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2008. április 10.

Orvosi ügyeletek
Felnőtt orvosi ügyelet:
munkanapokon délután 16.00 órától másnap
reggel 8.00 óráig, hétvégén állandó ügyelet
Hétvégi gyermekorvosi ügyelet:
szombaton és vasárnap délelőtt 10-12 óráig
Mindkét ügyelet helye:
Szarvas, Vasút u. 46-48. Tel.: 312-277

Gyógyszertári ügyelet
2008. április 12-től április 19-ig:
Szarvas Gyógyszertár Szarvas, Szabadság u. 39.
Ügyelet váltása: szombat 13 órától, következő szombat 13 óráig.

Hatósági állatorvosi ügyelet

Szarvas és Vidéke

Megemlékezés
„A múltba visszanézve valami fáj
Valakit keresni, aki nincs már
Még most sem tudjuk elhinni, hogy örökre itthagytál.”
Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk

KLIMAJ GÁBOR PÁL
halálának 2. évfordulóján.
„Ha egy könnycsepp gördül arcunkon
az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon…”
Emléked szívünkben él és örökre megmarad.
Szerető szüleid, testvéred, menyasszonyod
És mindazok, akik szerettek

Békésszentandrás, Szarvas, Csabacsüd, Kardos, Örménykút, Kondoros, Hunya

Április 11-től április 14-ig:
Dr. Kondé Gábor, Kondoros, Iskola u. 2/4.
Tel.: 388-788. 06/30/9032-998
Az ügyeleti időszak az utolsó munkanap 16 óra 30 percétől a
munkaszüneti nap után következő munkanap 7 óra 30 percéig tart.
Az ügyelet esetleges változásáról az ügyeletre eredetileg kiírt állatorvos a lakásánál köteles a változásról tájékoztatót kifüggeszteni

Magánállatorvosi ügyelet
Békésszentandrás, Szarvas, Csabacsüd, Kardos, Örménykút, Kondoros, Hunya

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, munkatársaknak, s mindazoknak, akik ismerték és szerették ,

KALOCSAI MIKLÓS TAMÁS
hamvasztás utáni búcsúztatásán megjelentek, gyászunkat bármilyen formában enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Április 11-től április 14-ig:
Dr. Kondé Gábor, Kondoros, Iskola u. 2/4.
Tel.: 388-788. 06/30/9032-998
Az ügyeleti időszak az utolsó munkanap 18 órától a munkaszüneti nap után következő munkanap 6 óráig tart.

KATONA IMRE
Ingatlanközvetítő és értékbecslő
Tel./fax: 214-207; 30-990-11-60
web: www.ingatlankucko.hu
• A főiskola közelében, 90m2-es, azonnal beköltözhető családi ház eladó.
• Nagyfoki Holtágon, (Táncsics TÓ) nyaralók eladók.
• Buszpályaudvar közelében, 3 szoba összkomfortos családi ház, garázzsal eladó.
• Damjanich u. igényes családi ház, nagy műhellyel, dupla garázzsal eladó.
• Jókai u. két generációs családi ház, garázzsal eladó.
• Bszta. Gondalapos, új építésű ingatlan, belterületi vízparti telken eladó.
• Működő FATELEP, CSEMPEBOLT, 4szobás lakással eladó.
• Bszta. Sirató, Kenderföldek üdülősoron, igényes üdülő, 46m-es vízparttal eladó.
• Szabadság u. IV. e. 2 szobás, erkélyes lakás, csendes helyen eladó.

Dr. Kóczy Miklós egyéni ügyvéd Szarvas
Deák u. 4. sz. alatti ügyvédi irodájában
vállalja ingatlanok adásvételének, bérletének
közvetítését is. Telefon: 66/312-364.
Bővebb információ és az ingatlanok adatai
az irodában, személyesen, soron kívül.

Belvárosban 3 szoba összkomfortos ház,
nagy üzlethelyiséggel eladó I. ár: 13M Ft
Sallai u.-ban 4 szoba összkomfortos
családi ház, jó állapotban, garázzsal
eladó. I. ár: 17M Ft
Szarvas, Szabadság u-ban 2 db 60-60m2es üzlethelyiség eladó. I.ár: 12M és 14M Ft.
Békésszentandráson, Harcsásban 709
négyzetméteres, beépítetlen, vízparti telek
eladó. Irányár 3 millió Ft.
Bsztandráson Kulich u.-ban egy szobás

ház eladó. I.ár: 4,2 M Ft
Megosztható telken 2 szobás ház eladó.
Gyomán 13 Ha tanya szántó, erdő, libanevelő, víz, villany, gáz, kövesút mellett
10M Ft-ért eladó
Szarvas, Szabadság u.-ban udvari I.
emeleti 2 szobás, 50 m2-es lakás felújítva,
klímával, konyhával eladó. I.ár: 10,5 M Ft
Bszta. Siratóban igényes nyaraló tripla
telken eladó 19 M Ft
Márc. 15. u.-ban sarki 2 szoba összkomfortos ház eladó. 6 M Ft
Siratóban a volt iskola (4400 m2) eladó.
I.ár: 3,8M Ft
Bszta központjában Körös-közeli, 4 szobás,
félkomfortos ház eladó. Irányár: 6,5 M Ft
Mangolzugban, Fenyő utcában igényes 160
négyzetméteres, kétszintes lakóház eladó
560 négyzetméter telken. Irányár: 23 MFt
Fenyő utcában építési telek eladó

Köszönetnyilvánítás
„Értünk éltél, bennünket szerettél,
Elfelejteni téged soha nem lehet.
Te voltál a jóság és szeretet,
Őrizzük drága emléked”
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Özv. KÖRMENDI SÁNDORNÉ
temtésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Felhívás!
A Szarvasi KOMÉP Kft. ezúton értesíti Szarvas város lakosságát, hogy lehetőség nyílik a tetra pack (tejes,
üdítős dobozok, melyek belseje alumínium vagy fóliával
borított) csomagolási hulladékok gyűjtésére a város több
pontján.
A konténerek az alábbi helyeken találhatók: Malom u., Penny Áruház Bethlen G. u., Profi Áruház
Környezetünk tisztántartása, szebbé tétele érdekében,
valamint a nagy mennyiségű lakossági hulladék minimalizálása, hasznos összetevőinek minél nagyobb arányú kinyerése és újrahasznosítása miatt, kérjük a lakosságot a szelektív hulladékgyűjtő szigetek szakszerű
használatára, funkciójuknak betartására.
Szarvasi KOMÉP Kft.

