288-6107, 06/30/249-7855
Motorkerékpárok javítását vállalom.
Kis és nagymotorok szakszerû
szervizelését, felújítását. 06/20/3276380
Kapu
Kapukk készítése. 06/30/928-1085

JÁRMÛ
Ré
gi motorokat keresek! Simson,
Régi
MZ, ETZ, Jawa, stb. Telefon: 06/20/
572-5142
9 személyes Citroen Jumper 2012es évjáratú, kiváló mûszaki és
esztétikai állapotban eladó. 06/30/
9454-782
Trabant prospektusokat keresek.
Illés Béla 66/313-610
Elektromos rokkantkocsi szinte új
állapotban eladó. Házhoz viszem.
Bármilyen Simsont vásárolnék.
Telefon: 06/70/500-3023
Autófelvásárlás! Személy- és
teherautókat vásárolok 3.5 t-ig.
Bármilyen érdekel. Telefon: 06/30/
231-7750
Utánfutó eladó. 06/70/42-478-20
Régi motorkerékpárokat, Velorexet
vásárolnék gyûjteményembe. 06/30/
950-9170
Készpénzért bármilyen utánfutóját,
lakókocsiját, autóját, büfékocsiját
megvásárolom. 06/30/421-85-75,
06/70/424-78-20

ÁLLAT
Hízók eladók 250-300 kg súlyban.
420 Ft/kg. Érdeklõdni: 06/30/7152160
Barna tojótyúk, jó tollazatú,
ingyenes házhoz szállítással
megrendelhetõ 550 Ft/db. 06/30/
860-2627
100-130 kg-os hízó eladó. 400 Ft/
kg. Takarmány csere érdekel.
Telefon: 06/30/891-7042
Tojótyúk mélyalmos, jó tollazatú, 15
hónapos sárga tyúk 680 Ft/db. 10
db-ra 1 db ajándék. Ingyenes házhoz
szállítással megrendelhetõ. 06/30/
896-8811
Vágómarha folyamatosan eladó.
Telefon: 06/30/967-7700
Tyúk-, kacsavásár! Földön nevelt,
nem ketreces, gyönyörû tollas, 14
hónapos tyúk 690 Ft/db; 20 db-ra +
2 db ajándék. Magyar, hápogós 3-4
kg-os kacsa 1.790 Ft/db. Csak
ellenõrzött, tenyészkóddal rendelkezõ helyrõl rendeljen. Ingyenes
szállítás. Telefon: 06/70/776-3007
Némakacsák eladók. 06/30/5910854
Gyõztes szülõktõl törzskönyvezett
pulikölykök eladók. 06/30/484-7501
12 db birka egyben eladó 130.000
Ft-ért. 06/30/367-9030
2 db jól tejelõ anyakecske eladó.
30/564-0515

VEGYES
Ala
ddin Büfé Szarvason, a Tesco
Aladdin
parkolóban. Reggel 6-tól sült hurka
és kolbász, továbbá döner, francia
és amerikai hot-dog, csirkebox, stb.
kapható! Elõrendelés: 06/70/5327053
Ablakok, erkélyajtók, üvegfalak
kitûnõ minõségben bontásból,
szállítással
Németországból.
Szállítást vállalunk. 06/30/282-9225
Asztali csontfûrész eladó. 06/20/
496-4470
Lucfenyõ parkosításra 60-150 cmig eladó. Tel.: 06/20/462-8410

Csás
zárfa csemeték eladók. 06/30/
Császárfa
424-3765
Szivárvány Bababolt - Szarvas,
Kossuth 31-33. (Plastolussal
szemben) Magyar bébi és gyermekruházat 50-164-ig. Nálunk minden
egy helyen, amire egy gyermeknek
szüksége van! Vásárlási utalványok
1.000-2.000-5.000 Ft értékben.
Facebook/Szivárványbababolt
Tisztított (fémzár tisztaságú)
lucernamag eladó. Ár: br. 600 Ft/
kg. Telefon: 06/70/541-5599
1 éves gyümölcsfa csemete eladó
800 és 1.000 Ft-ért. Telefon: 06/20/
435-9231
Anyagi biztonságot szeretnél? Építs
üzletet, segítek! Nagy István:
felixfelix.0214@gmail.com
Tûzifa
készletrõl, azonnal!
Nagyszénás Hevesi Trans Kft. Hasított
vegyes fa 3.300 Ft / 100 kg; szelezék
darabolva 3.300 Ft / 100 kg. EUTR:
AA5952405. Telefon: 06/70/6148142
Tápkockás karalábé-, fejes-,
kelkáposzta-, karfiol-, brokkoli-,
saláta-, zellerpalánta eladó. Telefon:
06/30/625-25-93
Használt, alumínium gurulós állványt
keresek. Csempekályha eladó. 06/
20/367-68-89
Vásárolok Herendi, Zsolnay
porcelánokat,
szobrokat,
festményeket, dísztárgyakat. 06/70/
228-2994

2019. február 23.

6
A csabacsûdi

Tiszta K
örn
yez
etünk
ér
lapít
ván
y
Körn
örny
ezetünk
etünkér
értt A
Alapít
lapítv
ány

közhasznú szervezet a 2016. évi SZJA 1% felajánlásából
324.909 Ft támogatást kapott.
Ebbõl az összegbõl az alábbi célok kerültek és kerülnek
megvalósításra:
- Hársliget óvoda: trambulin és udvari játékok vásárlása 80.000 Ft
- Trefort Ágoston Általános Iskola:
jutalomkönyvek és fa udvari kiülõ vásárlására 150.000 Ft
- Csabacsûdi Gyermek labdarúgó SE: sporteszközök vásárlása 50.000 Ft
- Csabacsûdi Nagycsaládosok Egyesülete:
környezetvédelmi játszóház támogatása 10.000 Ft
- Csabacsûd Nagyközség Önkormányzata:
Eötvös József Mûvelõdési Ház
elõkertjének megújítása 20.000 Ft

Támoga
tásuk
at ezút
on is megk
ösz
önjük!
ámogatásuk
tásuka
ezúton
megkösz
öszönjük!

Kérjük, hogy adójuk 1%-át ismét ajánlják
alapítványunk javára Csabacsûd fejlõdéséért!
Az alapítvány adószáma:

19058544-1-04
Összefogással, együtt, többet tehetünk!

Szeljakné Madács Andrea
Kuratóriumi elnök

(A Nemzeti Együttmûködési Alap támogatásával)

HALL
ÁSGONDOZ
Ó
HALLÁSGONDOZ
ÁSGONDOZÓ
Szarvas, Bocskai u. 5.

autóbuszállomásnál (a Béke ltp. 3. és a Jókai utca közötti üzletsoron)

Dr. B
ender E
dit fõor
vos
or
vos és
Bender
Edit
õorv
os,, audiológus szak
szakor
orv
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!

A Szarvas Coop Zrt.
kiadó üzlethelyiségei:
- Szarvas, Árpád közben
(jelenleg ruházati bolt)
- Szarvas, Kossuth u. 64. alatt,
volt könyvelõiroda
- Szarvas, Rákóczi u. 2.
volt BGM autósbolt
- Szarvas, Szabadság 25-27.
pavilon (volt pékáru bolt)
- Szarvas, Orosházi út mellett
5-ös ABC (Gárdonyi u.)
- Szarvas, Szabadság 6-10.
(volt Sztár Cukrászda)
További információ: Lestyán György

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

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.

