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Közhír-halom
Az ÉLHETŐBB ÉLETÉRT
ÁSOTTHALOM ÉS KÖRNYÉKE
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány célja: a hátrányos helyzetű, rossz egészségi állapotú és rossz szociális körülmények között élő,
továbbá a fogyatékos, a munkanélküli, az azonnali segítséget igénylő, a krízishelyzetben lévő egyén, család megsegítése korosztályi megkülönböztetés nélkül.
Amennyiben támogatni tudja ezen célok megvalósítását, személyi jövedelemadójának 1 %-át ajánlja fel az
ÉLHETŐBB
ÉLETÉRT
ÁSOTTHALOM
ÉS
KÖRNYÉKE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY javára.
Támogatását előre is köszönjük!

Adószám: 18473456-1-06
Az Ásotthalmi Teleházat működtető

KÖZ-PONT EGYESÜLET
is jogosult arra, hogy fogadja az állampolgárok adójának
1 %-át. Ha szeretné támogatni egyesületünk munkáját,
kérjük, Ön is éljen ezzel a lehetőséggel!

Adószámunk: 18466728-1-06
Az

ÁSOTTHALMI GYERMEKEKÉRT
ALAPÍTVÁNY

közhasznú szervezet.
Feladatai: játékvásárlás óvodásoknak, iskolásoknak, az
általános iskolai tanulók tanulmányi munkájának értékelése, versenyek díjazása, táboroztatás, országjáró kirándulások költségeihez való hozzájárulás.
Amennyiben támogatni tudja ezen célok megvalósítását, személyi jövedelemadójának 1 %-át ajánlja fel az
Ásotthalmi Gyermekekért Alapítvány javára.
Támogatását előre is köszönjük!

2008. április
Az AEGON Magyarország

Biztosító Zrt.
és az

AEGON Hitel Zrt.
stratégiai partnere:
Posta Antalné területi képviselő
várja Önt
minden héten csütörtökön
15.00-17.00 óra között az
Ásotthalmi Művelődési Házban

Szolgáltatásai:
➔ teljes körű hitelügyintézés
➔ nyugdíjpénztári szerződések kötése, pénztártagsággal

kapcsolatos ügyek intézése (változások, nyugdíjba vonulás)
➔ életbiztosításokkal kapcsolatos ügyintézés
➔ életbiztosítások , befektetések kötése
➔ meglévő biztosításokkal kapcsolatos ügyintézés
➔ (változások, személyi károk,lejárat)
➔ lakásbiztosítással kapcsolatos ügyintézés
➔ lakásbiztosítások kötése
➔ meglévő biztosításokkal kapcsolatos ügyintézés
➔ (változások,, károk bejelentése)
➔ gépjármű biztosítással kapcsolatos ügyintézés, szerződéskötés

Hívásra házhoz megyek.
06-30-290-58-14 vagy 62-283-869

Árnyékolás-technika
redőny, reluxa, harmonikaajtó, szúnyogháló!
 06 30 446 2954 vagy 62/291 746

Adószámunk: 18454167-1-06

ÁSOTTHALOMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Ásotthalom, Szent István tér 1.

Adószám: 18459021-1-06
Köszönjük, hogy SZJA-juk 1 %-át nekünk adták!
Továbbra is számítunk segítő támogatásukra fejlődő
Ásotthalmunk szebb jövőjéért.

Megújult autósbolt Mórahalmon!
/a munkaügyi központ mellett/
Lada, Trabant, Wartburg, Skoda, Simson mkp. alkatrészek.
Nyugati autókhoz megrendelés rövid határidővel.
Ezenkívül Castrol, Shell, Agip, ELF, Metabond olajok
Üléshuzatok, tuningok stb.
Mórahalom, István Király u 1. sz.
Tel:06-30-399 6719

Nyitva:H-P 8-16 ig. Sz 8-12 ig.
Továbbra is várom régi és új ügyfeleimet autószerelő
műhelyemben, hétköznap du. 17-20-ig.
Műszaki vizsgára felkészítés, vizsgára elvitel,
karbantartás.
Időpont egyeztetés 06-30-399 6719
Tisztelettel:Viski Sándor autószerelő mester
Ásotthalom, Bartók Béla u 25.

Garanciális számítógép javítás
és szerviz szolgálat
Kiszállási díj: 1.500 Ft
A homokhátsági tanyák és falvak egész területén!
Óradíj: 3.000 Ft
- Hiba van a számítógéppel, de nem tudja mi okozza?
- Elavult és fejleszteni kellene a programokat,
alkatrészeket?
- Új számítógépet vásárolna de nem tud eligazodni a
kínálatban?
- Tönkre ment a meghajtó vagy leformázta és elvesztek
az adatok?
- Internetet kell megosztani több számítógépen?
Hívjon bennünket, mi házhoz megyünk!
Internet/E-mail beállítás | Operációs rendszer és programok telepítése | Vírusmentesítés | Adatmentés, Archiválás
| Hardver és szoftver hibaelhárítás | Internet kapcsolat
megosztása, hálózat építés | Eszközök, tartozékok házhoz
szállítása, beszerelése
Telefon: 284-026 Mobil: Szabó Béla: 70/256-1751
Balogh Ádám: 70/564-9644
A Homokhát PC mobil szerviz szolgálatra épül és a várostól
távol élők számítógépes problémáinak megoldására jött létre.

