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MUNKAMUNKAMUNKAMUNKAMUNKA
ÉpítÉpí tÉpí tÉpí tÉpí tõipari  õipari  õipari  õipari  õipari  vállalkozásba segéd-
munkást felveszek, hosszú távra.
Nyemcsok Mihály 06/30/312-4284
Csatlakozz Csatlakozz Csatlakozz Csatlakozz Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-
magyarországi (Gyõr, Moson-
magyaróvár és Sopron környéki)
autóipari és fémipari nagyvállalatok
állásajánlataiból válogathatsz
(betanított, lakatos, targoncás, CNC-
s, hegesztõ, stb.), ahol kiemelt
bérezést, ingyenes szállást, utazást,
valamint bérelõleget és hosszú távú
munkát biztosítunk. Érdeklõdni: 8-
20 óráig, 06/70/639-9920.
JOBmotive Kft.
Hunya i  Hunya i  Hunya i  Hunya i  Hunya i  pulykatelepre gondozót
felveszünk. Varga László - 06/30/
9388-113
Gyõr i  fémipar iGyõr i  fémipar iGyõr i  fémipar iGyõr i  fémipar iGyõr i  fémipar i partnerünkhöz
keresünk betanított munkás,
géplakatos, CNC-gépkezelõ, autó-
szerelõ, villanyszerelõ munkakörbe
dolgozókat. Amit biztosítunk:
versenyképes fizetés, cafeteria,
szállás, munkába járás, hazautazási
támogatás, bérelõleg. Érdeklõdni: 06/
70/415-9021. JOBmotive Kft.
A Bartha János A Bartha János A Bartha János A Bartha János A Bartha János Szakközépiskola
felvételre keres talaj nélküli
termesztéshez értõ, lehetõleg
növényvédõs végzettségû, B
kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ,
továbbá 1 fõ traktoros végzettségû
személyt. Érd.: 06/30/6363-445 Nagy
Gábor tangazdaság vezetõnél

CO2-hegesztõket CO2-hegesztõket CO2-hegesztõket CO2-hegesztõket CO2-hegesztõket (vékony anyag
hegesztésére, pályakezdõket is),
fémipari festõket, fényezõket, CNC-
gépkezelõket keresünk (fémipari
bizonyítvány elõny). Extra magas
bejelentett órabér! Szállás, utazás
biztosított! (NexCom Center)
Érdeklõdni lehet telefonon, email-
ben: 06/70/604-1265, 06/70/366-
5722, hegeszto2016@gmail.com
Irodai, Irodai, Irodai, Irodai, Irodai, ügyviteli munkavégzésre (4
órás, rugalmas beosztású) szarvasi
hölgy munkavállalót felveszünk.
G&Gy Szarvas Kft. Érdeklõdni: 06/
20/9722-573, hétköznap, munka-
idõben
Gyere és Gyere és Gyere és Gyere és 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.
Segédmunkás Segédmunkás Segédmunkás Segédmunkás Segédmunkás és anyagmozgató
munkakörbe férfi dolgozókat
felveszünk. G&Gy Szarvas Kft.
Telefon: 06/20/9722-573
Kõmûves Kõmûves Kõmûves Kõmûves Kõmûves segédmunkást keresünk
biztos munkahelyre. Telefon: 06/20/
316-4705. Meleagrys-13 Kft.
GyomaendrõdiGyomaendrõdiGyomaendrõdiGyomaendrõdiGyomaendrõdi étterembe szakácsot
keresünk. Vígh Tamás 06/70/546-
9044
Hosszú távú Hosszú távú Hosszú távú Hosszú távú Hosszú távú munkalehetõség! Saját
húsüzemünkbe keresünk munka-
vállalókat. Munkarend: 3 mûszakos.
Munkakör: csomagoló. Elvárások:
igényesség, pontosság, megbízha-
tóság, akár önálló munkavégzés.
Amit kínálunk: munkaviszonyos
szerzõdés, bérpótlékok, munkába
járás. Munkába járás: Biztosítjuk.
Munkakezdés: 2019.03.01. További
információ és jelentkezés: HSA Kft.
06/30/507-1961. Hívja most!
A PÁJERA PÁJERA PÁJERA PÁJERA PÁJER Pékség Pékség Pékség Pékség Pékség gyomaendrõdi
mélyhûtõs üzemébe PÉK
szakmunkást vagy péksütemény
gyártásában gyakorlattal rendelkezõ
munkást keres. Heti 5 napos
délelõttös munkakör. 280.000-
300.000 Ft/hó munkabér. Bejárási
költségtérítés. Telefon: 06/30/9672-
741
Könnyû Könnyû Könnyû Könnyû Könnyû tanyai munkára,
állatgondozó gyakorlattal rendelkezõt
ottlakással felveszek. Telefon: 06/
30/843-3322, Tóth Imre
A Meleagrys-13 Kft.A Meleagrys-13 Kft.A Meleagrys-13 Kft.A Meleagrys-13 Kft.A Meleagrys-13 Kft. békésszent-
andrási pulyka elõnevelõ telepére
baromfigondozót keres. Érdeklõdni:
06/30/349-7313
A City-Gri l l  ÉtteremA City-Gri l l  ÉtteremA City-Gri l l  ÉtteremA City-Gri l l  ÉtteremA City-Gri l l  Étterem pultos/fel-
szolgáló munkakörbe munkavállalót
felvesz! Jelentkezni személyesen,
önéletrajzzal az étteremben
Magánnyomozáshoz Magánnyomozáshoz Magánnyomozáshoz Magánnyomozáshoz Magánnyomozáshoz munkatársat
és befektetõt keresek.
fmarlowe@euromail.hu (Tanácsadó
& Segítõ Iroda)

AusztriAusztriAusztriAusztriAusztriai ai ai ai ai nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól,
top keresettel. Érdeklõdni lehet az
alábbi telefonszámokon: 00-43-664-
599-96-95, 06/30/313-3516
(Pabian&Partners)
CO2-hegesztõket,CO2-hegesztõket,CO2-hegesztõket,CO2-hegesztõket,CO2-hegesztõket, ipari fényezõket,
lézervágó gépkezelõket, élhajlító
gépkezelõket keresünk kiskunmajsai
munkahelyre hosszú távra.
Kiemelten magas bérezés, utazási
költségtérítés, szállítás vagy igényes,
díjmentes szállás biztosított.
Érdeklõdni lehet: 06/70/384-7636,
femmunka.eu@gmail.com (Cor-Tex
Euro Kft)
Székesfehérvár i  Székesfehérvár i  Székesfehérvár i  Székesfehérvár i  Székesfehérvár i  ruhaválogató
üzembe egy mûszakos munka-
rendbe, betanított munkásokat
keresünk! A munkaidõ hétfõtõl
péntekig, 8-17 óráig tart! Szállást
biztosítunk! (Textrade Kft.)
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a textradekft@gmail.com címen
lehet
Tapaszta l t ,Tapaszta l t ,Tapaszta l t ,Tapaszta l t ,Tapaszta l t ,  megbízható sofõrt
felveszek 4 órás munkaidõre! Lehet
nyugdíjas is! Askopán Kft. Érdeklõdni
lehet az alábbi telefonszámon: 06/
70/946-1824
Targoncavezetõ,Targoncavezetõ,Targoncavezetõ,Targoncavezetõ,Targoncavezetõ, árukiadó munka-
körbe keresünk alkalmazottat, 40
órás munkarendbe, akár azonnali
kezdéssel! Munkavégzés helye:
Szarvas, Vágóhíd u. 2. Jelentkezni
lehet az alábbi elérhetõségeken:
Szekeres Tüzép Kft.
szekerestuzep@gmail.com Telefon:
06/30/820-5382
A szarvasiA szarvasiA szarvasiA szarvasiA szarvasi telephelyû Bata Kft.
mozgóbolti jégkrém árusítására
eladót felvesz áprilisi kezdéssel!
Kereseti lehetõség br. 300.000 Ft/
hó-tól! Jelentkezni lehet az alábbi
elérhetõségeken: 06/20/571-3788,
batafagyi@gmail.com
Festõ-mázolót ,Festõ-mázolót ,Festõ-mázolót ,Festõ-mázolót ,Festõ-mázolót , tapétázót és
segédmunkást keresek Szarvas és
környéki munkákra! Hosszú távú
munkalehetõség, heti bérezéssel!
Érdeklõdni lehet az alábbi
telefonszámon: Kiss Zoltán - 06/20/
4258-336
Villanyszerelõt,Villanyszerelõt,Villanyszerelõt,Villanyszerelõt,Villanyszerelõt, villanyszereléshez
értõ embereket keresünk vidékre,
nettó 230.000 Ft-tól. Érdeklõdni
lehet az alábbi telefonszámon: 06/
30/310-6098, 9-17 óráig, Kormos
Attila
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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 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.

GépkocsivezetõketGépkocsivezetõketGépkocsivezetõketGépkocsivezetõketGépkocsivezetõket
keresek belföldikeresek belföldikeresek belföldikeresek belföldikeresek belföldi

áruterítõi máruterítõi máruterítõi máruterítõi máruterítõi munkára!unkára!unkára!unkára!unkára!
C. kategória, GKI, PÁV III.C. kategória, GKI, PÁV III.C. kategória, GKI, PÁV III.C. kategória, GKI, PÁV III.C. kategória, GKI, PÁV III.

TTTTTelefelefelefelefelefon: 06/30/415-7819.on: 06/30/415-7819.on: 06/30/415-7819.on: 06/30/415-7819.on: 06/30/415-7819.
Túr-Plusz Kft.Túr-Plusz Kft.Túr-Plusz Kft.Túr-Plusz Kft.Túr-Plusz Kft.

A Zsigmond-Solver Kft.
dolgozni akaró

munkatársat felvesz.
Elõnyt jelent építõipari jártasság!

Tel.: 06/30/318-0654.

A GA GA GA GA Gyyyyyoma oma oma oma oma TTTTTrrrrrade Kfade Kfade Kfade Kfade Kfttttt. t. t. t. t. tejhasznú szarejhasznú szarejhasznú szarejhasznú szarejhasznú szarvvvvvasmarha tasmarha tasmarha tasmarha tasmarha tenenenenenyyyyyésztésztésztésztésztésselésselésselésseléssel
és növénytermesztéssel foglalkozó cég fiatalos csapatábaés növénytermesztéssel foglalkozó cég fiatalos csapatábaés növénytermesztéssel foglalkozó cég fiatalos csapatábaés növénytermesztéssel foglalkozó cég fiatalos csapatábaés növénytermesztéssel foglalkozó cég fiatalos csapatába

munkatársat keres amunkatársat keres amunkatársat keres amunkatársat keres amunkatársat keres az alábbi pozícióba:z alábbi pozícióba:z alábbi pozícióba:z alábbi pozícióba:z alábbi pozícióba:
IRIRIRIRIRODODODODODAAAAAVEZEVEZEVEZEVEZEVEZETTTTTÕÕÕÕÕ

FeladFeladFeladFeladFeladatok:atok:atok:atok:atok:
- a cég adminisztratív tevékenységének koordinálása- a cég adminisztratív tevékenységének koordinálása- a cég adminisztratív tevékenységének koordinálása- a cég adminisztratív tevékenységének koordinálása- a cég adminisztratív tevékenységének koordinálása
- közremûködés a folyamatok fejlesztésében,- közremûködés a folyamatok fejlesztésében,- közremûködés a folyamatok fejlesztésében,- közremûködés a folyamatok fejlesztésében,- közremûködés a folyamatok fejlesztésében,
   mûködõképesség fenntartásában   mûködõképesség fenntartásában   mûködõképesség fenntartásában   mûködõképesség fenntartásában   mûködõképesség fenntartásában
- a felmerülõ problémák gyors és hatékony kezelése- a felmerülõ problémák gyors és hatékony kezelése- a felmerülõ problémák gyors és hatékony kezelése- a felmerülõ problémák gyors és hatékony kezelése- a felmerülõ problémák gyors és hatékony kezelése
Elvárások:Elvárások:Elvárások:Elvárások:Elvárások: - agrár/közgazdasági középfokú végzettség- agrár/közgazdasági középfokú végzettség- agrár/közgazdasági középfokú végzettség- agrár/közgazdasági középfokú végzettség- agrár/közgazdasági középfokú végzettség

- felh- felh- felh- felh- felhasználói szintû számítógépes ismeret (MS Office)asználói szintû számítógépes ismeret (MS Office)asználói szintû számítógépes ismeret (MS Office)asználói szintû számítógépes ismeret (MS Office)asználói szintû számítógépes ismeret (MS Office)
- önálló munkavégzés és probléma megoldás- önálló munkavégzés és probléma megoldás- önálló munkavégzés és probléma megoldás- önálló munkavégzés és probléma megoldás- önálló munkavégzés és probléma megoldás

Elõnyt jelent:Elõnyt jelent:Elõnyt jelent:Elõnyt jelent:Elõnyt jelent: - felsõfokú végzettség- felsõfokú végzettség- felsõfokú végzettség- felsõfokú végzettség- felsõfokú végzettség
- mezõgazdaságban szerzett tapasztalat- mezõgazdaságban szerzett tapasztalat- mezõgazdaságban szerzett tapasztalat- mezõgazdaságban szerzett tapasztalat- mezõgazdaságban szerzett tapasztalat
- gazdasági szemlélet- gazdasági szemlélet- gazdasági szemlélet- gazdasági szemlélet- gazdasági szemlélet

Amit kínálunk:Amit kínálunk:Amit kínálunk:Amit kínálunk:Amit kínálunk: - stabi- stabi- stabi- stabi- stabil pénzügyi hál pénzügyi hál pénzügyi hál pénzügyi hál pénzügyi háttttttttttérérérérér,,,,,
- kiemelt fizetés- kiemelt fizetés- kiemelt fizetés- kiemelt fizetés- kiemelt fizetés
- hosszú távú munka- hosszú távú munka- hosszú távú munka- hosszú távú munka- hosszú távú munka
- fiatalos csapat- fiatalos csapat- fiatalos csapat- fiatalos csapat- fiatalos csapat
- családb- családb- családb- családb- családbarát környezetarát környezetarát környezetarát környezetarát környezet

Jelentkezés: Jelentkezés: Jelentkezés: Jelentkezés: Jelentkezés:  fényképes önéletrajzzal, melyet a gyomatrade@invitel.hu fényképes önéletrajzzal, melyet a gyomatrade@invitel.hu fényképes önéletrajzzal, melyet a gyomatrade@invitel.hu fényképes önéletrajzzal, melyet a gyomatrade@invitel.hu fényképes önéletrajzzal, melyet a gyomatrade@invitel.hu
címre várunk megküldenicímre várunk megküldenicímre várunk megküldenicímre várunk megküldenicímre várunk megküldeni

Képes ingatlan hirdetések kedvezõ áronKépes ingatlan hirdetések kedvezõ áronKépes ingatlan hirdetések kedvezõ áronKépes ingatlan hirdetések kedvezõ áronKépes ingatlan hirdetések kedvezõ áron
a Szarvasi Szuperinfóban!a Szarvasi Szuperinfóban!a Szarvasi Szuperinfóban!a Szarvasi Szuperinfóban!a Szarvasi Szuperinfóban!

Pl.: 15 szavas hirdetés, 1 db fekvõ formátumú képpel, 39x43 mm keretben br. 1.150 Ft.Pl.: 15 szavas hirdetés, 1 db fekvõ formátumú képpel, 39x43 mm keretben br. 1.150 Ft.Pl.: 15 szavas hirdetés, 1 db fekvõ formátumú képpel, 39x43 mm keretben br. 1.150 Ft.Pl.: 15 szavas hirdetés, 1 db fekvõ formátumú képpel, 39x43 mm keretben br. 1.150 Ft.Pl.: 15 szavas hirdetés, 1 db fekvõ formátumú képpel, 39x43 mm keretben br. 1.150 Ft.
Hirdetését feladhatja szerkesztõségünkben (Szarvas, Szabadság u. 21.)Hirdetését feladhatja szerkesztõségünkben (Szarvas, Szabadság u. 21.)Hirdetését feladhatja szerkesztõségünkben (Szarvas, Szabadság u. 21.)Hirdetését feladhatja szerkesztõségünkben (Szarvas, Szabadság u. 21.)Hirdetését feladhatja szerkesztõségünkben (Szarvas, Szabadság u. 21.)

vagy az ismert hirdetésfelvételi helyeinken!vagy az ismert hirdetésfelvételi helyeinken!vagy az ismert hirdetésfelvételi helyeinken!vagy az ismert hirdetésfelvételi helyeinken!vagy az ismert hirdetésfelvételi helyeinken!
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Szarvason, Vajda Péter utcábanSzarvason, Vajda Péter utcábanSzarvason, Vajda Péter utcábanSzarvason, Vajda Péter utcábanSzarvason, Vajda Péter utcában
900 m900 m900 m900 m900 m22222-es telken,-es telken,-es telken,-es telken,-es telken,

összkomfortos,összkomfortos,összkomfortos,összkomfortos,összkomfortos,
alacsonyabb belmagasságú,alacsonyabb belmagasságú,alacsonyabb belmagasságú,alacsonyabb belmagasságú,alacsonyabb belmagasságú,

beköltözhetõ parasztház eladó.beköltözhetõ parasztház eladó.beköltözhetõ parasztház eladó.beköltözhetõ parasztház eladó.beköltözhetõ parasztház eladó.
Irányár: 4.900.000 Ft.Irányár: 4.900.000 Ft.Irányár: 4.900.000 Ft.Irányár: 4.900.000 Ft.Irányár: 4.900.000 Ft.

Telefon: 06/20/346-4219.Telefon: 06/20/346-4219.Telefon: 06/20/346-4219.Telefon: 06/20/346-4219.Telefon: 06/20/346-4219.

Orosháza, Szõlõ krt. közelében
kertes ház eladó.

4 szobás, étkezõs; konyha, spájz,
fürdõszoba, 2 WC, garázs és

mûhely. Két féle fûtés (gáz- és
vegyes központi),

melléképületek, gyümölcsös.
Irányár: 18.300.000 Ft

+ 1.000.000 Ft a mellette lévõ,
740 m2-es építési telek.

A kettõ egyben vagy külön is
megvásárolható!

Czédula Ingatlaniroda
06/30/6555-165

Eladó Orosháza belvárosában
elegáns, fiatalos,

kívül-belül igényesen felújított,
72 m2-es, nappalis, étkezõs,

2 hálószobás lakás
új, beépített bútorokkal,

gépekkel.
2 erkélyes, keleti és déli tájolású,

panelprogramban részt vett,
liftes házban, 9. emeleten.

Alacsony rezsi!
Azonnal költözhetõ!
Ára: 14.400.000 Ft.

Czédula Ingatlaniroda
06/30/6555-165

Eladó Orosháza belvárosában,
kellemes, csendes utcában
jó állapotú, tégla építésû,

szigetelt, 4.5 szobás, 140 m2-es,
elõkertes, kétszintes családi ház.
Jellemzõi: gáz- és vegyes központi fûtés,

ipari áram, kamera és riasztó rendszer, stb.
A térburkolatos udvarban 2 garázs

(18 m2 és 17 m2) és egy 19 m2-es tároló van.
Az ingatlannal együtt kerül értékesítésre a

mellette lévõ, önálló helyrajzi számon található
parkosított telek, amely 80%-ban beépíthetõ.

Irányár: 25.900.000 Ft.

Czédula Ingatlaniroda
06/30/6555-165

Szarvason, csendes
helyen, nagy telken lévõ,

3 szobás
családi ház eladó.

Érd.: Érd.: Érd.: Érd.: Érd.:  06/20/495-0716, 06/20/495-0716, 06/20/495-0716, 06/20/495-0716, 06/20/495-0716,
06/30/8399-004.06/30/8399-004.06/30/8399-004.06/30/8399-004.06/30/8399-004.

Szarvas, Kossuth u. 31-33.
erkélyes, I. emeleti, 73 m2-es

lakás eladó.
Irányár: 19.500.000 Ft.

Érd.: Érd.: Érd.: Érd.: Érd.:  06/20/9219-085. 06/20/9219-085. 06/20/9219-085. 06/20/9219-085. 06/20/9219-085.

Csabacsûdön,
a Szabadság utcán

ház eladó!
Tel.: 06/70/943-8016.Tel.: 06/70/943-8016.Tel.: 06/70/943-8016.Tel.: 06/70/943-8016.Tel.: 06/70/943-8016.

Szarvas, Vasút utcán két
lakrészes, 4 szobás lakóház

garázzsal, 817 m2 telekkel eladó.
Irányár: 10.500.000 Ft.

TTTTTelelelelel.....: : : : :  06/70/259-7460. 06/70/259-7460. 06/70/259-7460. 06/70/259-7460. 06/70/259-7460.

Szarvason, Csuka utca mellett,
vízparti szabadlejárótól

150 méterre
1103 m2 építési telek eladó.

Irányár: 5.600.000 Ft.

TTTTTelelelelel.....: : : : :  06/70/259-7460. 06/70/259-7460. 06/70/259-7460. 06/70/259-7460. 06/70/259-7460.

Szarvason,
Honvéd utcában

fél ház
(szoba, konyha) eladó.
Irányár: 3.600.000 Ft.

TTTTTelelelelel.: 06/20/9852-272..: 06/20/9852-272..: 06/20/9852-272..: 06/20/9852-272..: 06/20/9852-272.

Szarvason,
sorházi, szélsõ,
7 szobás lakás

eladó.

TTTTTelefelefelefelefelefon:on:on:on:on:
06/20/9852-272.06/20/9852-272.06/20/9852-272.06/20/9852-272.06/20/9852-272.

Békésszentandráson,
Szent Erzsébet utcában

összkomfortos, 3 szobás
kertes ház eladó.

TTTTTelelelelel.....: : : : :  06/70/259-7460. 06/70/259-7460. 06/70/259-7460. 06/70/259-7460. 06/70/259-7460.

Eladó a Szarvas,
Szabadság u. 72. sz. alatti

ingatlanegyüttes!
Érdeklõdni: személyesenÉrdeklõdni: személyesenÉrdeklõdni: személyesenÉrdeklõdni: személyesenÉrdeklõdni: személyesen
vagy a 06/20/497-4002vagy a 06/20/497-4002vagy a 06/20/497-4002vagy a 06/20/497-4002vagy a 06/20/497-4002

telefonszámon.telefonszámon.telefonszámon.telefonszámon.telefonszámon.

Mátra gyönyörû környezetében,
Parádon 3 szobás,

központi fûtéses, összkomfortos,
2 fürdõszobás családi ház,

2 garázzsal eladó.
A kertet keresztülszeli a Mátra

patak.
TTTTTelelelelel.....: : : : :  06/70/259-7460. 06/70/259-7460. 06/70/259-7460. 06/70/259-7460. 06/70/259-7460.

Békésszentandráson
tetõtér beépítéses,

2 szobás,
összkomfortos,

szigetelt,
tégla falazatú

családi ház eladó.
TTTTTelelelelel.: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212.

Szarvas központjában,Szarvas központjában,Szarvas központjában,Szarvas központjában,Szarvas központjában,
1+1 szobás, felújított,1+1 szobás, felújított,1+1 szobás, felújított,1+1 szobás, felújított,1+1 szobás, felújított,

új nyílászárókkal korszerûsített,új nyílászárókkal korszerûsített,új nyílászárókkal korszerûsített,új nyílászárókkal korszerûsített,új nyílászárókkal korszerûsített,
klímával felszerelt, 46 mklímával felszerelt, 46 mklímával felszerelt, 46 mklímával felszerelt, 46 mklímával felszerelt, 46 m22222-es-es-es-es-es

tégla lakás eladó!tégla lakás eladó!tégla lakás eladó!tégla lakás eladó!tégla lakás eladó!
TTTTTelelelelel.: 06/20/226-3360..: 06/20/226-3360..: 06/20/226-3360..: 06/20/226-3360..: 06/20/226-3360.

ID:256291ID:256291ID:256291ID:256291ID:256291

ID:256891ID:256891ID:256891ID:256891ID:256891

BékésszentandrásonBékésszentandrásonBékésszentandrásonBékésszentandrásonBékésszentandráson
eladó kétszintes, 3 szobás,eladó kétszintes, 3 szobás,eladó kétszintes, 3 szobás,eladó kétszintes, 3 szobás,eladó kétszintes, 3 szobás,
tégla falazatú családi ház.tégla falazatú családi ház.tégla falazatú családi ház.tégla falazatú családi ház.tégla falazatú családi ház.
TTTTTelelelelel.: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212.

ID:254601ID:254601ID:254601ID:254601ID:254601

3 szobás, tégla falazatú,3 szobás, tégla falazatú,3 szobás, tégla falazatú,3 szobás, tégla falazatú,3 szobás, tégla falazatú,
felújításra szoruló családi házfelújításra szoruló családi házfelújításra szoruló családi házfelújításra szoruló családi házfelújításra szoruló családi ház

Békésszentandráson,Békésszentandráson,Békésszentandráson,Békésszentandráson,Békésszentandráson,
központhoz közel eladó!központhoz közel eladó!központhoz közel eladó!központhoz közel eladó!központhoz közel eladó!

TTTTTelelelelel.: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212.

ID:248538ID:248538ID:248538ID:248538ID:248538

Igényesen felújított,Igényesen felújított,Igényesen felújított,Igényesen felújított,Igényesen felújított,
összkomfortos,összkomfortos,összkomfortos,összkomfortos,összkomfortos,

vályog falazatú, 3 szobás,vályog falazatú, 3 szobás,vályog falazatú, 3 szobás,vályog falazatú, 3 szobás,vályog falazatú, 3 szobás,
saját garázzsal rendelkezõsaját garázzsal rendelkezõsaját garázzsal rendelkezõsaját garázzsal rendelkezõsaját garázzsal rendelkezõ

családi ház eladó Szarvason!családi ház eladó Szarvason!családi ház eladó Szarvason!családi ház eladó Szarvason!családi ház eladó Szarvason!
TTTTTelelelelel.: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212.

ID:253344ID:253344ID:253344ID:253344ID:253344

Szarvason, csendesSzarvason, csendesSzarvason, csendesSzarvason, csendesSzarvason, csendes
környéken, összkomfortos,környéken, összkomfortos,környéken, összkomfortos,környéken, összkomfortos,környéken, összkomfortos,

két generáció számára iskét generáció számára iskét generáció számára iskét generáció számára iskét generáció számára is
alkalmas, vályog falazatúalkalmas, vályog falazatúalkalmas, vályog falazatúalkalmas, vályog falazatúalkalmas, vályog falazatú

családi ház eladó!családi ház eladó!családi ház eladó!családi ház eladó!családi ház eladó!
TTTTTelelelelel.: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212.

ID:254267ID:254267ID:254267ID:254267ID:254267

Szarvas külterületén,Szarvas külterületén,Szarvas külterületén,Szarvas külterületén,Szarvas külterületén,
igényesen felújított,igényesen felújított,igényesen felújított,igényesen felújított,igényesen felújított,

2+1 szobás tanya, parkosított2+1 szobás tanya, parkosított2+1 szobás tanya, parkosított2+1 szobás tanya, parkosított2+1 szobás tanya, parkosított
udvarral, jó állapotúudvarral, jó állapotúudvarral, jó állapotúudvarral, jó állapotúudvarral, jó állapotú

mellékületekkel eladó!mellékületekkel eladó!mellékületekkel eladó!mellékületekkel eladó!mellékületekkel eladó!
TTTTTelelelelel.: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212.

ID:254610ID:254610ID:254610ID:254610ID:254610

Szarvas központjában,
tégla szerkezetû, 2+1

szobás, dupla fürdõszobás,
összkomfortos családi ház

eladó!
TTTTTelelelelel.: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212.

ID:254701ID:254701ID:254701ID:254701ID:254701 ID:256373ID:256373ID:256373ID:256373ID:256373

Szarvas külterületén,Szarvas külterületén,Szarvas külterületén,Szarvas külterületén,Szarvas külterületén,
igényesen felújított,igényesen felújított,igényesen felújított,igényesen felújított,igényesen felújított,

2+1 szobás, parkosított,2+1 szobás, parkosított,2+1 szobás, parkosított,2+1 szobás, parkosított,2+1 szobás, parkosított,
rendezett udvarral rendelkezõrendezett udvarral rendelkezõrendezett udvarral rendelkezõrendezett udvarral rendelkezõrendezett udvarral rendelkezõ

tanya eladtanya eladtanya eladtanya eladtanya eladó!ó!ó!ó!ó!
TTTTTelelelelel.: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212.

Csendes környéken,
4 szobás, összkomfortos,

szigetelt tégla falazatú
családi ház, rendezett

udvarral eladó Szarvason!

TTTTTelelelelel.: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212.

ID:256529ID:256529ID:256529ID:256529ID:256529

Csabacsûdön,Csabacsûdön,Csabacsûdön,Csabacsûdön,Csabacsûdön,
felújításra szoruló 2 szobás,felújításra szoruló 2 szobás,felújításra szoruló 2 szobás,felújításra szoruló 2 szobás,felújításra szoruló 2 szobás,

vályog falazatú, összkomfortosvályog falazatú, összkomfortosvályog falazatú, összkomfortosvályog falazatú, összkomfortosvályog falazatú, összkomfortos
családi ház eladó,családi ház eladó,családi ház eladó,családi ház eladó,családi ház eladó,

aszfaltozott út mellett.aszfaltozott út mellett.aszfaltozott út mellett.aszfaltozott út mellett.aszfaltozott út mellett.

TTTTTelelelelel.: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212..: 06/20/375-3212.

ID:254604ID:254604ID:254604ID:254604ID:254604
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32 db, 240x16x14-es,
EF gyengeáramú betongyám
faoszlophoz vagy egyéb célra

egyben vagy külön-külön
eladó.

Ár: 7.000 Ft/db.

Telefon: 66/313-781.

2-6 éves gyermeknek való fonott
hintaszék eladó 6.000 Ft-ért.

Érd.: 06/20/916-3308.

INGATLANINGATLANINGATLANINGATLANINGATLAN
Szarvas,Szarvas,Szarvas,Szarvas,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
Szarvastól Szarvastól Szarvastól Szarvastól Szarvastól 3 km-re, az orosházi út
két oldalán, közel egymáshoz, 7.4
hektár szántóföld eladó. Telefon: 06/
70/410-8465, 06/70/613-8454
Szarvason Szarvason Szarvason Szarvason Szarvason erkélyes panellakás
eladó. telefon: 06/20/3333-516
Szarvas Szarvas Szarvas Szarvas Szarvas belterületén lévõ,
betonozott, körbekerített, épülettel
rendelkezõ ipari ingatlan eladó.
Érdeklõdni hétköznap munkaidõben:
06/20/9722-573
Kardoson Kardoson Kardoson Kardoson Kardoson szántóföld eladó (211.5
AK). Érdeklõdni 06/70/940-7784
Szarvason Szarvason Szarvason Szarvason Szarvason jó állapotú családi ház
5.700.000 Ft irányáron eladó.
Telefon: 06/30/182-5195
Gádoroson Gádoroson Gádoroson Gádoroson Gádoroson régi, egyedi fûtésû, 1
szoba, konyha, fürdõszobás
parasztház nagy kerttel sürgõsen
eladó 1 MFt-ért. 06/70/706-7505
Szarvas Szarvas Szarvas Szarvas Szarvas központjában tégla építésû
családi ház eladó. 06/30/182-5195

KIADÓ ÜZLETHELYISÉGKIADÓ ÜZLETHELYISÉGKIADÓ ÜZLETHELYISÉGKIADÓ ÜZLETHELYISÉGKIADÓ ÜZLETHELYISÉG
Szarvas központjában,Szarvas központjában,Szarvas központjában,Szarvas központjában,Szarvas központjában, frekventált
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

GARÁZSGARÁZSGARÁZSGARÁZSGARÁZS
Gyomán,Gyomán,Gyomán,Gyomán,Gyomán, Vásártéri lakótelepen
garázs kiadó. Tel.: 06/30/557-6343

OKTATÁSOKTATÁSOKTATÁSOKTATÁSOKTATÁS
AranykaAranykaAranykaAranykaAranykalászoslászoslászoslászoslászos gazda, méhész,
dajka, eladó, boltvezetõ, vagyonõr,
vendéglátó OKJ képzések
Szarvason. Tanfolyam és távoktatás.
www.okjcentrum.hu - Tel.: 06/30/
310-8934 E:000846/2014/A001-122
Kémia, Kémia, Kémia, Kémia, Kémia, angol oktatást, korrepetálást
vállalok! Telefon: 06/20/357-5052

SZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÁS
RedõnyRedõnyRedõnyRedõnyRedõny, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny. Telefon: 66/214-269,
06/30/262-8528
Meglévõ központ i  fû tésMeglévõ központ i  fû tésMeglévõ központ i  fû tésMeglévõ központ i  fû tésMeglévõ központ i  fû tés és
csõhálózat szerelés, karbantartás,
radiátor csere. Elérhetõ áron,
Szarvason és környékén. Telefon:
06/30/607-5446
Notebook,  Notebook,  Notebook,  Notebook,  Notebook,  számítógép, tablet
értékesítés, javítás garanciával!
Szarvas, Luther u. 5. Érdeklõdni lehet
az alábbi telefonszámokon:  66/311-
661, 06/20/539-4836
BádogosBádogosBádogosBádogosBádogos munkák, csatorna csere,
javítások, lemezfedés, léc jellegû
lemezkerítés készítése rövid
határidõvel, számlaképesen.
Telefon: Uhljar J. bádogos - 06/30/06/30/06/30/06/30/06/30/
394-9737394-9737394-9737394-9737394-9737
Költöztetés Költöztetés Költöztetés Költöztetés Költöztetés garanciával, vidékre is
- SZÁMLAKÉPESEN! Telefon: 06/30/
4088-125
Árokásás Árokásás Árokásás Árokásás Árokásás (szennyvíz, víz) alapásás,
tereprendezés, lyukfúrás, pontalap
fúrás, betontörés kiskotróval. 06/20/
9288-098
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. 06/
70/504-7932
Fûnyírást, Fûnyírást, Fûnyírást, Fûnyírást, Fûnyírást, favágást, veszélyes fák
kivágását, tereprendezést, egyéb ház
körüli munkákat vállalok. 06/20/464-
1616
Tûzifa Tûzifa Tûzifa Tûzifa Tûzifa jó áron! Száraz minõségi tölgy
bükk, rönk 30 Ft/kg-tól, kugli 31 Ft/
kg-tól, konyhakész 32 Ft/kg-tól.
Száraz kalodás tûzifa tölgy, bükk, 1
m3-es 20.000 Ft. Ingyenes kiszállítás.
Kedvezményeinkért hívjon!
Érdeklõdni:  06/70/316-4431 EUTR:
AA5879874
Szobafestést,Szobafestést,Szobafestést,Szobafestést,Szobafestést, mázolást vállalok.
Telefon: Gerhát Norbert - 06/20/384-
1509
Lapostetõ,Lapostetõ,Lapostetõ,Lapostetõ,Lapostetõ, palatetõ szigetelése
korszerû anyagokkal, garanciával,
referenciákkal. Csatornázás.
Telefon: 06/20/9491-867

Gyümölcsfák Gyümölcsfák Gyümölcsfák Gyümölcsfák Gyümölcsfák permetezését vállalom
motoros permetezõ géppel. Fûnyírást
vállalok házaknál, kertekben.
Telefon: 06/20/945-5854
Fuvarozás,Fuvarozás,Fuvarozás,Fuvarozás,Fuvarozás, költöztetés számla-
képesen 8 palettás, ponyvás
kisteherrel. Telefon: 06/20/9891-429
Ext ra  Ex t ra  Ex t ra  Ex t ra  Ex t ra  masszázst vállal 40-es,
szakképzett masszõrhölgy, minden
nap Orosházán. Telefon: 06/30/853-
9695
Ker tészet i  Ker tészet i  Ker tészet i  Ker tészet i  Ker tészet i  munkák végzését:
kertgondozást, fûnyírást, sétautak
építését vállaljuk. Telefon: 06/20/
9722-573
Kõmûves Kõmûves Kõmûves Kõmûves Kõmûves munkákat vállalunk!
Mindenféle munkát megcsinálunk:
térkövezést, burkolást, hõszigetelést,
épületbontást, gipszkartonozást,
nyílászárók cseréjét, falazat vakolást,
tetõk felújítását, minden tetõvel
kapcsolatos munkát. Telefon: 06/30/
912-2114
Mindenféle sírkõMindenféle sírkõMindenféle sírkõMindenféle sírkõMindenféle sírkõ munkát, kerítés
párkányok és kalapok készítését
vállalom! Ábel Zoltán sírköves - 06/
30/9584-877
Villanyszerelés,Villanyszerelés,Villanyszerelés,Villanyszerelés,Villanyszerelés, felújítás, javítás.
Azonnal, pontos, precíz munka.
Sürgõsségi javítás. 06/20/218-6301
Villanyszerelési Villanyszerelési Villanyszerelési Villanyszerelési Villanyszerelési munkát vállalok
lakosságnak és vállalkozásnak,
számlaképesen. 06/30/750-7223

JÁRMÛJÁRMÛJÁRMÛJÁRMÛJÁRMÛ
Régi motorokatRégi motorokatRégi motorokatRégi motorokatRégi motorokat keresek! Simson,
MZ, ETZ, Jawa, stb. 06/20/572-5142
TrabantTrabantTrabantTrabantTrabant     prospektusokat keresek.
Illés Béla 66/313-610
Komár Komár Komár Komár Komár és Simson motort keresek
megvételre. 06/30/403-2597
Személyautókat ,Személyautókat ,Személyautókat ,Személyautókat ,Személyautókat , teherautókat
vásárolok azonnali készpénz
fizetéssel! Bármilyen korú, állapotú
érdekelhet. Telefon: 06/30/231-7750
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
Opel Astra F Opel Astra F Opel Astra F Opel Astra F Opel Astra F 1.4-es megkímélt
állapotban eladó. 06/30/425-5965
Régi Régi Régi Régi Régi motorkerékpárokat, Velorexet
vásárolnék gyûjteményembe. 06/30/
950-9170
Személy-Személy-Személy-Személy-Személy- és teherautókat veszek.
Bármilyen érdekel. 500.000 Ft.
Telefon: 06/30/252-0420

PALAI ANDRÁS
EMVA fiatal gazdapályázatát

elnyerte.
Támogatási határozat száma:

1738533871.
Tevékenységét

2015. október 13-tól elkezdte!

6 m-es6 m-es6 m-es6 m-es6 m-es fél-vontatott kombinátor
újszerû, 5 m-es fél-vontatott tárcsa
újszerû,  5 késes mélylazító új
állapotban eladók. 06/30/414-3986
Suzuki SX4Suzuki SX4Suzuki SX4Suzuki SX4Suzuki SX4 124.000 km-rel eladó.
06/20/466-4508
Opel  G Ast raOpel  G Ast raOpel  G Ast raOpel  G Ast raOpel  G Ast ra Caravan, 2003.
évjáratú, klímával, vonóhoroggal
eladó. 06/20/466-4508
CitroënCitroënCitroënCitroënCitroën Xsara vonóhoroggal 350.000
Ft-ért eladó. 06/20/466-4508

ÁLLATÁLLATÁLLATÁLLATÁLLAT
ElõnE lõnE lõnE lõnE lõneveveveveve l t ,  e l t ,  e l t ,  e l t ,  e l t ,  vakcinázott csibe
megrendelhetõ. Telefon:06/20/374-
8622
Minõségi,Minõségi,Minõségi,Minõségi,Minõségi, törzskönyvezett, 12 hetes,
törpe schnauzer szuka kutyusok
eladók. Érdeklõdni: 06/70/9321-503
noe.benko@gmail.com
Eladók:Eladók:Eladók:Eladók:Eladók: 4 db fehér süldõ és 4 db
mangalica x durok. Telefon: 06/30/
646-9535
Elõnevel t  E lõneve l t  E lõneve l t  E lõneve l t  E lõneve l t  csirke kapható, elõ-
jegyezhetõ. Telefon: 06/30/399-2575
50-70 kg50-70 kg50-70 kg50-70 kg50-70 kg közötti süldõk és
anyakocák 4 hetes malacokkal
eladók. Telefon: 06/20/518-3585
Barna Barna Barna Barna Barna tojótyúk, jó tollazatú,
ingyenes házhoz szállítással meg-
rendelhetõ 550 Ft/db. Telefon: 06/
30/860-2627
30 30 30 30 30 dbdbdbdbdb anyakecske gidákkal eladó.
06/30/471-5810
Pecsenyekacsa,Pecsenyekacsa,Pecsenyekacsa,Pecsenyekacsa,Pecsenyekacsa, 6 hetes, fehér, 3
kg-os, ingyenes házhoz szállítással
megrendelhetõ. 1.650 Ft/db.
Telefon: 06/30/860-2627
Némakacsák Némakacsák Némakacsák Némakacsák Némakacsák eladók. Érdeklõdni: 06/
30/591-0854
Óriás postaÓriás postaÓriás postaÓriás postaÓriás posta és dudoros postagalamb
eladó. Érdeklõdni: 06/20/256-0091
Sárga Sárga Sárga Sárga Sárga tojótyúk, 15 hónapos, 680 Ft/
db, ingyenes házhoz szállítással
megrendelhetõ. 10 db-ra 1 db
ajándék. Telefon: 06/30/896-8811
Csokoládé Csokoládé Csokoládé Csokoládé Csokoládé labrador kiskutyák
eladók. Telefon: 06/20/424-3082
Kaukázusi Kaukázusi Kaukázusi Kaukázusi Kaukázusi kiskutyák eladók. 06/30/
772-1651

Folyamatosan mûködõ üzletben
tulajdonos váltás történt!

Nõi, férfi, gyermek új és
használt ruhák kaphatók.

Továbbra is várom Kedves Vásárlóimat!

Szarvas, Szabadság u. 38.

VEGYESVEGYESVEGYESVEGYESVEGYES
SzivárváSzivárváSzivárváSzivárváSzivárvány Bababoltny Bababoltny Bababoltny Bababoltny Bababolt - Szarvas,
Kossuth 31-33. (Plastolussal
szemben) Magyar bébi és gyermek-
ruházat 50-164-ig. Nálunk minden
egy helyen, amire egy gyermeknek
szüksége van! Vásárlási utalványok
1.000-2.000-5.000 Ft értékben.
Facebook/Szivárványbababolt
1 éves1 éves1 éves1 éves1 éves gyümölcsfa csemete eladó
800 és 1.000 Ft-ért. Telefon: 06/20/
435-9231
Cik lonos C ik lonos C ik lonos C ik lonos C ik lonos 4 és 5.5 Kw-os
teljesítményû terménydarálót
vásárolnék. Telefon: 06/70/230-2948
130 kg-os130 kg-os130 kg-os130 kg-os130 kg-os hízók eladók.
Szekrénysor + franciaágy 35.000 Ft-
ért eladó. Érdeklõdni: 06/30/891-
7042
TápkockásTápkockásTápkockásTápkockásTápkockás karalábé, fejes,- kel-
káposzta, karfiol, brokkoli, saláta,
zeller, BraviaTV paprika, paradicsom
félék eladók. 06/30/625-2593
Ablakok,Ablakok,Ablakok,Ablakok,Ablakok, erkélyajtók, üvegfalak
kitûnõ minõségben bontásból,
szállítással Németországból.
Szállítást vállalunk. 06/30/282-9225
Vásárolok:Vásárolok:Vásárolok:Vásárolok:Vásárolok: porcelánokat, szobrokat,
ezüstöt, borostyánt, festményeket.
06/70/228-2994
Hízott liba,Hízott liba,Hízott liba,Hízott liba,Hízott liba, kacsa farhát, mellcsont,
nyak - emberi fogyasztású
minõsítéssel - 105 Ft/kg-tól, 12 kg/
rekeszesen eladó. 06/70/424-7820
Hullámpala Hullámpala Hullámpala Hullámpala Hullámpala újszerûen eladó. 06/70/
424-7820
Kisbálás Kisbálás Kisbálás Kisbálás Kisbálás hereszéna eladó. 06/30/
625-2593
Szuperédes Szuperédes Szuperédes Szuperédes Szuperédes csemegekukorica
vetõmag eladó. 06/30/383-0901
Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti retro számítógépes játékok,
könyvek, VHS filmek eladók. Érd.:
06/30/376-1981
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Brita,
1 éves, oltott,

chipes,
ivartalanított
szuka kutyus
gazdit keres!

Gyermek és
kutya

kompatibilis!

06/20/06/20/06/20/06/20/06/20/
577-4131577-4131577-4131577-4131577-4131

Murmuc új gazdit keres.
8 éves, chipes kan.

A gazdi meghalt, a házat ahol
most van eladják, ezért sürgõsen

új gazdit keres!
Tel.: 66/210-863, (esti órákban).

A csabacsûdiA csabacsûdiA csabacsûdiA csabacsûdiA csabacsûdi     TTTTTiszta Kiszta Kiszta Kiszta Kiszta Körnörnörnörnörnyyyyyezezezezezetünketünketünketünketünkérérérérért At At At At Alapítlapítlapítlapítlapítvvvvvánánánánányyyyy
közhasznú szervezet a 2016. évi SZJA 1% felajánlásábólközhasznú szervezet a 2016. évi SZJA 1% felajánlásábólközhasznú szervezet a 2016. évi SZJA 1% felajánlásábólközhasznú szervezet a 2016. évi SZJA 1% felajánlásábólközhasznú szervezet a 2016. évi SZJA 1% felajánlásából

324.909 Ft támogatást kapott.324.909 Ft támogatást kapott.324.909 Ft támogatást kapott.324.909 Ft támogatást kapott.324.909 Ft támogatást kapott.
Ebbõl az összegbõl az alábbi célok kerültek és kerülnekEbbõl az összegbõl az alábbi célok kerültek és kerülnekEbbõl az összegbõl az alábbi célok kerültek és kerülnekEbbõl az összegbõl az alábbi célok kerültek és kerülnekEbbõl az összegbõl az alábbi célok kerültek és kerülnek

megvalósításra:megvalósításra:megvalósításra:megvalósításra:megvalósításra:
- Hársliget óvoda: trambulin és udvari játékok vásárlása 80.000 Ft- Hársliget óvoda: trambulin és udvari játékok vásárlása 80.000 Ft- Hársliget óvoda: trambulin és udvari játékok vásárlása 80.000 Ft- Hársliget óvoda: trambulin és udvari játékok vásárlása 80.000 Ft- Hársliget óvoda: trambulin és udvari játékok vásárlása 80.000 Ft
- Trefort Ágoston Általános Iskola:- Trefort Ágoston Általános Iskola:- Trefort Ágoston Általános Iskola:- Trefort Ágoston Általános Iskola:- Trefort Ágoston Általános Iskola:
    jutalomkönyvek és fa udvari kiülõ vásárlására 150.000 Ft    jutalomkönyvek és fa udvari kiülõ vásárlására 150.000 Ft    jutalomkönyvek és fa udvari kiülõ vásárlására 150.000 Ft    jutalomkönyvek és fa udvari kiülõ vásárlására 150.000 Ft    jutalomkönyvek és fa udvari kiülõ vásárlására 150.000 Ft
- Csabacsûdi Gyermek labdarúgó SE: - Csabacsûdi Gyermek labdarúgó SE: - Csabacsûdi Gyermek labdarúgó SE: - Csabacsûdi Gyermek labdarúgó SE: - Csabacsûdi Gyermek labdarúgó SE: sporteszközök vásárlása sporteszközök vásárlása sporteszközök vásárlása sporteszközök vásárlása sporteszközök vásárlása 555550.000 Ft0.000 Ft0.000 Ft0.000 Ft0.000 Ft
- Csabacsûdi Nagycsaládosok Egyesülete:- Csabacsûdi Nagycsaládosok Egyesülete:- Csabacsûdi Nagycsaládosok Egyesülete:- Csabacsûdi Nagycsaládosok Egyesülete:- Csabacsûdi Nagycsaládosok Egyesülete:
   környezetvédelmi játszóház támogatása 10.000 Ft   környezetvédelmi játszóház támogatása 10.000 Ft   környezetvédelmi játszóház támogatása 10.000 Ft   környezetvédelmi játszóház támogatása 10.000 Ft   környezetvédelmi játszóház támogatása 10.000 Ft
- Csabacsûd Nagyközség Önkormányzata:- Csabacsûd Nagyközség Önkormányzata:- Csabacsûd Nagyközség Önkormányzata:- Csabacsûd Nagyközség Önkormányzata:- Csabacsûd Nagyközség Önkormányzata:
   Eötvös József Mûvelõdési Ház   Eötvös József Mûvelõdési Ház   Eötvös József Mûvelõdési Ház   Eötvös József Mûvelõdési Ház   Eötvös József Mûvelõdési Ház
   elõkertjének megújítása 20.000 Ft   elõkertjének megújítása 20.000 Ft   elõkertjének megújítása 20.000 Ft   elõkertjének megújítása 20.000 Ft   elõkertjének megújítása 20.000 Ft

                         TTTTTámogaámogaámogaámogaámogatásuktásuktásuktásuktásukaaaaat ezútt ezútt ezútt ezútt ezúton is megkon is megkon is megkon is megkon is megköszöszöszöszöszönjük!önjük!önjük!önjük!önjük!

Szeljakné Madács Andrea
Kuratóriumi elnök

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

Az alapítvány adószáma:Az alapítvány adószáma:Az alapítvány adószáma:Az alapítvány adószáma:Az alapítvány adószáma:

19058544-1-04
Összefogással, együtt, többet tehetünk!Összefogással, együtt, többet tehetünk!Összefogással, együtt, többet tehetünk!Összefogással, együtt, többet tehetünk!Összefogással, együtt, többet tehetünk! (A Nemzeti Együttmûködési Alap támogatásával)

Az ország bármely
területére feladhatja

hirdetését:
kényelmesen, otthonról!
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HIRDETÉSFELVÉTEL
SZSZSZSZSZARARARARARVVVVVAS:AS:AS:AS:AS:
 -  -  -  -  - Szarvasi Általános Informatikai Kft.Szarvasi Általános Informatikai Kft.Szarvasi Általános Informatikai Kft.Szarvasi Általános Informatikai Kft.Szarvasi Általános Informatikai Kft.
                         Szabadság utSzabadság utSzabadság utSzabadság utSzabadság utccccca 21.   a 21.   a 21.   a 21.   a 21.   TTTTTelefelefelefelefelefon: 66/313-781on: 66/313-781on: 66/313-781on: 66/313-781on: 66/313-781
     H-Cs 07.30-12.00, 12.30-16.00;  P 07.30-12.00 óráig     H-Cs 07.30-12.00, 12.30-16.00;  P 07.30-12.00 óráig     H-Cs 07.30-12.00, 12.30-16.00;  P 07.30-12.00 óráig     H-Cs 07.30-12.00, 12.30-16.00;  P 07.30-12.00 óráig     H-Cs 07.30-12.00, 12.30-16.00;  P 07.30-12.00 óráig
- - - - - Kondacs MihályKondacs MihályKondacs MihályKondacs MihályKondacs Mihály 06/20/392-1791

 - Soós Istvánné, Szabadság u. 38. (Csobolyó-Húsbolt között)
    H-P 9-11.30; 14-17 óráig. Telefon: 06/30/837-0453
 - Rostás Laura 06/20/364-3441
- Kluba Ágnes - Kluba Ágnes - Kluba Ágnes - Kluba Ágnes - Kluba Ágnes 06/30/625-5747
- Hajdu Ildikó- Hajdu Ildikó- Hajdu Ildikó- Hajdu Ildikó- Hajdu Ildikó 06/20/4899-021

 - Zuberecz Éva 06/20/489-8990

GYGYGYGYGYOMAENDOMAENDOMAENDOMAENDOMAENDRRRRRÕD:ÕD:ÕD:ÕD:ÕD:
   Lapatinszkiné Kucsmik Andrea    Lapatinszkiné Kucsmik Andrea    Lapatinszkiné Kucsmik Andrea    Lapatinszkiné Kucsmik Andrea    Lapatinszkiné Kucsmik Andrea - STOP BUTIKSORSTOP BUTIKSORSTOP BUTIKSORSTOP BUTIKSORSTOP BUTIKSOR
   Tel.: 06/30/413-0066. Nyitva: hétfõ-péntek 13-18 óráig.

CSABACSABACSABACSABACSABACSÛD:CSÛD:CSÛD:CSÛD:CSÛD:
   F   F   F   F   Fabó Jabó Jabó Jabó Jabó Jánánánánánososososos Szabadság u. 52. Telefon: 66/219-195

KONDKONDKONDKONDKONDOROS:OROS:OROS:OROS:OROS:
  Czesznak László   Czesznak László   Czesznak László   Czesznak László   Czesznak László Hõsök tere 4-5.  Kondorosi Kábeltelevízió
  Telefon: 06/20/4299-500, 66/400-200

Hetilapunk megjelenik 14000 példányban:Hetilapunk megjelenik 14000 példányban:Hetilapunk megjelenik 14000 példányban:Hetilapunk megjelenik 14000 példányban:Hetilapunk megjelenik 14000 példányban:
Szarvas, Gyomaendrõd, Békésszentandrás,Szarvas, Gyomaendrõd, Békésszentandrás,Szarvas, Gyomaendrõd, Békésszentandrás,Szarvas, Gyomaendrõd, Békésszentandrás,Szarvas, Gyomaendrõd, Békésszentandrás,
Csabacsûd, Kondoros, Kardos, Örménykút!Csabacsûd, Kondoros, Kardos, Örménykút!Csabacsûd, Kondoros, Kardos, Örménykút!Csabacsûd, Kondoros, Kardos, Örménykút!Csabacsûd, Kondoros, Kardos, Örménykút!

Kövesse a Szarvasi Kábeltelevízió mûsorait online is!Kövesse a Szarvasi Kábeltelevízió mûsorait online is!Kövesse a Szarvasi Kábeltelevízió mûsorait online is!Kövesse a Szarvasi Kábeltelevízió mûsorait online is!Kövesse a Szarvasi Kábeltelevízió mûsorait online is!
Facebook oldalunkon keresztül értesülhet a napi tévémûsorról,Facebook oldalunkon keresztül értesülhet a napi tévémûsorról,Facebook oldalunkon keresztül értesülhet a napi tévémûsorról,Facebook oldalunkon keresztül értesülhet a napi tévémûsorról,Facebook oldalunkon keresztül értesülhet a napi tévémûsorról,
illetve a csatornával kapcsolatos további érdekességekrõl,illetve a csatornával kapcsolatos további érdekességekrõl,illetve a csatornával kapcsolatos további érdekességekrõl,illetve a csatornával kapcsolatos további érdekességekrõl,illetve a csatornával kapcsolatos további érdekességekrõl,
hírhírhírhírhírekekekekekrrrrrõlõlõlõlõl, videók, videók, videók, videók, videókrrrrról: ól: ól: ól: ól: wwwwwwwwwwwwwww.fac.fac.fac.fac.facebookebookebookebookebook.c.c.c.c.com/kom/kom/kom/kom/kabeltabeltabeltabeltabeltvvvvv.szar.szar.szar.szar.szarvvvvvasasasasas

Nincs helyi csatornája? Van egy jó hírünk: A SzarvasiNincs helyi csatornája? Van egy jó hírünk: A SzarvasiNincs helyi csatornája? Van egy jó hírünk: A SzarvasiNincs helyi csatornája? Van egy jó hírünk: A SzarvasiNincs helyi csatornája? Van egy jó hírünk: A Szarvasi
Kábeltelevízió adását Kábeltelevízió adását Kábeltelevízió adását Kábeltelevízió adását Kábeltelevízió adását élõben élõben élõben élõben élõben követheti az interneten iskövetheti az interneten iskövetheti az interneten iskövetheti az interneten iskövetheti az interneten is
YYYYYouououououTTTTTube csaube csaube csaube csaube csatttttornánkornánkornánkornánkornánkon kon kon kon kon kerererereresztülesztülesztülesztülesztül, a nap bármely szak, a nap bármely szak, a nap bármely szak, a nap bármely szak, a nap bármely szakában.ában.ában.ában.ában.
Lejátszási listáinkban Szarvas, Békésszentandrás és CsabacsûdLejátszási listáinkban Szarvas, Békésszentandrás és CsabacsûdLejátszási listáinkban Szarvas, Békésszentandrás és CsabacsûdLejátszási listáinkban Szarvas, Békésszentandrás és CsabacsûdLejátszási listáinkban Szarvas, Békésszentandrás és Csabacsûd
legújabb eseményeirõl, híreirõl, érdekességeirõl szóló videóinklegújabb eseményeirõl, híreirõl, érdekességeirõl szóló videóinklegújabb eseményeirõl, híreirõl, érdekességeirõl szóló videóinklegújabb eseményeirõl, híreirõl, érdekességeirõl szóló videóinklegújabb eseményeirõl, híreirõl, érdekességeirõl szóló videóink
mind visszanézhetõk, valamint Szarvas önkormányzatimind visszanézhetõk, valamint Szarvas önkormányzatimind visszanézhetõk, valamint Szarvas önkormányzatimind visszanézhetõk, valamint Szarvas önkormányzatimind visszanézhetõk, valamint Szarvas önkormányzati
magazinja a Szóbanforgó adásai és a testületi ülések ismagazinja a Szóbanforgó adásai és a testületi ülések ismagazinja a Szóbanforgó adásai és a testületi ülések ismagazinja a Szóbanforgó adásai és a testületi ülések ismagazinja a Szóbanforgó adásai és a testületi ülések is
megtalálhamegtalálhamegtalálhamegtalálhamegtalálhatttttók ittók ittók ittók ittók itt.....     wwwwwwwwwwwwwww.y.y.y.y.youtubeoutubeoutubeoutubeoutube.c.c.c.c.com/szarom/szarom/szarom/szarom/szarvvvvvasikasikasikasikasikabeltabeltabeltabeltabelteleeleeleeleelevizioviziovizioviziovizio

Régebbi adás Régebbi adás Régebbi adás Régebbi adás Régebbi adás után keresgél?után keresgél?után keresgél?után keresgél?után keresgél?
VVVVVideótárunkideótárunkideótárunkideótárunkideótárunkban biztban biztban biztban biztban biztosan megtalálja: osan megtalálja: osan megtalálja: osan megtalálja: osan megtalálja: videotarvideotarvideotarvideotarvideotar.szar.szar.szar.szar.szarvvvvvasnetasnetasnetasnetasnet.hu.hu.hu.hu.hu
TTTTTararararartsanak vtsanak vtsanak vtsanak vtsanak velünk az inelünk az inelünk az inelünk az inelünk az inttttterneterneterneterneterneten is!en is!en is!en is!en is!
IrIrIrIrIraaaaatktktktktkooooozzanak fzzanak fzzanak fzzanak fzzanak fel el el el el YYYYYouououououTTTTTube csaube csaube csaube csaube csatttttornánkornánkornánkornánkornánkrrrrra!a!a!a!a!

Szuperinfó Szarvas

Keressen minket a
Facebookon is!

Ügyfélszolgálati Irodánkban már bankkártyával is fizetheti
hirdetését, csomagját, bélyegzõjét, stb.

Szarvasi Általános Informatikai Kft.
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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!

2019. március 01-tõl a készlet erejéig!

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

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

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

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!


