
SZENTES - CSONGRÁD 2018. január 12.,  XXVIII/2.

KÉSZLETKISÖPRÉSKÉSZLETKISÖPRÉS  ésés  VÉGKIÁRUSÍTÁS!VÉGKIÁRUSÍTÁS!
–5-10-20–5-10-20%, de%, de
egyes termékekegyes termékek

akár akár 50% árengedménnyel!% árengedménnyel!

HŰTŐ, FAGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK, MOSÓGÉPEK, MOSÓSZÁRÍTÓGÉPEK, TŰZHELYEK, TELEVÍZIÓK, TELEFONOK, LAPTOPOK

Szentes, Nagy F. u. 2. (mozival szemben)
63/562-312, 70/391-7346

Az akció semmilyen más, az üzletben lévő akcióval nem vonható össze! A képek illusztrációk a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Az akció időtartama a készlet erejéig, de legkésőbb január 31-ig érvényes.
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2018. 1. 16.
KEDD

2018. 1. 17.
SZERDA

2018. 1. 18.
CSÜTÖRTÖK

2018. 1. 19.
PÉNTEK

2018. 1. 20.
SZOMBAT

2018. 1. 15.
HÉTFŐ

2018. 1. 21.
VASÁRNAP

750 Ft/nyugdíjas menü • 850 Ft/menü • Csomagolás díja: 100 Ft/menü (dobozban

történő kiszállítás esetén, ha a vevő nem biztosít ételhordót). Kiszállítás hétfőtől-vasárnapig.

MENÜ

A

B

C

SZENTESI ÉTELFUTÁRSZENTESI ÉTELFUTÁR

Csontleves,
Székelykáposzta
(A: glutén, zeller,

tojás, tej)

Zellerkrémleves,
Levesgyöngy,

Csirkecomb becsi-
nált, Tészta köret

(A: glutén, tojás,
zeller, tej)

Csontleves,
Temesvári
sertésragu

Hántolt árpa
(A: glutén, zeller,

tojás, tej)

Zellerkrémleves,
Levesgyöngy,

Csõben sült csirke-
mell, Petrezselymes 

törtburgonya
(A: glutén, zeller, tej)

Szárazbab
leves,

Pásztortarhonya
(A: glutén, tojás,

zeller)

Csontleves,
Székelykáposzta

(A: glutén, zeller, tojás, 
tej)

Zellerkrémleves,
Csõben sült csirke-

mell, Petrezselymes 
törtburgonya

(A: glutén,
kén-dioxid, tej)

Csontleves,
Májjal töltött
sertésszelet,

Párolt káposzta
(A: glutén, tojás,
zeller, tej, máj)

Zellerkrémleves,
Levesgyöngy, Görög 
rántott sertésszelet, 
Petrezselymes tört-
burgonya (A: glutén, 

tej, tojás, zeller)

Szárazbab leves,
Csirkemell
burgonyás
köntösben,

Rizi-bizi
(A: glutén, zeller, tojás)

Csontleves,
Sült csirkecomb,

Almamártás
(A: glutén, tej, zeller, 

tojás, kén-dioxid)

Zellerkrémleves,
Grill csirkemell,
Petrezselymes
törtburgonya
(A: glutén, tej,

zeller)

Szárazbab
leves,

Rizottó
(A: glutén, tojás,

zeller)

Zöldségleves,
Pásztortarhonya
(A: zeller, glutén)

Zöldségleves,
Rizottó

(A: zeller, glutén,
tojás)

Hamis gulyásleves,
Tejfölös csirkeragu,

Ananászos rizs
(A: glutén, zeller, tej)

Hamis gulyásleves,
Rántott csirkecomb,

Zöldbabfõzelék
(A: glutén, zeller,

tej, tojás)

Hamis gulyásleves,
Rántott csirkecomb,

Zöldbabfõzelék
(A: glutén, zeller, tojás, 

tej, kén-dioxid)

Hamis gulyásleves,
Szezámmagos

rántott sertésszelet,
Ananászos rizs
(A: glutén, tojás,
zeller, szezám)

Gyümölcsleves,
Tárkonyos sertés-
ragu, Tészta köret

(A: glutén, tej,
kén-dioxid)

Húsgaluska
leves,

Derelye
(A: glutén, zeller,

tojás)

Húsgaluska leves,
Sajtos-tejfölös

spagetti
(A: glutén, zeller,

tojás, tej)

Húsgaluska leves,
Sajtos tejfölös

spagetti
(A: glutén, zeller,

tojás, tej)

Húsgaluska
leves,

Rántott sajt,
Tepsis burgonya

(A: glutén, tojás, zeller)

Húsgaluska
leves,

Derelye
(A: zeller, glutén, tojás)

Csirkeaprólék leves,
Sült oldalas,
Paradicsomos 

káposzta
(A: glutén, tojás,

zeller)

Erdei gyümölcsleves,
Hagymás rostélyos,

Burgonyapüré
(A: glutén,

kén-dioxid, tej)

Hétfőtől-péntekig • 800 Ft/menü

D
cukros

E
zsír-

szegény

CUKROS ÉS ZSÍRSZEGÉNY DIÉTA

RENDELÉSFELVÉTEL:RENDELÉSFELVÉTEL: 63/311-333 63/311-333
(munkanapokon 6-12-ig, 2 nappal a kiszállítást megelőző napon)(munkanapokon 6-12-ig, 2 nappal a kiszállítást megelőző napon)

A megadott árak

bruttóban értendők,

és tartalmazzák

a kiszállítás díját is,

11-től 14 óráig

Szentes területén.

ADAGOK: 850 Ft-os MENÜ
leves: 4-5 dl, fõzelék: 4-5 dl,

köretek: 20-25 dkg, húsok: 8-10 dkg,
tokányok, pörköltek: 1,2-1,5 dl

ADAGOK: 750 Ft-os MENÜ
leves: 3-4 dl, fõzelék: 3-4 dl,

köretek: 15-20 dkg, húsok: 6-8 dkg,
tokányok, pörköltek: 1-1,2 dl

Minden napra
rendelhető marha-,

és pacalpörkölt
1200 Ft/adag (50 dkg).

BÁBEL ÉKSZERBÁBEL ÉKSZER

Arany ékszerekArany ékszerek
    –30–30%%

AranyArany
nyakláncoknyakláncok
    –40%–40%
Ezüst, Swarovski ékszerekEzüst, Swarovski ékszerek  –20–20%%

Törtarany csereTörtarany csere    10.00010.000  Ft/gFt/g

Szentes, Kossuth u. 11. • Tel: 30/500-1621Szentes, Kossuth u. 11. • Tel: 30/500-1621
Facebook: Ékszer BábelFacebook: Ékszer Bábel

Szentes, Ady E. u. 7., Tel.: 63/312-193
Nyitva: h-p 8.30-17.00, szo. 8.30-12.00

TALLIÁN OPTIKA
Könnyen megszokható, széles csatornásKönnyen megszokható, széles csatornás
MULTIFOKÁLIS LENCSÉK,MULTIFOKÁLIS LENCSÉK,
30503050% kedvezménnyel!% kedvezménnyel!
ZEISS multifokális lencséhezZEISS multifokális lencséhez
AJÁNDÉK számítógépes munkaszemüveg.AJÁNDÉK számítógépes munkaszemüveg.

DÍJMENTESDÍJMENTES látásvizsgálat minden nap. látásvizsgálat minden nap.
SZEMORVOSISZEMORVOSI magánrendelés szerdánként. magánrendelés szerdánként.

INGYENES INGYENES „Elsô lépések a digitális világba“„Elsô lépések a digitális világba“  
címû

35 órás intenzív informatika
tanfolyam indul a POLLÁKBAN!

A haladó tanfolyam
2018. január 24-én kezdôdik

(beiratkozás január 23-ig).

A kezdô tanfolyam
2018. február 7-én kezdôdik

(beiratkozás február 6-ig).

Beiratkozni személyesen a HSZC
Pollák Antal Szakgimnáziumában lehet.

(6600 Szentes, Apponyi tér 1.)
További információ: 30/370-4264

VÉGKIÁRUSÍTÁS!VÉGKIÁRUSÍTÁS!

Minden termékre

-40-40%%
Szentes, Klauzál utca 20.Szentes, Klauzál utca 20.

Nyitva: h-p 8.30-18.00, szo. 8.30-13.00Nyitva: h-p 8.30-18.00, szo. 8.30-13.00

Bankkártyával és utalvánnyal is fizethet.

FEL
SÕP

ÁR
TI 

SÖR
ÖZÕ

jan
. 13

., 2
2 ó

ra
FU

VI 
BA

ND
FU

VI 
BA

ND
Ré

szle
tek

 a F
els

õpá
rti 

Sör
özõ

Fac
ebo

ok 
old

alá
n.

A Szentesi Mûvelõdési
Központ szervezésében

a Tokácsli
Galériában

(Kossuth tér 5. I. emelet)

Szűcs Árpád
festõmûvész

emlékkiállítása látható.

A kiállítás megtekinthetõ:
január 27-ig,

keddtõl-péntekig 9-13
és 15-17 óráig,

szombaton 9-13 óráig.
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PB-GÁZ díjtalan házhoz szállítása
Szentesen, Csongrádon, Szegváron.
Targoncagáz is rendelhetõ.

Telefon: 63/562-170

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ
Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről!

Az FBH-NP Nonprofit Kft. ezúton kívánja tájékoztatni

a tisztelt lakosságot, hogy 2018. január hónapban

2 alkalmas díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez.

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni

a gyűjtési napon reggel 7 óráig és az elszállítás időpontjáig

az ingatlan előtt kint hagyni oly módon, hogy azt a begyűjtést végző

gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

Fenyőfabegyűjtés időpontjai:
Csongrád január 15-19., 26.

Felgyő január 8., 25.

Gátér január 10., 24.

Tömörkény január 8., 25.

Tisztelettel: FBH-NP Nonprofit Kft.

2018. január 16-án, 16.00 órakor
„B” kategóriás „B” kategóriás TANFOLYAMNYITÁSITANFOLYAMNYITÁSI

megbeszélést tartmegbeszélést tart
Szentesen, a Bartha J. Kertészeti Szakképzõ Iskolában.
Tesztelési eredménytõl függõen, akár 75.600 Ft kedvezmény!

(ÁKÓ) „AM”: -, „A1”, „A2”, „A”:-, „B” kat: 137,67%
(VSM) Elmélet „AM”:-, „A1”, „A2”, „A”:-, „B” kat.: 94,4% 

(VSM) „AM”:-, „A1”, „A2”, „A”:-, „B” kat.:70,00%
(KK) AM: 39.250 Ft, A1/A2: 49.750 Ft*, A: 67.250 Ft*, „B”: 127.793 Ft

Érd.: egész nap 20/335-6590, ill. Brusznyai stny. 5.

ALMAVÁSÁR
Szentesen, az Alma Kft.Szentesen, az Alma Kft.

Fábiáni úti gyümölcsösébenFábiáni úti gyümölcsösében
folytatódik az almavásár.folytatódik az almavásár.
Nyitva: hétfõtõl péntekig 7-15.30 óráig.

Szentesen, a Rákóczi utcai piacon
(csütörtökön és vasárnap) is várjuk vásárlóinkat.

Érdeklõdni: 30/855-9693, 30/643-4985, 30/436-0454

LINGUA-TALENT NYELVISKOLA
EGYEDI NYELVTANULÁSI LEHETŐSÉGEGYEDI NYELVTANULÁSI LEHETŐSÉG

2018. január 08-tól: angol, francia, német
magyar - mint idegen nyelv, orosz, spanyol nyelveken.

Érettségire felkészítés közép-emelt szinten történelem,
magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakból.

A részletekért látogasson el honlapunkra: www.linguatalent.hu
Jelentkezés online a honlapon, e-mail: linguatalent@gmail.com

illetve telefon: 70/318-6452, 30/642-783.
"Mindenki megérdemel egy újabb esélyt!"

Már most gondoljanakMár most gondoljanak

a tavaszi építkezésekre,a tavaszi építkezésekre,

vegyék meg építőanyagaikat tavalyi áron!
Díjmentesen tároljuk és azt Díjmentesen tároljuk és azt ÖnöknekÖnöknek
megfelelő időben házhoz szállítjuk.megfelelő időben házhoz szállítjuk.

Nézzenek be hozzánk, érdemes!Nézzenek be hozzánk, érdemes!
KISÉRI TÜZÉP Kft. 6600 Szentes, Bereklapos u. 2-3.

Nyitva: hétfő-péntek 8-12, 13-16, szombat 8-10 óráig.

Telefon: 30/353-1428, 30/278-0899, 30/328-6835

Építk
ező

k

fig
ye

lem!

Czimeth IstvánCzimeth István
természetgyógyász,

fi toterapeuta, Energy szakoktató

elõadása Szentesen:
A Víz elem filozófiája.

Miért figyeljünk a vesénkre 
a téli idõszakban?

2018. január 19-én
(pénteken) 17 órakor

a Városi Könyvtárban
(Kossuth utca 33-35.)

I. osztályú
TRAPÉZ- és CSEREPES-

lemezek olcsón.
� 0630 665-0209
Hódmezővásárhely, 
Makói országút 38.
www.mechanikabt.hu 
info@mechanikabt.hu

A KAPTÁR
BIZOMÁNYI

BEZÁRT
(Szentes, Bocskai utca)

A beadott holmi

január 20-ig átvehető

szerdán 15-18,

szombaton 9-12 óráig.

Dugulásnak kiválóan
ellenálló

CSEPEGTETŐ
SZALAGOK

9,6 Ft/m + áfa ártól
(bruttó 12,2 Ft/m).

Egyéb öntözési anyagok:
www.ontozesikatalogus.hu

Tó és Öntözés Kft.
Makó, Attila u. 24.

Tel.: 06-62/211-497
www.toesontozes.hu

A Szentesi Mûvelõdési Központ Díszmadártenyésztõ szakköre DÍSZMADÁRBÖRZÉTDÍSZMADÁRBÖRZÉT  rendez
2018. január 14-én (vasárnap) 7-11 óráig a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban (Szentes, Ady Endre u. 36.)

Árusítás csak számla ellenében!
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INGATLAN

SZENTESEN ELADÓ

• Új utca – Budai N. A. utca sarkán I. emeleti, 
2 szoba + étkezős konyhás, 64 m2-es lakás, 9 
m2-es erkéllyel (14.8 m)

• 2 szobás, erkélyes, 51 m2-es téglablok-
kos, III. emeleti lakás, garázzsal, azonnal beköl-
tözhetően az Attila utcában (8.5 m)

• 2 szoba + nappalis, 54 m2-es, téglaépítésű 
kockaház, melléképületekkel, 678 m2-es portá-
val Kisérben (8.3 m)

• 120 m2-es családi ház, kb. 200 m2-es 
kerttel a Vásárhelyi út elején, vállalkozás céljára 
is! (11.9 m)

• Vásárhelyi úton, frekventált – vállalkozás 
céljára is kiváló – helyen, 1209 m2-es, széles 
utcafrontú építési telek, 40%-os beépíthető-
séggel, bontásra váró épülettel (7.8 m)

• Patinás, belvárosi polgári épületben II. 
emeleti 133 m2-es, 3 szoba + étkezős konyhás 
igényes lakás (19.8 m)

• Belvárosban, Kurca parton, 3 szoba + 
amerikai konyhás nappali + tetőtérben szabad-
idős szobás, kb. 180 m2-es családi ház, dupla 
garázzsal, szaunával, minden szintről gyönyörű 
panorámával a vízpartra (45 m)

• Szolnokhoz 20 km-re, Tiszavárkonyban 
felújított, összkomfortos kertes kis ház olcsón 
eladó. Busz 1 percre, élő Tisza 100 méterre. 
70/212-3434.

• Energetikai tanúsítás. Fássy Zoltán 
30/410-2772.

• Szentesen kertes házat keresek 15 MFt-
ig. 70/341-1918.

ELADÓ SZENTESEN:

• Városközpontban ízlésesen felújított 3 
szoba + hallos, V. emeleti panellakás hőszige-
telt épületben, minimális fűtési és közös költ-
séggel.  (11,8 M Ft)

• Nagyhegy-széli úton 107 m2-es nagymé-
retű kockaház, központi fűtéssel + kisebb fel-
újítandó lakóépülettel, gazdálkodásra is alkal-
mas 2182 m2-es telken (12,7 M Ft)

• Szentes határában működő pulykatelep, 3 
db 425 m2-es fóliasátorral, teljes felszereléssel, 
szociális épülettel, szerződött átvevő partnerrel 
(5,6 M Ft)

ELADÓ NAGYMÁGOCSON:

• Szépen karbantartott, 3 szobás kockaház 
központi fűtéssel, dupla kazánnal, állattartás-
hoz, szőlőfeldolgozáshoz szükséges épületek-
kel, eszközökkel, garázzsal, műhellyel 1434 
m2-es telken.  (6,95 M Ft)

TOVÁBBI ELADÓ INGATLANOK:

• Csongrádon, a Wesselényi utcában 4 szo-
bás, parkettás, hőszigetelt, központi fűtéses 
családi ház eladó. Tel.: 06-20/276-2498

• Többgenerációs, 2 lakásból álló, az 1970-
es években épült családi ház eladó. 70/610-
6741. Ingatlanosok ne keressenek!

• Csongrádon, a Vasút utcában ház áron alul 
eladó. Tel.: 06-20/496-4470

• Szentesen, a Kátai utcában építési telek 
eladó. 30/471-5810.

• Csongrád belterületén a Holt-Tiszához 
közel zártkert fúrt kúttal eladó. 30/241-96-19

• Csongrádon, a Könyök utcában családi 
ház (2008-ban épült) eladó. Tel.: 06-70/537-
5614

• Csongrádon fél ház eladó. 20/627-4237

• Csanyteleki 2,5 szobás, fürdőszobás, kon-
vektoros, pincés, kertes ház eladó. 20/529-
1421.

• Szentesen műút mellett összkomfortos 
tanya eladó. 70/776-1910.

• Szentesen, a Felsőpárton kertes házat 
keresek 10 MFt-ig. 70/341-1918.

• Szentesen, a Felsőkurca-partján, Tisza-
szigeten zártkerti erdő és az elkerülő út mellett 
földterületek eladók, kiadók. 30/479-4318.

• Nagypatén 2500 m2-en működő fóliás 
kertészet teljes berendezéssel eladó. 30/305-
19-75.

• Szentesi belvároshoz közeli I. – II. emele-
ti lakást és családi házat keresek. Tel.: 
06-30/182-5195

• Felsőpárton kb. 700 m2-es gyümölcsös 
nortonkúttal eladó. Építkezésre, vállalkozásra is 
alkalmas. 20/220-21-26.

• Szentesen, a Boros S. utcában öreg ház 
felújításra vagy építési teleknek eladó. Irányár: 
2,9 MFt. 70/341-1918.

• Eladó a Kispaté úton 903 m2 föld 50 m-es 
fóliával 1.350.000 Ft-ért. 63/311-655.

• Szentesen, az Apponyi téren 1,5 szobás 
lakás berendezéssel együtt eladó. 30/283-67-
47.

• Szentesen 3 szobás, garázsos, 150 m2-es, 
utcai házrész 3 szobás lakásra cserélhető 3. 
emeletig ugyanazon az áron, vagy eladó. 
30/984-1081.

• A Fair-M Iroda ügyfeleinek keresek eladó-
kiadó belvárosi, lakást, családi házat Szentesen 
és vonzáskörzetében. Hívjon! +36-20/927- 
4721

BÍZZA MEG A FAiR-M IRODÁT
INGATLANA ELADÁSÁVAL!

Részletekért, feltételekért
keresse kollégáinkat!

ELADÓ INGATLANKÍNÁLATUNK
SZENTES

• 850 e Ft 1200 m2-es hobbi ingatlan. 
20/927-4721

• 950 e Ft Garázs dűlői, 3885 m2-es zártkert. 
20/927-4721

• 1,3 M Ft Kispaté úti, 1439 m2-es zártkert. 
20/616-8856

• 2,9 M Ft Wesselényi utcai, 75 m2-es, 1 
szobás házrész. 20/927-4721

• 3,7 M Ft Dr. Berényi Imre utcai, 645 m2-es 
telek. 20/927-4721

• 4 M Ft 71,4 m2-es, 2 szobás tanya. 20/927-
4721

• 4,9 M Ft Kertész utcai, 1127 m2-es telek. 
20/927-4721

• 5,8 M Ft 67,1 m2-es, több helyiségből álló 
házrész. 20/927-4721

• 7 M Ft Sáfrán Mihály utcai, bontásra váró 
ház. 20/616-8856

• 8,6 M Ft Köztársaság utcai, záró szinti, 55 
m2-es, 2 szobás lakás. 30/678-2536

• 9 M Ft Tóth József utcai, 844 m2-es telek. 
20/927-4721

• 9,5 M Ft 118,8 m2-es, 2 szobás ház. 
20/927-4721

• 10,9 M Ft Iskola utcai, 145 m2-es, 4 szobás 
ház. 20/927-4721

• 11,2 M Ft Zrínyi utcai, 145 m2-es, 5 szobás 
rönkház. 20/927-4721

• 12 M Ft Kertész utcai, 140 m2-es, 3 szobás 
ház. 20/616-8856

• 12,5 M Ft Nagyhegyszéli úti, 135 m2-es, 4 
szobás ház. 20/927-4721

• 13,85 M Ft Akácfa utcai, 108 m2-es, 3 
szobás téglaház. 20/616-8856

• 13,9 M Ft 100 m2-es, 3 szobás ház. 
20/927-4721

• 16,5 M Ft 160 m2-es üzlet. 20/927-4721

• 16,8M Ft Akácfa utcai, 112 m2-es, 3 szo-
bás téglaház. 20/616-8856

• 16,9 M Ft Topolya utcai, 135 m2-es, 4 szo-
bás téglaház. 20/927-4721

• 17,9 M Ft 101,6 m2-es, 4 szobás téglaház. 
20/927-4721

• 19,5 M Ft 102,2 m2-es, 4 szobás ház. 
20/927-4721

KIADÓ
• 30 e Ft/hó + 2 hó kaució + rezsi Mindszent, 

63 m2-es, 1 szobás téglalakás. 20/927-4721

• 550 Ft/m2/áfa/hó Szentes, Rákóczi 
Ferenc utcai, 607 m2, 171 m2, 224 m2, 132,6 
m2 helyiségek. 20/927-4721

• 63,5e Ft/hó + 2 hó kaució Szentes, 24 
m2-es üzlet. 20/927-4721

SZOLGÁLTATÁSUNK ÉRDEKLŐDŐKNEK,
VEVŐKNEK INGYENES!

CSONGRÁD
• 750 e Ft Bakó dűlői, 2977 m2-es zártkert. 

20/616-8856

• 4,4 M Ft Karinthy utcai, 61 m2-es, 2,5 szo-
bás ház. 20/616-8856

• 5,5 M Ft zártkert, 105 m2-es, padlásteres 
tégla házzal. 20/927-4721

• 5,9 M Ft 77 m-es, 3 szobás házrész. 
20/927-4721

• 6,5 M Ft Gr. Andrássy utcai, 174 m2-es, 3 
szobás ház. 20/927-4721

• 8,6 M Ft Tinódi Sebestyén utcai, 60 m2-es, 
2 szobás házrész. 20/616-8856

• 8,9 M Ft Kereszt téri, 111 m2-es, 2 szobás 
ház. 20/927-4721

• 10,8 M Ft 114,41 m2-es, 5 szobás ház. 
20/927-4721

• 11,9M Ft 173,6 m2-es, 4 szobás ház. 
20/927-4721

• 14,9 M Ft Vasút utcai, 136,5 m2-es, 3 szo-
bás ház. 20/927-4721

• 20,4M Ft Széchenyi István utcai, 220 
m2-es, 6 szobás tégla ház. 20/616-8856

KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK
• 1,4 M Ft felgyői, 81 m2-es, 2 szobás tanya. 

20/927-4721

• 1,7 M Ft Tömörkény, Puszta dűlői, 3587 
m2-es, 2 szobás tanya. 20/927-4721

• 2,5 M Ft kunszentmártoni, 109 m2-es, 2+2 
fél szobás ház. 20/927-4721

• 2,9 M Ft Szegvár, Mindszenti úti, 2439 
m2-es telek. 20/927-4721

• 3,8 M Ft Nagytőke, Petőfi S. utcai, 101 
m2-es, 2 szobás ház.20/616-8856

• 7,7 M Ft Szegvár, Hunyadi utcai, 132,30 
m2-es, 4 szobás ház. 20/927-4721

• 9,9 M Ft Lapistó, Róna utcai, 183 m2-es, 4 
szobás ház. 20/927-4721

• 11,6 M Ft Orosháza 80 m2-es, 2,5 szobás, 
erkélyes lakás. 20/927-4721

• 14,8 M Ft Derekegyház, Kossuth utcai, 156 
m2-es, 3 szobás tégla ház. 30/678-2536

• 15,990 M Ft Hmvhely, Andrássy úti, 72 
m2-es, 2 szobás téglalakás. 20/927-4721

• 16,8 M Ft derekegyházi, 400 m2-es étte-
rem, üzlethelyiségek. 30/678-2536

ELADÓ-KIADÓ INGATLANOKAT
KERESÜNK SZENTES KÖRNYÉKÉN!
Ingyenes értékbecslés megbízóinknak:

hirdetések kezelése, fi nanszírozása, vevők 
felkutatása, ingatlan bemutatása kísérettel, 

hitel és CSOK ügyintézése vevőinknek, 
energetikai tanúsítvány és tulajdoni lap 
beszerzése, ügyvédi munka elvégzése,

TELJES KÖRŰ SZAKSZERŰ ÜGYINTÉZÉS!

KORREKT GARANCIÁVAL ELLÁTOTT
ALBÉRLETEK ÜGYINTÉZÉSE.

Tel.: 06-30/678-2536
Közel 200 szentesi és csongrádi 
ingatlan megtekinthető fotókkal! 

www.fair-m.hu

• Csongrádi 3 szobás, különportás, kertes 
családi ház eladó. Tel.: 06-30/182-5195

• Gyopárosfürdőn, Szentesi úton 6450 
nm-es ingatlan házzal együtt, akár megosztva 
is eladó. 06-30/56-99-606

• Szentesen, a Kertvárosban 2 szobás tég-
laépítésű I. emeleti lakás eladó. 30/475-6810.

• Nagynyomáson 200 n.öl gyümölcsöskert 
eladó. 30/93-56-517.

• Német partnereim részére keresek családi 
házat, tanyát, nyaralót. 30/282-9225.

• Szentesen hőszigetelt kockaház eladó. 
70/366-43-03.

• 055/23 hrsz-u, Árpádos föld eladó. 
70/614-37-22.

• Eperjesen 20 ha szántó több tagban eladó. 
30/925-5728.

• Nagyhegy déli részén kis hétvégi házat 
keresek megvételre. 30/579-7461.

• Szentes belvárosában családi ház eladó. 
30/856-57-51.

• Szegváron, a Hunyadi János u. 54/a. sz. 
ház eladó. Érd.: 70/500-3761, 20/351-70-97.

• Árpádhalmon 14,5 ha termőföld eladó. 
06-70/453-7031

• Szentesen 74 ha legelő 92.000.000 Ft-ért 
eladó. Azonnal birtokba vehető. 30/308-4616

• Szentesen, a Dózsa Gy u. elején vegyes 
falazatú, gázkonvektoros fűtésű ház (100 m2), 
melléképülettel (50 m2), kerttel (1200 m2) 
eladó. Irányár: 7,3 MFt. 70/341-1918.

• Orosháza központjában 75m2-es, 3 szo-
bás újszerű, földszinti lakás eladó. Érd.: 
06-30/644-6382

• Nagymágocson 2 szobás családi ház ela-
dó. 30/639-79-30.

• Szentesen Kurca-parti 4 szobás ház ela-
dó. 20/445-61-18.

• Nagymágocson 3 szobás családi ház 
eladó. 30/579-63-53.

• Szentesen keresek felújítandó tégla, vagy 
szigetelt, jó állagú vályog kockaházat. 
Parasztház és városszéli nem érdekel. 20/211-
9599.

• Szegvár központjában 2 szobás, utcai 
házrész jó állapotban eladó. Vállalkozás céljára 
is alkalmas. Irányár: 2,9 MFt. 70/341-1918.

• Kertes ház eladó központi fűtéssel. Irányár: 
3,2 mFt. 30/875-0269.

• Szentesen jó állapotú, 120 m2-es ház 
melléképülettel, nagy telekkel eladó. 70/341-
19-18.

• Szentesen a városközpont közelében 705 
m2 építési telek kész tervvel eladó. 20/458-
8126.

• Csongrádi Öreg-szőlőben padlásszobás 
ház eladó. Tel.: 06-30/454-7016

• Csanyteleken családi ház eladó. Tel.: 
06-30/835-9151

• Szentes - Nagymágocs környékén 22,7 
hektár, 790 Ak szántóföld egyben eladó. Érd.: 
+49-2151563612.

• Szentesen, a központtól 2 percre, csen-
des, nyugodt udvarban 2 szobás, gáz központi 
fűtésű házrész (70 m2) jó állapotban eladó. 
Irányár: 3,8 MFt. 70/341-1918.

• Kunszentmárton központjában 4 szobás, 
nagy portás polgári ház eladó. 70/431-2311.

• Szentesen frekventált helyen lévő műkö-
dő söröző minden igényt kielégítő lakó ingatlan-
nal eladó. 70/341-1918.

• Felgyőn közművesített, 1000 m2-es telek 
sürgősen eladó. 20/216-6697.

• Szentesen, az Ipartelepi út közelében 3,2 
ha föld eladó. 70/341-1918.

• Szentesi belvároshoz közel, teljesen fel-
újított, 3 szobás családi ház, rendezett udvarral 
eladó vagy földszinti vagy első emeleti lakásra 
cserélhető. Tel.: 06-30/182-5195

Csongrádon, a Zsinór u. 54. sz. alatti 
kertes ház eladó. 30/281-5108.

CSOK-os építkezőknek, befektetők-
nek, vállalkozóknak eladó három egy-
más melletti telek Szentesen, a Hon-
véd utcában, 800, 900, 900 m2-esek, 
együtt és külön-külön is. Érd.: 30/ 
9353-845

VÁRDAI – TRIGON
INGATLAN

20/338-8499

30/399-7558

Ingatlanközvetítés A-Z-IG!
Teljes körű ügyintézés az Ön

személyes igényeihez igazítva.

www.vtingatlan.hu

ELADÓ:
•  Szentes területén termálkút

vízvezetékkel növénytermesztõ 
üvegházak (25717 m2),

•  növénytermesztõ
fûtött fóliák (11700 m2),

• 2 db épület (1755m2),
• 100.000 m2 földterület (10 ha).
Információ: ingatlan.com/23635511,

vagy a 30/387-1200-as telefonon.

Szegváron 2 db Szegváron 2 db FÓLIATELEPFÓLIATELEP

ELADÓELADÓ  vagyvagy  KIADÓKIADÓ..

 I. telep   6800 m2 hasznos terület,

II. telep 11100 m2 hasznos terület. 

Mindkettő telepen 7,5 m széles,
50-60 m hosszú fóliasátrak

találhatóak, automata
öntözésrendszerrel felszereltek. 

Egyben vagy külön-külön isEgyben vagy külön-külön is
eladók vagy kiadók.eladók vagy kiadók.

Ugyanitt fóliabordák eladók.

Érdeklődni: Érdeklődni: 30/387-1200.30/387-1200.

6600 Szentes, Zolnay K. u. 1/a.
Az ingatlanok bemutatásához,

ügyfélfogadáshoz
idõpont-egyeztetés:

06-30/445-0968.
www.ingatlanszentes.hu

Szentesen, a központhoz közel többge-
nerációs családi ház eladó. Tel.: 
70/614-37-22.

5000 m2 vállalkozásra alkalmas telek-
rész eladó a szentesi ipari parkban, 
közvetlenül a Szarvasi út mellett, a 
BALLA  BÚTOR-nál . Érd.: 30/9353-845

Szentes, Dr. Berényi u. 111. sz.  ház 
eladó. Irányár: 3,5 MFt. Érd.: 06/20-
531-8279

FAiR-M IngatlanirodaFAiR-M Ingatlaniroda
Szentes, Horváth M. u. 12/a.

Telefon: 30/678-2536
Nyitva: hétfõtõl péntekig 8-16 óráig.
ELADÓ INGATLANOK

www.fair-m.hu
20/927-4721, 20/616-8856
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HOMLOKZATI HÕSZIGETELÉS 30/289-0785

Az akció 2018. 02. 28-ig.

BOHUS ÉS TSA BT.BOHUS ÉS TSA BT.
Bemutatóterem: Szentes, Horváth M. u. 4.
Nyitva: hétfõtõl péntekig 8-16. � 63/313-007, 30/289-0785

E-mail: bohusbtszentes@gmail.com, bohusablak@gmail.com
www.bohusablak.hu

Szõnyeg, szõnyegpadló és kárpit tisztítása.Szõnyeg, szõnyegpadló és kárpit tisztítása.
30/958-8916, 30/626-096430/958-8916, 30/626-0964

AKCIÓ! AKCIÓ!AKCIÓ! AKCIÓ!
Műanyag ablakok az EKOSUN,Műanyag ablakok az EKOSUN,

SALAMANDER rendszerből, magasSALAMANDER rendszerből, magas

műszaki tartalommal, KEDVEZŐ ÁRON!műszaki tartalommal, KEDVEZŐ ÁRON!
Kiváló hő- és hangszigetelésű értékkel U=0,5 W/m2K

Rövid szállítási határidővel megrendelhető.
REDŐNYÖK, RELUXÁK, SZALAGFÜGGÖNYÖK,REDŐNYÖK, RELUXÁK, SZALAGFÜGGÖNYÖK,

SZÚNYOGHÁLÓK, PÁRKÁNYOK.SZÚNYOGHÁLÓK, PÁRKÁNYOK.
Kérje ingyenes árajánlatunkat !

PALACKRENDELÉSPALACKRENDELÉS
20/335-8899
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Az ajánlat nem a gyógyszerfo-

gyasztás ösztönzését, hanem a 

részt vevő gyógyszertárak szolgál-

tatásainak nép  sze rű sí tés ét szol -

gál  ja! Az étrend-kiegészítő nem 

helyettesíti az egészséges életmó-

dot és a vegyes táplálkozást.

A feltüntetett eladási árak a 2008. 

évi III. tv. alapján szükséges kerekí-

tésnek megfele lően kalkulált brut-

tó fo gyasz  tói árak. Az ajánlatban 

szereplő termékek fotója el    tér-

het a valóságostól. Az e setleges 

nyomdai és szerkesztési hibákért 

felelősséget nem vállalunk!

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a be teg    tájékoztatót, 

vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

  Vény nélkül kap ható gyógyszer     Gyógy szer nek nem minősülő, egyéb készítmény    Egész ség pénztárak által támogatott készítmény    Orvostechnikai eszköz

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a gyógyszertárakban vagy keresse fel a www.drweisspatika.hu honlapot.

Hódmezővásárhely
Hódtó u. 17–19.  (a  üzletsoron)

Nyitvatartás: 

H-Cs: 8-20 óra, P-Szo: 8-21 óra, V: 8-12 óra

Telefon: +36 62/533-960

Szeged
Mars tér 4. (a buszpályaudvarnál) 

Nyitvatartás: 

H-P: 7-19 óra, Szo: 7-13 óra 

Telefon: +36 62/253-038

Szentes
Rákóczi Ferenc utca 71.

Nyitvatartás: 

H-P: 7.30-19 óra, Szo: 7.30-12 óra

Telefon: +36 63/313-618

Szeged
 Bartók tér 1.

Nyitvatartás: 

H-P: 7-18 óra, Szo: 7-12 óra

Tel.: +36 62/540-218

 JANUÁRI 
AJÁNLATUNK

Az ajánlat  2018. január 1-től 31-ig , vagy a készlet erejéig érvényes a fenti gyógyszertárakban.

  

 Septolete® extra 3 mg/1 mg 
  szopogató tabletta, 16 db 

 71,81 Ft/db 

 1 542  Ft

 1 149  Ft
 393  Ft kedvezmény

 

  

 CENTRUM® SILVER 50+ A-tól Z-ig® 
 fi lmtabletta, 30+30 db 

 48,32 Ft/db 

 3 799  Ft

 2 899  Ft
 900  Ft kedvezmény

  

 Sudocrem® Soft Clean 
  törlőkendő, 55 lap 

 7,25 Ft/lap 

 538  Ft

 399  Ft
 139  Ft kedvezmény

 

  

 nicorette® Quickspray 1 mg/adag 
  szájnyálkahártyán alkalmazott 

oldatos spray, 1 db 
 3 249 Ft/db 

 4 102  Ft

 3 249  Ft
 853  Ft kedvezmény

 
 Komplex multivitamin  50 éven felülieknek. 

Étrend-kiegészítő. 

 Extra puha törlőkendő, mely hatékonyan tisztítja a bőrt. 

 Segítség a dohányzás utáni vágy leküzdésében! 

Hatóanyag: nikotin. 

 Akut aranyeres tünetek kezelésére. Tisztított, 

mikronizált fl avonoid frakció. 

 Gyorsan csillapítja a torokfájást, gyulladáscsökkentő, 

fertőtlenítő. 

 Probiotikum a bélfl óra 

egyensúlyának helyreállításáért. 

- 24% 
- 25% 

- 26% 

  

 detralex® 500 mg 
  fi lmtabletta, 36 db 

 90,25 Ft/db 

 4 197  Ft

 3 249  Ft
 948  Ft kedvezmény

 

- 23% 

  

 normafl ore 
  belsőleges szuszpenzió, 

20x5 ml 
 92,45 Ft/tartály 

 2 467  Ft

 1 849  Ft
 618  Ft kedvezmény

 

- 25% 

- 21% 

A kivágott és leadott Dr. Weiss ajánlat igénybe vétele nincs 
egyéb vásár láshoz kötve. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes 
és csak egy termék megvásárlására hasz  nálható fel. A termék 

eltérhet a fotón ábrázolttól. 
Érvényes a Dr. Weiss Patikák szegedi, hódmezővásárhelyi és szentesi 

gyógyszertáraiban  2018. január 1-től 31-ig .

A kivágott és leadott Dr. Weiss ajánlat igénybe vétele nincs 
egyéb vásár láshoz kötve. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes 
és csak egy termék megvásárlására hasz  nálható fel. A termék 

eltérhet a fotón ábrázolttól. 
Érvényes a Dr. Weiss Patikák szegedi, hódmezővásárhelyi és szentesi 

gyógyszertáraiban  2018. január 1-től 31-ig .

 dusch das tusfürdő 
 250 ml, többféle 
 1,20 Ft/ml 

 Vademecum 2 in 1 
fogkrém 
 75 ml, többféle 
 4,39 Ft/ml 

 499  Ft helyett

 299  Ft
( 200  Ft kedvezmény)

 499  Ft helyett

 329  Ft
( 170  Ft kedvezmény)

- 40% - 34% 

ELADÓ a szentesi kórház területén lévő bezárt üzletből

1 db 2 m-es kiszolgáló HŰTŐPULT, valamint

1 db 2,5 m-es fali TEJHŰTŐ REGÁL.
Érdeklődni munkaidőben: Rózsa József 30/637-4522

A Szentesi Művelődési
Központ szervezésében

a Művelődési és
Ifjúsági Ház Klubjában

(Szentes, Tóth J. u. 10-14.)

2018. január 18-án
(csütörtökön)

19-21 óráig a

Korok a művelődés-
történetben

sorozatunk idei elsô elõadására
várjuk az érdeklôdôket.

Előadó:
Poszler György

tanár

Házias ízekkel várjuk kedvesHázias ízekkel várjuk kedves
vendégeinket. Kóstolja meg azvendégeinket. Kóstolja meg az
a'la carte ételeinket, menüinket!a'la carte ételeinket, menüinket!
Menü: 780 Ft/adag, előfizetéssel 720 Ft/adag.

2018. január 15-21-ig.

A menüben csontleves, gyümölcsleves, rántott szelet,
rántott sajt, natúr szelet pirított gombával mindig választható.

Mindenféle utalványt elfogadunk. MKB, OTP, K&H,
Szép kártyát is. Termünkben lakodalmak, családi, baráti

rendezvények lebonyolítását terembér nélkül vállaljuk 80 főig.
Belső termünkben 50 főt, a külső termünkben

30 főt tudunk elhelyezni. Minden hétvégén és ünnepnapokon
a marhapörkölt, pacalpörkölt 750 Ft. Bográcsgulyás,

babgulyás, vegyes halászlé, rántott ponty 700 Ft/adag.

Tel.: 63/316-282 • E-mail: info@fonixetterem.hu

FÕNIX
Étterem és sörözõ

HÉTFŐ  zöldborsóleves (glutén),
brassói aprópecsenye (glutén),

KEDD  húsgombócleves (glutén),
töltött dagadó (glutén, tej),

SZERDA  vegyes halászlé (glutén),
túrós csusza (glutén, tojás),

CSÜTÖRTÖK  gyümölcsleves (glutén, tojás), csülök

pékné módra, sült burgonya (glutén, tojás),
PÉNTEK  csipedett leves (glutén, tojás),

zöldbabfőzelék, fasírt (glutén, tej),
SZOMBAT  paradicsomleves (glutén, tojás),

rakott krumpli (glutén),
VASÁRNAP  húsleves (glutén, tojás),

rántott szelet, savanyúság (glutén).

Eredményekben gazdag,Eredményekben gazdag,
boldog új esztendőt kívánok boldog új esztendőt kívánok 

2018-ra Szentes és kistérsége,2018-ra Szentes és kistérsége,
Csongrád és kistérségeCsongrád és kistérsége

lakosságának!lakosságának!
Szabó Zoltán FerencSzabó Zoltán Ferenc
országgyűlési képviselőjelöltországgyűlési képviselőjelölt

PAPÍR-ÍRÓSZER
Szeretettel várjuk Szentes legnagyobbSzeretettel várjuk Szentes legnagyobb

választékával rendelkezô papírboltjába!választékával rendelkezô papírboltjába!
– Iskolaszerek, hátizsákok, iskolatáskák,
–  irodai papiráru, nyomtatványok,

irodatechnológia,
– kreatív, hobbi kellékek.

Akcióinkat keresse a Facebookon (Papírcsillag).
Szentes Ady Endre utca 11. (a Közgével szemben)

www.papircsillag.hu • papircsillag@gmail.com
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• Szentesi III. emeleti, belvárosi, teljesen 
felújított, 4 szobás, modern amerikai konyhás, 
nagyon szép lakás eladó. Tel.: 06-30/182-5195

• A Fair-M Iroda ügyfeleinek keresek eladó-
kiadó lakást, családi házat Szegváron és vonzás-
körzetében. Hívjon! +36-20/616-8856

BÉRLEMÉNY
• Földet bérelnék Szegváron. 30/419-0414.

• Szentesen garázsok kiadók. 20/424-00-35

• Gazdálkodásra alkalmas tanya Szentestől 
11 km-re kiadó. 20/424-0035.

• Szentesen kiadó 607 m2, 410 m2, 200m2, 
224 m2 és 171 m2 alapterületű helyiség telep-
helynek vagy raktározási célra. 20/424-0035. 

• Szentesen, a Kertvárosban 2 szobás lakás 
kiadó. 30/445-5102.

• Szentesen, a központban 1+2-es panella-
kás kiadó. 70/305-91-38.

• Szentesen, a városközpontban sorházi 1 
szobás lakás környezetére igényes személynek 
kiadó. 30/493-0287. 

• Szentesen közös udvarban 1,5 szobás 
lakás kiadó. 70/314-3127.

• 100 m2-es üzlethelyiség berendezéssel 
vagy nélküle kiadó. 30/223-95-28.

• Üzlethelyiség kiadó Szentesen, a Rákóczi 
F. utcában. 30/468-8736.

• Csongrádon nagy ház kiadó. Tel.: 
06-70/227-83-59

• Szentesen, a városközpontban egyszobás, 
üres lakás kiadó. 30/205-4924.

• Fűtött fóliát bérelnék Szentes környékén. 
70/368-7639.

• Kiadó 2 szoba + hallos panellakás 
Szentesen, a Kertvárosban. www.ingatlanszen-
tes.hu

• Szentesen, a Vásárhelyi úton üzlethelyiség 
parkolóval kiadó. 63/314-117.

• Szentesen szoba-konyha hosszú távra 
nyugdíjasnak kiadó. 30/75-15-987.

MUNKA
• Fiatal, szentesi, férfi munkaerőt keresek 

pulykatelepre. 30/229-2504.

• Pizzériába hamburger és pizza készítésé-
hez nem dohányzó munkatársat keresek. 
70/432-0880.

• Derekegyházi Vágóhíd adminisztratív  
munkaerőt keres felvételre. 70/386-28-48.

• Fóliába paradicsomhoz értő munkaerőt 
keresek. 30/574-9738.

• Szarvasmarhák mellé állatgondozót, 
fejőst, traktorost keresünk. Ott lakás megoldha-
tó. Kunszentmárton. 70/324-6575.

• Kőműveseket és segédmunkásokat azon-
nali kezdéssel, hosszú távra felveszek. B. kate-
góriás jogosítvány előny. 70/77-39-636.

• Ausztriai nightclub hostess munkára keres 
csinos lányokat 19 éves kortól, top keresettel. 
Tel.: 00-43-664-599-96-95, 06-30-313-35-16

• Irodai munkakör betöltésére, minimum 
középfokú közgazdasági végzettséggel rendelke-
ző, gépírás tudással és alapfokú számítógép- 
(Word, Excel) és internetkezelői ismerettel,  ren-
delkező munkatársat keresek. Elvárt kompeten-
ciák: önálló munkavégzés képessége, pontosság, 
precízség, jó kommunikációs készség, megbíz-
hatóság, igényesség. Jelige: "2018. február 01." 
a Szuperinfó szentesi irodájába.

• Derekegyházi Vágóhíd hentes munkatársat 
keres. 70/386-28-48.

• Jelentkezz hozzánk csomagolónak! 
Dolgozz hosszú távon, rugalmasan, akár br. 
170.000 forintos kereseti lehetőséggel, azonnali 
bónuszjuttatással, próbaidő után cafeteriával. 
Utazásod támogatjuk és céges buszjáratokat is 
biztosítunk. Tel.: 06-63/570-242; 06-20/519-
9496

• Dolgozz otthonról! Töltsd hasznosan a sza-
badidődet online üzletépítéssel! www.bit.ly/
siker88 06-30/724-3611.

• Fiatal férfi munkaerők háznál kerti, fóliai 
munkát vállalnak. 30/259-76-28, 30/884-6760.

• Asztali számítógépek, laptopok, telefonok 
szakszerű javítása, telepítése, internetbeállítá-
sok. Magánórát vállalok: számítógép kezelés, 
internethasználat. Ár megegyezés szerint. 
06-30/376-1981, jozsabence84@gmail.com

• Csoportvezetőt, CO-hegesztőket, lakato-
sokat, villanyszerelőket felveszünk Abdára. 
Szállást biztosítunk. Érd.: 06-70/942-8927

• Könnyű, betanított összeszerelő álláslehe-
tőség Csongrádon! 1, esetleg 2 műszakos mun-
karend, utazási támogatás, 2. hónaptól cafeteria 
juttatás + 10% célprémium. Hölgyek, urak jelent-
kezését egyaránt várjuk. Tel.: 06-63/570-242; 
06-20/519-9496

• Szentesre élelmiszereladót, Szegvárra 
dohányboltba munkatársat felveszünk. 20/249-
95-02.

• Mosonmagyaróvári munkahelyre szerke-
zetlakatosokat, hegesztőket, festőket felve-
szünk. Szállás ingyenes, utazást térítünk. Tel.: 
06-20/949-3036

• Csanytelekre kereskedelembe és kerté-
szetbe szakképzett és szakképzetlen női és férfi 
munkaerőt keresek. Szállást biztosítok. 20/467-
0993.

• Szentesi élelmiszerüzletbe szakképzett 
eladót felveszünk. 30/635-0425.

• Szentesi Tesco Sherry Étterem konyhai 
kisegítőt és pultost felvesz. Érd.: a helyszínen. 
Tel.: 30/5815-567.

• C. kategóriával rendelkező sofőrt keresek 
belföldre. Agro-Dara Kft. Csongrád. 70/3100-
837.

• Kőművest vagy hozzáértő személyt kere-
sek. 30/971-0377.

• B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező 
munkatársakat keresünk csőszerelő betanított 
munkára. 30/364-2494.

• Jogosítvánnyal rendelkező szentesi férfi 
munkaerőt keresek, rakodói munkára is. 
20/398-9070

• Spanyolországba karbantartó munkára 
keresünk műszaki végzettségű munkavállalókat. 
Villanyszerelő, gépszerelő, géplakatos, hűtőgé-
pész szakképesítéssel rendelkező munkavállalók 
jelentkezését várjuk. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal, bérigény megjelöléssel a jozsef.
toth@hungarymeat.hu e-mail címen lehet.

• Munkát vállalnék részmunkaidőben köny-
velési területen. Mérlegképes könyvelő végzett-
séggel rendelkezem. 30/276-5072.

• Festő szakmunkást felveszek azonnali 
kezdéssel. 30/93-56-517.

• Logisztikai ügyintézőt keresünk csongrádi 
hölgy személyében. Érdeklődni 10 óra után, 
06-30/466-4407

KIADÓ
IRODAHELYISÉG

A HUNOR COOP ZRt.
bérbe adja Szentes,

Petőfi u. 5. szám alatt lévő
szabad irodahelyiségeit.

Érdeklődni

a HUNOR COOP ZRt.

gazdasági igazgatójánál:

6600 Szentes, Petőfi u. 5.

Telefon: 30/682-3325

A HUNOR COOP ZRt. 
BÉRLETI ÜZEMELTETÉSRE

meghirdeti a
Szentes-Lapistó,

Orosházi u. 15. sz. alatti
130 m2 alapterületű

ITAL- és
ÉLELMISZERBOLTJÁT.

Érdeklődni: 30/682-3325
E-mail: gazdig@hunorcoop.hu

Költözik, elutazik, felújít, kinőtte a lakását?

A megoldás: BÉRELJEN MINIRAKTÁRAT Szentesen!

Helyezze el nálunk feleslegessé vált vagy éppen nem használatos
bútorait, berendezési tárgyait, vagy ritkán használt, féltve őrzött autóját

riasztóval ellátott helyiségeinkben! Bővebb infó: 20/424-0035

Bokrosi önkiszolgáló étterembe
keresünk kollégákat:

•• szakács, szakács,
•• konyhai kisegítő, konyhai kisegítő,
•• pultos/kasszás. pultos/kasszás.
Amit elvárunk: pontosság, ápoltság,
megbízhatóság, vendégközpontúság

Amit kínálunk: korrekt
munkakörülmények, bejelentett

munkaviszony, cafetéria, pótlékok.

Jelentkezni: a mars@eurest.hu 
e-mail címen lehet. 30/373-1713.

KIADÓ
irodának, üzletnek,

szolgáltatónak
önálló ingatlan

Szentesen,
a Szalai utca 5. alatt,
a Váczi-Vill Kft. villamossági 

szaküzlete mellett.
(96 m2-es, 80 m2-es helyiségek.)

Érd.: 20/9375-413 A Plasma-Tech Systems Kft. egyedi célgépeket, lézerberendezéseket

gyártó vállalkozás. Megnövekedett rendelésállományunk, illetve

forgácsolóüzemünk bővítése miatt keresünk csongrádi telephelyre

munkavállalót az alábbi munkakörökbe:

– HAGYOMÁNYOS MARÓS
– GÉPI FORGÁCSOLÓ

Elvárások:
• szakirányú végzettség • hasonló munkakörbe töltött tapasztalat • rugalmasság.

Juttatások:
• versenyképes jövedelem • munkába járás költségtérítés

• 13. havi fizetés • stabil, bejelentetett munkahely.

Jelentkezni az info@plasmatechsystems.hu e-mail címen,

vagy a 06-30/629-8025-ös telefonszámon lehet.

MUNKALEHETŐSÉG
NYUGDÍJASOK RÉSZÉRE

Nyugdíjasok jelentkezését várjuk

nyugdíjas szövetkezeten
belüli kedvező foglalkoztatásra, a Hungerit Zrt.

üzemrészeibe, fizikai munkavégzésre.

Jelentkezni és érdeklődni lehet:

HUNGERIT Zrt. Humánpolitikai Főosztály
Társadalombiztosítási irodájában

(Szentes, Attila u. 3., Tel.: 63/510-540) vagy a

Keleti Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
szentesi irodájában (Szentes, József Attila u. 6.)

Szentesen, a Mátyás király utca elején 
40 m2-es üzlethelyiség kiadó. Érd.: 
30/945-6723

HOSSZÚ TÁVÚ HOSSZÚ TÁVÚ MUNKALEHETMUNKALEHETŐSÉGSÉG
Autó- és villamosipari alkatrészek gyártásával kapcsolatos munkavégzéshez

azonnali belépéssel keresünkazonnali belépéssel keresünk

BETANÍTOTT DOLGOZÓKATBETANÍTOTT DOLGOZÓKAT
főállású bejelentett munkaviszonyban.főállású bejelentett munkaviszonyban.
Munkavégzés helye: KUNSZENTMÁRTON.

Két ill. három műszakos munkarend:

06-14-ig, 14-22-ig, 22-06 óráig.

Nettó órabér: 700 Ft (+ éjszakai pótlék).

Feltétel: megbízhatóság, gyors, precíz munkavégzés, mobiltelefonos elérhetőség.

Utazás: mikrobusszal, több fő esetén gépjárművet

illetve útiköltségtérítést biztosítunk.

Jelentkezés: 2018. január 16. (kedd) és 18. (csütörtök) 9 óra,
Szentes, Szarvasi út 14. (Nagybani piaccal szemben, hátul a Fatelep mellett)

illetve a 30/214-2418-as telefonszámon.

Műanyagipari alkatrészek utómunkálataival
foglalkozó szentesi cég

azonnali belépéssel keres
BETANÍTOTT MUNKAVÁLLALÓKATBETANÍTOTT MUNKAVÁLLALÓKAT

hosszú távú munkavégzésre.
Feladat: szikével történő műanyag termékek sorjázása.

Utazás: mikrobusszal, ill. útiköltség-térítés.
Munkaidő: 07.30-15.00 óráig

Fizetés:
hetente teljesítménybér + bónuszrendszer + útiköltség-térítés.

Feltétel:
jó szem- és kézügyesség, gyors, precíz munkavégzés.

Jelentkezés:
2018. január 16. (kedd) és 18. ww(csütörtök) 9 óra

Szentes, Szarvasi út 14. szám alatt
(Nagybani Piaccal szemben, hátul a Fatelep mellett),
illetve a +36 30/214-24-18-as telefonszámon.

Hódmezővásár-
helyen üzemelő 
telephelyünkre

gyakorlati tapasztalattal rendelkező

ASZTALOS
szakmunkásokat
keresünk, kiemelt bérezéssel.
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal 
személyesen, vagy e-mailen lehet:

skkft@invitel.hu
Telefon:  0630 9591-601

Csongrádi villamossági 
és lámpaüzlet

NŐI ELADÓ
munkatársat keres.

Feltételek:
-  kereskedelemben való 

jártasság,
-  számítógépes ismeretek,
-  B. kategóriás jogosítvány,
-  jó kommunikációs

készség
Jelentkezni lehet

fényképes önéletrajzzal:
fenylikajanlat@

upcmail.hu

Segédmunkásokat
keresünk

Csongrád vonzáskörzetéből.
Érdeklődni: 30/473-5326,

hétfőtől-péntekig 8-16 óráig.

Gyakorlattal rendelkező
adminisztrátor – ügyintézőt

keresünk napi 8 órás munkaidőbe.
Feltétel: saját gépjárművel munkába járás.
Jelentkező leveleket “Adminisztrátor”
jeligére a Csongrádi Szuperinfóba kérjük

(Jókai u. 1.), felvetelcsongrad@gmail.com



2018. január 12. 7ÁLLÁSBÖRZE
Kertészeti, szõlészeti
munkára férfi és nõi

dolgozókat (nyugdíjast is)
felveszünk állandó munkára.

Jelentkezõ levelet Csongrádi Szuperinfóba
kérjük vagy felvetelcsongrad@gmail.com

K
m

ol
felveszünk

do

+ 8% VÁLLALATI PRÉMIUM

Br. 260.000- 
320.000 Ft/Hó

HA MOST LÉP BE:
+ 40.000 FT
BELÉPÉSI BÓNUSSZAL 
JUTALMAZZUK!

FELVÉTELRE KERESÜNK
érvényes vagyonőri igazolvánnyal rendelkező

BIZTONSÁGI ŐRÖKETBIZTONSÁGI ŐRÖKET
szentesi munkahelyre,

Szentesről és 10 km-es vonzáskörzetéből.

Érdeklődni: hétfőtől péntekig 8-16 óráig
a 30/648-8104-es telefonszámon.

FÉNY-LIK
Csongrád, Fő u. 39.

Azonnali kezdéssel
VILLANY-
SZERELŐ
munkatársakat

keresünk.
Jelentkezni lehet

fényképes önéletrajz
küldésével

a következő e-mail címre:
fenylikajanlat@

upcmail.hu

Gyakorlattal rendelkezõ,
szentesi vagy környékbeli

SZAKÁCSOT
és PIZZASÜTÕT
(szakképzettség nélkülit is,
ha szükséges, betanítjuk)

keresünk
KIEMELT KERESETI 
LEHETÕSÉGGEL.

Jelentkezni személyesen
az étteremben, vagy

a 70/210-5151-es számon.

l tk i él
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A HUNGERIT Zrt. pályázatot hirdet

KÜLKERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ
munkakörbe

Feladatok:
•  Külkereskedelmi ügyletek okmányolása, számlázás, valamint a 

külkereskedelmi ügyletek teljes körű adminisztrációja.

Elvárások: 
• középfokú vagy felsőfokú szakirányú végzettség,

•  legalább 1 referencia hely megjelölése az ott teljesített feladatok 

feltüntetésével.

Előny:
• külkereskedelemben szerzett tapasztalat, 

•  vámolási és vámügyintézési ismeretek,

• illetve idegen nyelvek ismerete.

A fényképes pályázatokat, az iskolai végzettséget igazoló okiratok

másolatával és a fizetési igény megjelölésével, kérjük

2018. január 31-ig az alábbi címre eljuttatni:

HUNGERIT Zrt. Humánpolitikai Főosztály

6600 Szentes, Attila u. 3. vagy palyazat@hungerit.hu 

Érdeklődni a 63/510-544-es telefonszámon lehet.

A Szentes-Frigo Kft.

Szentes, Szarvasi út 3/a.

telephelyére

felvételt hirdet
azonnali munkakezdéssel,

1 műszakos munkarendbe

női és férfi munkavállalók

részére

CSOMAGOLÓ
munkakörbe, valamint 1 fő

GÉPKEZELŐ
munkakörbe.

Az utazási költségtérítés biztosított.

Érdeklődni:

63/510-687-es telefonszámon,

vagy jelentkezni személyesen

Szentes, Szarvasi út 3/a.
szám alatt.

A HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.

felvételt hirdet műszaki területre
az alábbi munkakörök betöltésére azonnali kezdéssel.

KARBANTARTÓ LAKATOS
Elvárások:
• szakirányú végzettség,

• 3 műszakos munkarend vállalása,

• felhasználói szintű számítástechnikai ismeret,

Előnyt jelent:
• hasonló területen szerzett gyakorlat,

• hegesztő vizsga, 

• fémipari alapképzésben szerzett jártasság, 

• AWI hegesztő vizsga. 

VILLANYSZERELŐ
Elvárások:
• szakirányú végzettség,

• 3 műszakos munkarend vállalása,

• felhasználói szintű számítástechnikai ismeret,

Előnyt jelent:
• hasonló területen szerzett gyakorlat,

• PLC programozási gyakorlat (Allen-Bradley, Modicon).

TARGONCASZERELŐ
Elvárások:
• autószerelő végzettség,

• 2 műszakos munkarend vállalása,

• felhasználói szintű számítástechnikai ismeret,

Előnyt jelent:
• hasonló területen szerzett gyakorlat,

• autóvillamossági ismeretek.

MUNKAVÉDELMI VEZETŐ
Feladatok:
•  A Munkavédelmi Szabályzat kidolgozásában, rendszeres

karbantartásában, az abban foglaltak végrehajtásának

elősegítésében, ellenőrzésében részvétel.

•  A jogszabályban előírt munkabiztonsági szaktevékenység,

felülvizsgálatok elvégzése.

•  Üzemi eredetű sérülések, balesetek és foglalkozási megbetegedések 

kivizsgálása, nyilvántartása, bejelentési kötelezettségek elvégzése.

• A Társaság környezetvédelmi feladataiban részvétel.

Elvárások: 
• középfokú szakirányú végzettség,

• környezetvédelmi és gépész végzettség előnyt jelent

• felhasználói szintű számítástechnikai,

• B kategóriás gépjárművezetői engedély,

• angol nyelvtudás előnyt jelent.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Az önéletrajzokat az iskolai végzettséget igazoló okiratok

másolatával és fizetési igény megjelölésével kérjük

2018. január 31-ig az alábbi címre eljuttatni:

HUNGERIT Zrt. Humánpolitikai Főosztály

6600 Szentes, Attila u. 3. vagy e-mail: palyazat@hungerit.hu

ÁLLÁSBÖRZE
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A HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.

pályázatot hirdet

CAFETÉRIA ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére 

Feladat: 

• közreműködés a Cafetéria rendszer bevezetésében, 

• kapcsolattartás a Cafetéria szolgáltatókkal, 

• helyi ügyintézési feladatok ellátása. 

Elvárások: 
• szakirányú végzettség,

• precíz munkavégzés, rátermettség, rugalmasság, nagy munkabírás,

• pontos, megbízható munkavégzés és csapatszellem,

• felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.

Előny:
• szakmai tapasztalat, 

• nagy létszámú ügyintézésben szerzett gyakorlat,

• Szentes vagy Szentes környéki lakóhely.

Fényképpel és fizetési igénnyel ellátott önéletrajzot, a motivációs levelet

és az iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát kérjük benyújtani

2018. január 20-ig az alábbi címre:

HUNGERIT Zrt. Humánpolitikai Főosztály

6600 Szentes, Attila u. 3. vagy palyazat@hungerit.hu

Érdeklődni lehet a 63/510-544.

A pályázatok kiértékelése folyamatosan történik.

A HUNGERIT Zrt. 2 műszakos munkarendbe 

CSOMAGOLÓ MUNKAKÖRBE
MUNKAVÁLLALÓKAT KERES.

Feladatok:

• élelmiszeripari termékek feldolgozása, csomagolása, gépsorok kiszolgálása,

• betanított, fizikai munkavégzés, hűtött helyen.

Elvárások:

• 8 általános iskolai végzettség, jó kézügyesség.

Amit nyújtunk:

• határozatlan idejű munkaszerződés,

• bérezés: műveleti bérek 800 Ft/órától,

• cafetéria 25.000 Ft/hó,

• további béren kívüli juttatások,

• 4 havonta hűségbónusz 90.000 Ft értékben,

• útiköltség-térítés vagy díjmentes céges járat, 

Megbízható, stabil munkahely, hosszú távú munkalehetőség!

Új buszjáratot indítunk Derekegyház-Nagymágocs útvonalon!

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
Jelentkezni lehet a Humánpolitikai Főosztályon ügyfélfogadási időben,

vagy a 63/510-544, 63/510-675-ös telefonszámokon.

Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök: 7:00-8:00, 14:00-15:00 péntek: 7:00-8:00, 12:00-13:00.

VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!

azonnali kezdéssel, jogszabályban meghatározott 
feltételek biztosításával (hivatalos munkaidő, szabadság). 

Munkába járás költségtérítéssel.
Munkavégzés helye: Csongrád-Bokros.  

Jelentkezés: a speedgame2013@gmail.com  
e-mail címre megküldött önéletrajzzal.
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Az AEROPRODUKT Zrt.  munkavállalókat keres 
szellemi és fizikai munkakörbe az alábbi feltételekkel:

25 évnél fiatalabb életkor és
OKJ-s vagy középfokú szakmai végzettséggel rendelkezzen

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal a 
kokai.erzsebet@aeroprodukt.hu címen vagy 

személyesen a telephelyen (Csongrád, Szegedi út 1.). 

www.aeroprodukt.hu
 +36 63 481 143

. . . .

MŰVEZETŐ munkatársat
keresünk operatív igazgatóságunkra

szentesi munkavégzéssel.
Következő feladatok várnak rád: 

•  műanyag és fémüzem gyártásának biztosítása,

• gazdálkodás a rendelkezésre álló erőforrásokkal,

• kiadott gyártási rendelések teljesítése,

• hatékony gyártási módszerek fejlesztése,

• gyártásban felmerülő problémák megoldása.

Te vagy az ideális jelölt, ha:

•  gépészmérnöki (anyagtechnológiai / műanyagtechnológiai)

végzettséggel rendelkezel,

• projektszemlélettel bírsz,

•  kommunikáció szintű angol / francia nyelvtudásod van,

•  felhasználói szintű informatikai tudással rendelkezel,

•  motivált-, kezdeményező-, kreatív- és elkötelezett vagy,

• precízen, önállóan is tudsz dolgozni,

• együttműködő- és jó problémamegoldó képességű vagy,

•  emberek irányításában szerezett tapasztalattal rendelkezel.

Előny, ha:

•  műanyag vagy fém gyártástechnológiában szerzett

tapasztalattal rendelkezel.

Amit kínálunk:

•  versenyképes jövedelem, juttatási csomag,

• továbbképzési lehetőség,

• biztonságos munkakörnyezet.

Ha többet szeretnél tudni:

Munkavégzés helye: 6600 Szentes, Ipartelepi út 14.

Kezdés időpontja: azonnal

Referencia kód: MVEZ-18
Jelentkezés: karrier@legrand.hu
Szakmai önéletrajzokat és motivációs leveleket várunk.

www.legrand.hu

IMPORT GAZDÁLKODÓ 
munkatársat
keresünk készletgazdálkodási

osztályunkra szentesi munkavégzéssel.

Következő feladatok várnak rád: 

•  Legrand Csoporton belüli készáru beszerzése,

• rendelések nyomon követése, lemaradások kezelése,

•  megrendelésekhez kapcsolódó szállítások megszervezése

és azok EKAER rendszerben történő regisztrációja,

•  kereskedelmi projektek kezelése, készlet rendelkezésreállás biztosítása,

•  szoros együttműködés a kereskedelmi  területtel a megfelelő

vevőkiszolgálás biztosítása érdekében.

Te vagy az ideális jelölt, ha:

•  felsőfokú logisztikai végzettséggel rendelkezel,

• dolgoztál már beszerzési, importlogisztikai területen,

• kommunikációs szintű angol / francia nyelvtudásod van,

• felhasználói szinten vagy informatikából,

• jól ismered az excelt, különösen a függvényeket,

• motivált-, kezdeményező-, kreatív- és elkötelezett vagy,

• precízen, önállóan tudsz dolgozni,

• együttműködő- és jó problémamegoldó vagy.

Ha többet szeretnél tudni:

Munkavégzés helye: 6600 Szentes, Ipartelepi út 14.

Kezdés időpontja: azonnal

Referencia kód: IG-17
Jelentkezés: karrier@legrand.hu
Szakmai önéletrajzokat és motivációs leveleket várunk.

www.legrand.hu

Mi a Legrand?
A Legrand az épületek villa-

mos és digitális adatátviteli 
infrastruktúráinak világszintű 
szakértője. Az elektromos 
szerelvények, erős- és gyen-
geáramú termékek és rend-
szerek felhasználóinak meg-
bízható, hosszú távú értékes 
partnere.

Miért a Legrand?
Mert a Legrand hosszú távú 

munkalehetőséget, fiatalos 
lendületes csapatot és multi-
nacionális munkakörnyezetet 
kínál. Értékeljük az egyéni 
teljesítményt.

Csatlakozz!
Ha úgy gondolod, valame-

lyik pozíciónk Neked szól, 
küldd el szakmai önéletrajzod 
és motivációs leveled! 

További állásajánlatainkat a 
legrand.hu/rolunk/karrier 
weboldalon találod.

Munkájára igényes, precíz
és megbízható munkavállalót

keresünk hosszú távra.
Feltételek:

– szakirányú végzettség,
– szakmai tapasztalat,
– önálló munkavégzés.

Amit kínálunk:
– versenyképes jövedelem,
– béren kívüli juttatások.

Munkavégzés helye:
6066 Tiszaalpár, Csongrádi úti körzet 16/a.

Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal: hr@matic.hu

Érdeklődni: +36-30/291-0058

HEGESZTŐ

A Szentesi Közös 
Önkormányzati Hivatal

– Szentes, Kossuth tér 6. –

PÁLYÁZATOT HIRDET
KÖZFOGLALKOZTATÁS

SZERVEZŐ és
SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZŐ

munkakörök betöltésére.
A pályázati kiírások a www.szentes.hu

és a www.kozigallas.gov.hu
honlapokon megtekinthetőek.

ÁLLÁSBÖRZE

Feltételek:
– gépészmérnök végzettség,
– technológiai ismeret.

Előny:
– idegen nyelv ismerete,
– gyártásban szerzett tapasztalat,
– 3D tervező szoftver ismerete,
– lemeztechnológiai foly. ismerete.

Amit kínálunk:
– versenyképes jövedelem,
– béren kívüli juttatások.

Munkavégzés helye:
6066 Tiszaalpár, Csongrádi úti körzet 16/a.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal:

hr@matic.hu

TERVEZŐ- és FOLYAMAT-
MÉRNÖK (1-1 fő)
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• A kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft. 
szennyvíz előtisztító telepre keres karbantartó, 
gépkezelő munkakörbe műszaki végzettségű és 
betanított munkavállalókat. Jelentkezni lehet a 
jozsef.toth@hungarymeat.hu e-mail címen kül-
dött vagy a Majsai út 30. szám alatt a portán 
leadott önéletrajzzal.

• Folyamatos munkára hegesztők és szerke-
zetlakatosok jelentkezését várjuk. Érd.: 20/9580-
155.

• Derekegyházi Vágóhíd áruterítői munka-
körbe munkatársat keres. 70/386-28-48.

• Munkaruházat gyártására varrónőket 
keresek (bedolgozót is). Érd.: 30/20-54-924 vagy 
Szentes, Arany J. u. 11. 8-16 óra között.

• Csongrádra, a Pejkó Lovasiskolába 1 fő 
lógondozó-udvaros munkakörbe férfi munkavál-
lalót felveszünk. 06-70/457-2626 v. személyesen

• Csongrádon fiatal férfi munkaerőt keresek 
alkalmi munkára. Jogosítvány előny. Tel.: 
06-70/384-4646

• Használtcikk-üzletbe fiatal, megbízható 
munkatársat keresünk. 31/783-3023.

• Építőipari vállalkozás kőművest és festőt 
keres felvételre. 70/609-46-56.

• Szobafestő segédmunkást felveszek. 
30/309-8017.

• Gépjárművezetőket felveszünk tehergép-
jármű-, nehéz pótkocsi jogosítvánnyal, GKI 
sofőrkártyával ömlesztett, fúvós gépkocsikra. 
30/2787-190.

• Paradicsom termesztésében jártas dolgo-
zókat keresek állandó munkára. Csongrádiak 
előnyben. Tel.: 06-30/431-1182

• Alkalmi munkára vidéki munkavégzéssel 
munkavállalókat keresünk. Feladat: víz és 
hőmennyiségmérők cseréje. Tel.: 06-30/507-
0707

• Gáz- és villanymérők leolvasására keresünk 
munkatársat. Feltétel: szentesi, csongrádi vagy 
mindszenti lakhely, jogosítvány, magángépjármű, 
alap számítógépes ismeretek, jó kommunikációs 
készség. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a 
következő e-mail címen: allashirdetes-szeged@
dlkft.hu

• Csongrádi húsboltba egy fő bolti eladót fel-
veszünk. 70/386-28-48.

• Segédmunkást keresek fizikai munkára, 
hétvégi hazajárással, azonnali kezdéssel. Állandó 
munkalehetőség. Érd.: 30/535-5765, 70/613-
1346.

• Drezdai cég sofőröket keres CE, GKI, ADR, 1 
év nemzetközi gyakorlattal, hűtős, nyerges, 
német bejelentés, magyar irányítás, 3/1 hét, 
kiutazás saját autóval. Magyar nyelvű info: 
+49/15209274031.

• A Koncsek Trans Kft. megbízható gépkocsi-
vezetőt keres furgonra, nemzetközi fuvarozásban 
szerzett gyakorlattal! Érd.: +36-20/416-6840

• Gyakorlattal rendelkező targoncást kere-
sünk csongrádi telephelyre. Érd.: 10 h után Tel.: 
06-30/466-4407

• A szegvári Puskin-Tej Kft. szarvasmarhate-
lepére két műszakos munkarendbe férfi és női 
tehenészt keres. Vegyes munka végzésére meg-
változott munkaképességűek jelentkezését is 
várjuk. Szállás megoldható. 30/606-9352.

• Kőművest, festőt felveszek, jogosítvány 
előny. 30/303-6194.

• Hűtős teherautóra C kategóriás jogosítvánn-
yal rendelkező gépkocsivezetőt keresek. 30/219-
9033.

• Sofőrt keresünk C és CE kategóriával csong-
rádi telephelyre. 30/466-4407 10.00 h után

• A kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft. 
keres műszaki végzettségű munkavállalókat kar-
bantartó, gépkezelő munkakörbe. Villany-szerelő, 
gépszerelő, géplakatos szakképesítéssel rendel-
kező munkavállalók jelentkezését várjuk. 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal jozsef.toth@
hungarymeat.hu e-mail címen lehet.

SZOLGÁLTATÁS
• Szentes Taxi. Városon belül bárhonnan-

bárhova max. 700 Ft. Tel: 30/4-50-60-50.

• Kivehető fogsor készítése, javítása, fogpót-
lás, alábélelés, kapocs, törésjavítás garanciával. 
30/908-1798.

• Központi fűtési és vízszerelési munkák kivi-
telezése, karbantartás. 30/972-8568

• Ház körüli munkák A-Z-ig. 20/516-53-39.

• Bádogos, tetőfedő, ács, hőszigetelő munkát 
vállalunk. Horganyzott csatorna 1690 Ft/m 
anyaggal, munkadíjjal. Cserepes lemez, tetőfedé-
sek kivitelezése, palatetők felújítása bontás nél-
kül színes, mintás zsindellyel. Hőszigetelés terje-
delmes színválasztéka 5.900 Ft/m2. Érdeklődni: 
Varga Róbert, 30/318-1618.

• Szobafestés, mázolás, tapétázás, hőszige-
telés, laminált parketta rakása. Kérem, hívjon. 
30/508-7144.

• Kőművesmunkák, ácsmunkák, burkolás, 
hőszigetelés. 30/732-9996.

• Kártya-, tenyérjóslást vállalok, átoklevétel, 
rátét, szerelemkötés, oldás. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06-70/388-7994

• Festést, mázolást, tapétázást vállalok, 
bútormozgatással, rövid határidővel, azonnali 
kezdéssel. Olcsón. Szentes környékén is. Hívj, 
megegyezünk! 30/3219-168.

• Vállalunk mindenféle épület bádogozást, 
régi tetők javítását, áthajtását, beázások helyre-
állítását, kémények javítását, készítését, minden-
féle kőművesmunkát, burkolást, térkövezést, 
betonozást, kerítések készítését rövid határidő-
vel. Tel.: 0630 322-4123, 0620 482-0468. 

• Sorselemzés, kártyajóslás, családi, pár-
kapcsolati problémák, szerelemkötés, átok-ron-
tás levétele. Hívásra házhoz megyek. 30/924-
3867

• Társasházak részére külső feljárólépcsőket 
gyártunk műkőből. Pihenők felújítását, akadály-
mentesítést, belső lépcsők gumipótlását vállal-
juk. Tel.: 06-70/548-88-37

• Favágást vállalok veszélyes helyen, vidé-
ken is, fáért is. 30/938-6387

• Gáztűzhelyek, vízmelegítők, konvektorok, 
kazánok takarítása, felújítása, savazása, villany-
bojler vízkőtelenítése. Víz- és központi fűtés sze-
relése. Mosógépjavítás. 63/317310, 30/9836-
876.

• Számítógépek, számítógépes rendszerek 
javítása, karbantartása magánszemélyeknek 
kedvező áron! 70/525-0479

• Megbízható brigád vállal mindenféle kőmű-
vesmunkát A-Z-ig, burkolást, térkövezést, keríté-
sek készítését, régi tetők javítását, áthajtását, 
kémények javítását, készítését, bádogosmunká-
kat anyagbeszerzéssel is. Tel.: 0630 184-1587, 
0630 893-6640.

• Villanyszerelést vállalok Szentesen, hétvé-
gén is. 30/736-7849.

• Szívesen lennék pótmama, ahol szükség 
van segítségre. 30/903-7420.

• Festést, mázolást, csempézést, gipszkar-
tonozást, háztető-felújítást, vakolást, szigetelést, 
víz és villanyszerelést, belső-külső felújítást vál-
lalok. 70/303-9135.

• Áruszállítás, költöztetés. 30/9689-704.
• Favágás alpin technikával (fenyő, dió, fűz). 

30/323-22-70.

• Vállalati számítógépes rendszerek javítá-
sa, karbantartása, rendszergazdai szolgáltatás 
kedvező áron. 70/525-0479.

• Duguláselháritást vállalok. Tel.: 06-30/ 
311-5029

• Energetikai tanúsítvány Szentesen és 
Csongrádon. Tel.: 06-20/805-7847

• Tavaszra előrendelést felveszek: famet-
szésre, fűvágásra, rotálásra, kertépítésre. Hívjon 
bizalommal. 30/682-1952.

• Jóslás, jövőbelátás, szerelem megtartása, 
átok- és rontáslevétel, a rosszat jóra hozom. 
30/835-1130.

• Mindenféle kőműves munka, festések, szi-
getelés, tetőjavítás gyors határidővel. Telefon: 
06-30/425-2780

• Szobafestést, mázolást, tapétázást, gipsz-
kartonozást, lamináltpadló-lerakást, hőszigete-
lést és kisebb kőműves munkákat vállalok min-
denki számára elérhető áron. Tel.: 06-20/997-
2792

• Nyílászárók utólagos szigetelése, passzít-
ása, beállítása, zárcseréje, hőszivárgás mérése. 
Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók, szalagfüg-
göny, harmonikaajtók készítése, javítása. 
Penészmentesítés! www.peneszeltavolitasa.hu 
Tel.: 06-30/294-6022

• Tetők javítását, áthajtását, lapos tetők szi-
getelését, tetők teljes körű bádogozását (fal-, 
orom-, kéményszegély, ereszcsatorna) vállaljuk 
anyagbeszerzéssel együtt is. Precíz munka, kor-
rekt ár. Telefon: 0630 776-9997

• Talajvíz elleni vízszintes falszigetelés 
fűrésztechnikával történő befűzését vállalom 
tégla- és vályogfalnál. Tel.: 0630 935-6527.

OKTATÁS
• Bolti eladó, boltvezető, szakács, cukrász, 

pincér, vendéglátásszervező, vendéglátó üzletve-
zető, vendéglátó eladó, aranykalászos gazda OKJ 
tanfolyam. 06-70/524-6166. www.oktatohazke-
let.hu (E-000937/2014/A001-A011)

EGÉSZSÉG
• Extra masszázst vállal 40-es, szakképzett 

masszőrhölgy, mindennap Orosházán. Tel.: 0630 
853-9695

• Fájó váll, nyak, derék, gerinc, izületek, ide-
gesség, feszültség, kimerültség? Ha ezek közül 
bármilyen problémával szembesül, forduljon hoz-
zám bizalommal! Relaxáló masszázs (ruhában 
történik); energiafeltöltés; feszültségek csökken-
tése; lelki béke helyreállítása. Adjon esélyt magá-
nak, és nekem, hogy segíthessek! Tisztelettel: 
Koczka József. Tel.: 06/30/507-8360.

• Kristályokból, ásványokból ékszert készí-
tek, egyénre szabottan is! 30/46-99-661.

TÁRSKERESÉS
• 75 éves férfi káros szenvedélyektől mentes 

élettársát keresi. Tel.: 06-30/409-7226

• Biztos pártalálás! 06-30/355-2039
• Káros szenvedélyektől mentes férfi keresi 

párját kedves hölgy személyében. Tel.: 
06-70/621-24-32

• Hetvenes, özvegy hölgy keresi szenvedé-
lyektől mentes társát. 30/202-9101.

• 50-es férfi csinos hölgyet keres diszkrét 
kapcsolatra. SMS: 30/692-8038.

• Csinos hölgy társat keres. Tel.: 06-30/447-
6571 

• Társközvetítés komolyan. 06-30/425-
0226.

és 
felvétel

AMIT KÍNÁLUNK

ÁTLAG NETTÓ 150.000 Ft KERESET
13. HAVI ÉS ÉV VÉGI PRÉMIUM

KIMAGASLÓ AJÁNLÓI PROGRAM
LEUTAZÁS TÁMOGATÁSA
HAZAUTAZÁS 100 %-OS TÉRÍTÉSE

06 20 222 78 30 
Likeoljon minket: facebook.com/pannonjob

INGYENES SZÁLLÁS
VESZPRÉMBEN

Németországba és Dániába keresünk 
munkavállalókat mezőgazdasági terü-
letre: állattenyésztés - állatgondozás 
(szarvasmarha, sertés), növényter-
mesztés, traktoros, mezőgazdasági 
gépszerelő, ill. betanított munkákra; 
továbbá építőipari munkákra: kőmű-
ves, bádogos, ács, festő-mázoló fel-
adatok ellátására. Tapasztalat előny, 
de egyik helyen sem feltétel. Legalább 
alap német vagy angol nyelvtudás 
minden helyen feltétel. Jelentkezés: 
06-70/607-0067, szeged@andreas-
agro.com; www.andreasagro.com

Borászatba betanítható női és férfi 
dolgozót keresünk. Jelentkező levele-
ket a Csongrádi Szuperinfóba kérjük 
(Jókai u. 1.), felvetelcsongrad@gmail.
com.

CO2 hegesztőket, fényezőket, férfi 
munkásokat keresünk kiskunmajsai 
munkahelyre. Hosszútávú bejelentett 
munkalehetőség, kiemelten magas 
bérezéssel. Utazási költségtérítés vagy 
igényes, díjmentes szállás biztosított. 
06-70/527-2554, femmunka.eu@
gmail.com

Szentesi étterembe konyhai kisegítőt, 
szakképzett, gyakorlattal rendelkező 
szakácsot és felszolgálót keresünk. 
Teljes munkaidő, kiemelkedő kereseti 
lehetőség. 70/941-38-47.

Gyakorlattal, műszaki ismeretekkel 
rendelkező boltvezetőt keresünk szen-
tesi üzletbe. 70/636-1472.

Nádtetőkészítés, nádtetőfedés, -javí-
tás. www.nadtetokeszites.atw.hu Tel.: 
70/204-7365

Gurtnicsere, új redőny készítése, fare-
dőny javítás hétvégén is, gyors precíz 
munka. 30/735-0746, 70/227-6273

Fiatal, csinos, csongrádi lány társát 
keresi. 30/595-1130

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával • éjjel-nappal
Kiszállási díj 0 Ft, vidéken is.
0630 8800-510 
0630 455-1090B
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TEHERAUTÓ- és
SZEMÉLYAUTÓ-

BÉRLÉS
30/555-2230

BELL BUSZ
Autóbuszos személy-
szállítás 15-57 főig.
Kisteherautó bérelhető.

30/383-1955 • bellbusz@gmail.com

Gépi földmunka, épületbontás, törme-
lék elszállítása, elhelyezése, hóeltaka-
rítás. 70/671-4941.

Acélszerkezet gyártása: kapu, garázs, 
terasz, stb., valamint régi, már meglé-
vő szerkezetek felújítása, javítása. Tel.: 
06-20/933-9842

SZOBAFESTÉSSZOBAFESTÉS,,
mázolás, tapétázás.

Társasházi, közületi munkákat is 
vállalok. Török Krisztián e.v.

20/299-276620/299-2766

Háztartási gépek
(klíma, hűtő-, mosó-, mosogatógép)

JAVÍTÁSA
hétvégén is. Hibabejelentés:
0630 868-2946

Duguláselhárítás garanciával 0-24 
óráig. Telefon: 06-30/8800-510, 06-30/ 
455-1090
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• 45 éves, egyedülálló apuka csinos hölgyet 

keres tartós kapcsolat céljából. 30/665-2467 
SMS

• 37 éves szőke hölgy társat keres. Tel.: 
06-20/627-72-23

• 60 éves hmvhelyi férfi barátnőt, egyben tár-
sat keres hosszú távra, hölgy személyében 55 
éves korig. Természetet kedvelő, vékony testalka-
tú előnyben. Lakással, autóval rendelkezem. 
Telefon: 06-30/6544-534

GONDOZÁS
• Fekvő beteg idős hölgy mellé gondozónőt 

keresünk. 30/323-17-53

MŰSZAKI
• Bármit veszek. 30/362-10-43.
• Automata mosógép eladó. 30/962-4399

• Használt számítógép eladó. Specifikáció: 
CPU:intel core 2 duo, alaplap: asus, memória: 2 
GB ddr2, merevlemez: 500 GB, grafikus kártya: 
nvidia geforce GT 440 1 GB, operációs rendszer: 
Windows10 32-bit. Ára: 50.000 Ft (alkuképes) 
30/376-19-81.

• Navon Mizu D 500 duos 5"-os független 
telefon eladó. 30/743-9977.

• Sony Trinitron hagyományos, 51 cm-es tv 
magas képfelbontású, kiváló minőségű eladó 
13.000 Ft-ért. 30/732-99-97.

JÁRMŰ
• VW Passat 1.9 TDI, 7 éves, érvényes mű-

szakival, szervizkönyvvel, első tulajdonostól, 
megkímélt állapotban extrákkal eladó. 30/985-
4025

• 2006-os Fiat Punto Multijet, dízel, fehér, 
eladó, 550.000 Ft. Tel.: 06-70/621-2432

• Régi motorokat keresek, gyűjtök: Simson, 
Mz, Pannónia, stb. 06-20/572-5142

• Csongrádon, a Félegyházi úti autóbontó 
nyitva tartása: hétfő: szünnap, kedd-péntek: 
8-17-ig, szombat: 8-12-ig. 63/482-419.

• Renault Megane 1,5 DCI 2005. évj. eladó, 
cserélhető. Ára: 735.000 Ft. 30/227-31-93.

• Olcsón eladó 1,5 év műszakival megkímélt 
Renault 5 személyautó. 30/971-0377.

• Készpénzért bármilyen utánfutóját, lakó-
kocsiját, autóját, büfékocsiját megvásárolom. 
30/421-85-75, 70/424-78-20.

• Utánfutó eladó. 70/42-478-20.
• Schwalbe motorkerékpár, Hyundai Pony LS 

és tanya eladó. 30/467-1598.

• Land Rover 4WD eladó. 70/942-1956.

• Suzuki SX4 1,6 b kapcsolható 4x4-es, digitá-
lis klímával, ülésfűtéssel, vonóhoroggal eladó. 
20/466-45-08.

• Opel Astra sedan G 1,8 b, 1998. évj. kitűnő 
állapotban, 163.000 km-rel, 2017-ben üzembe 
helyezve, 1,5 év műszakival, fekete metál szín-
ben 450.000 Ft-ért eladó. Kisebb csere érdekel. 
70/670-32-94.

• Műszaki nélküli gátéri utánfutó eladó. 
70/368-7639.

• Opel nyári garnitúra alufelni eladó. 30/323-
22-70.

• Suzuki Maruti 90.000 Ft-ért eladó. 70/620-
71-24.

• Peugeot hibás motorral eladó. Tel.: 
06-30/274-3978

• Opel Corsa B 1,2-es 1994. évj. megkímélt 
állapotban, 2019. 09.05-ig műszakival eladó 
240.000 Ft-ért. 70/850-84-03.

• Nissan Navara 2009. évj. megkímélten 
eladó. Cserét beszámítok. 70/42-47-820.

• VW Beetle cabrio, 2005. évj. gyári állapot-
ban eladó. Motort, kisebb értékű autót beszámí-
tok. 70/4-247-820.

• Fiat Uno 1,0-es eladó. 70/424-7820.

• Opel Astra kombi, 1,4-es, 1998-as, 380.000 
Ft-ért eladó. 70/632-5836.

• Opel Corsa 1,0-es, 1997-es eladó. 70/6-32-
58-36.

• Utánfutó, motorszállító újszerűen eladó. 
70/424-7820.

• Utánfutó (kicsi) 75.000 Ft-ért eladó. 
70/424-7820.

• Lakókocsi megkímélt belsővel, 1,5 év 
műszakival eladó. 70/4-24-78-20.

• Utánfutó (nagy) ponyvás újszerűen eladó. 
70/4-24-78-20.

• Női MTB eladó. 30/283-68-18.

• Astra H 1.3 CDTI Essentia 2008. évj., 2019. 
novemberig műszakival, téli-nyári gumival kitűnő 
állapotban eladó. 30/375-90-37.

• Skoda Felicia 2000. évj. szép, megkímélt 
állapotban, 95.000 km-rel, 350.000 Ft-ért eladó. 
20/321-19-08.

• Citroën Xsara 1,6-os, benzines, 2000. évj. 
szép, megkímélt állapotban, friss műszakival 
350.000 Ft-ért eladó. 20/321-19-08.

• Golf II-es eredeti fényezéssel eladó. 
70/4247820.

• Simsont, MZ-t, ETZ-t vásárolok, bármilyen 
állapotút, újtól az üzemképtelenig. Tel.: 
06-20/459-5066

• Renault Megane 1.4 kabrio gyönyörű, hibát-
lan állapotban, elektromos tetővel, 2019. áprilisig 
műszakival, alkulehetőséggel eladó. Irányár: 
750.000 Ft. Tel.: 0670 626-5228.

• Simson, ETZ, Babetta, kínai robogók alkat-
részei, gumik, akkumulátorok. Szentes, 
Vásárhelyi u. 61. 20/9430-177.

ÁLLAT
• Húsjellegű sertés eladó. 30/229-2504.

• Fehér tollú, 8-9 kg-os tojó pulyka eladó 620 
Ft/kg. 30/229-2504.

• 2,5 éves MT tehén eladó. 30/472-5166.

• Házi nyulak élve és tisztítva eladók. 63/315-
499.

• Fajtatiszta tacskó kölykök eladók. 30/ 
9559-972.

• Húsjellegű, selejt anyadisznó eladó. 
63/322-452.

• 120-140 kg körüli húsjellegű hízók eladók, 
ketté hasítva is. 30/480-5852.

• Nagysúlyú hízó eladó. 30/463-14-20.

• 2 db kiscica elvihető. 63/850-020.

• Vágnivaló mangalica süldők és hízók 
eladók. 30/488-7802.

• 100-150 kg-os hízók eladók. 20/348-15-92.

• Választási és 25 kg-os malacok eladók. 
70/77-35-647.

• Tojótyúk kapható 500 Ft/db, 12 db-tól 
ingyenes házhoz szállítással. 06-30/2646-146. 
Összeírókat keresünk!

• Lakon kost vásárolnék. 20/467-0993.

• Cicák ingyen. 63/444-648.
• 4 hónapos magyar vizsla kiskutyák oltási díj 

áráért elvihetők. 30/299-23-88.

• Hízott kacsa íratható. 06-30/396-9556

• Némakacsát, vadkacsát, kakasokat, 
selyembaromfit és postagalambot vásárolok. 
Érd.: 06-30/843-3322.

• Malacot veszek. 20/367-6889.
• Nagy súlyú hízó, anyakoca vágásra, bronz-

pulykák eladók. 70/350-7651.

• Mangalica hízók eladók. 30/912-9576.

• 20 db 25-40 kg közötti süldő eladó. 30/407-
5256.

• Hasított sertés eladó. 30/206-2373.

• 3 éves, kan kaukázusi kutyát ingyen adnék, 
kizárólag szerető gazdához, jó helyre, a fajta jel-
legét ismerő gazdának. Csak hosszú távra gon-
dolkodók keressenek. Érd.: 30/20-54-924.

• Hízók eladók. 63/322-272.
• 1 db 105 kg-os birka 60.000 Ft-ért eladó. 

70/670-32-94.

• Malacokat, süldőket, hízókat vásárolok. 
Házhoz megyek. 06-30/577-1604

• 220 kg körüli hízó eladó. 70/945-25-75.

• Sárga tojótyúk, jó tollazatú, kb. 2 kg-os, 600 
Ft/db, ingyenes házhoz szállítással megrendelhe-
tő. 30/835-1121

• 2 db nagy súlyú hízó eladó. 06-30/325-9608

• Puli kutyák eladók Csongrádon. Tel.: 
06-30/718-8089

• Kiselejtezett anyadisznó és árpa eladó. 
Sűldőket beszámítok. Tel.: 06-30/50-83-651

• 3 db választási malac eladó. Tel.: 06-30/ 
223-5803

• 8 hetes malacok eladók. 70/296-4517.

• Egyszer fialt anyakoca eladó. 30/298-58-
09.

• Tavalyi libák eladók. 30/234-73-60.

• Kis súlyú hízó eladó Szentesen. 20/576-
7120.

• Mangalica hízók eladók Szentesen. 30/ 
3985-202.

• Labrador kölyökkutyák eladók. 20/424-
3082.

• M-es tojás 40 Ft/db, sertéstüdő 300 Ft/kg, 
sertés fűl 1200 Ft/kg vásárolható. Tel.: 06-30/9-
386-959

• 6 éves tehén borjával eladó. 20/541-7561

• 2 db 250 kg-os HF borjú eladó. 30/747-20-36

VEGYES
• Szójadara házhoz szállítással. 30/228-

0881

• Elektromos kerékpárok teljes körű szervi-
zelése, javítása akár helyszíni szereléssel, rövid 
határidővel. Tel.: 06-70/636-1472

• Csöves kukorica eladó. 30/570-8689

• Tápkockás karalábé-, kelkáposzta-, karfi-
ol-, brokkoli-, salátapalánta eladó. 30/625-2593.

• Kis és körbálás hereszéna eladó. Tel.: 
06-30/625-2593

• Körbálás gyepszéna, kukoricaszár és 
lucernaszéna eladó Fábiánsebestyénen. 30/ 
3374-980.

• Körbálás lucernaszéna és körbálás búza-
szalma eladó. 30/67-77-752.

• Vörös köles eladó 95 Ft/kg. Szegváron. 
30/513-93-68.

• Tritikálé eladó 4000 Ft/q. 30/987-0663.

• Szekrénysor, kandalló és női irhabunda 
eladók. 20/627-4237.

• Trágyaszóró eladó. 06-30/313-7717
• Bútorok eladók. 20/529-1421.
• Akciós farsangi jelmez- és kellékvásár 

Szolnokon, a Széchenyi lakótelepi piac mögötti 
Dávid jelmezszaküzletben. Óriási a választékunk: 
bölcsis, ovis, iskolás és felnőtt méretű jelmezek-
ből. Nyitva minden nap 9-18 óráig.

• 10 kg dióbél eladó. 1700 Ft/kg. 30/402-7590

• Körbálás szalma, lucerna- és gyepszéna, 
tűzifa, gallyapríték eladó. 06-20/424-0035

• Kiváló minőségű használt ruha, cipő 20 
kg-os kiszerelésben eladó. 20/424-0035.

• MTB és BMX kerékpárok eladók. 20/424-
0035.

• Tisztított, arankamentes lucernamag, 
Claas Colombus kombájn, vegyes tüzelésű kazán 
eladó. 20/424-0035.

• Vásárolnék lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, 
CO-hegesztőt, műszerészesztergát, marógépet, 
kompresszort, invertert, kis gépeket. 06-70/ 
624-5475

• Ezüstöt, platina hőelemszál, érintkezőpo-
gácsa, nitrát, paszta, palládium, forassztópálca, 
tekercs, amalgám stb. vásárolok. Tel.: 06-20/ 
923-4251

• Ilona-parton fűtött fólia eladó. 30/234-
7234.

• Új vegyes tüzelésű kazán eladó. 30/9286-
620.

• Rozsdamentes szivattyúk, mosogató, asz-
tal, teatároló (20 l), szárítószekrény, kábelek, 
kapcsolószekrény, mosogatógép, mosógép, 
centrifuga, gázpalackok, szalagos magnó, elekt-
romos írógép eladó. 30/479-4318.

• Körbálás gyepszéna eladó. 30/399-7750

• Szentesen, a Rákóczi utcai MÉH-telep folya-
matosan megújult árakkal vásárol: akkumulátort, 
vasat, színesfémet. Tel.: 30/467-1602, 63/318-
345. Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 8-17-ig, 
szombaton 8-12-ig.

• Eladó: barna zománcos kályha, nagy kan-
dalló, vezetékes, 3 lyukas gáztűzhely, 2 éves, 
nagy kos. 20/441-9011.

• Búza, repce eladó Szentesen. 30/928-51-
37.

• Téli akciós kalodás, és erdei 3m-es, és 
ömlesztett tűzifa rendelhető. Ingyenes házhoz 
szállítás. Jelenlegi termékeink: tölgy, bükk, akác, 
nyárfa. Kaloda mérete 1m x 1m x 1m, ár: 11000 
Ft-tól. Hívjon bizalommal! 30/705-2509

• Káposztapalánta eladó. 30/276-0404
• Eladó: nagyméretű Zsoldos tégla, kis tégla, 

nagy és kis gerenda, hófogó cserép, dudacserép, 
szarufa, dezka, nyílászáró. Szentes, Bercsényi u. 
39. 30/925-86-08.

• Mindenféle bontást vállalun k. 30/925-86-
08.

• Akkumulátor, vas- és színesfém-hulladék 
felvásárlása. Telephely nyitva: h-v: 7-18 óráig. 
Hívásra házhoz megyek. 70/577-0440.

• 1 db 55 m-es, 3 db 25 m-es fóliaváz eladó 
Bokroson. Tel.: 06-30/387-7106

• Alig használt 11 és 14 tagú olajradiátorok 
eladók. Érd.: 30/677-8515.

• Vegyes tüzelésű kazán eladó (beépítésre 
nem került), 25 kW-os. 20/462-9702.

• Kiárusítás minőségi ruházatból. Szentes, 
Horváth M. u. 13/a.

• Tűzifa eladó.  Nyárfa 13 eFt/m3, juhar 15 
eFt/m3, kiszállítva. 06-30/217-5575, 06-70/ 
506-8000

• 10 kW-os rökhasító 480.000 Ft-ért, 4 
kW-os cirkula 90.000 Ft-ért, bolti hűtőpult olcsón 
eladó. 30/468-8736.

• Hűtőszekrény, kerékpár eladó. 30/971-
0377.

• Melegítőalsó-vásár Szentes, Boros S. u. 9. 
(zöldséges mellett).

• Süti való tök 80 Ft/kg, takarmánynak 30 Ft/
kg eladó. 30/9559-789.

• Magágyi lucfenyő csemetét keresek. 
30/553-8690.

• Berendezési tárgyak eladók. 30/283-67-
47.

• Kályha eladó. 20/367-6889.
• Kukorica eladó. 30/477-4523.
• Körbálás lucernaszéna eladó. 30/493-84-

46.

• Fóliabordák és földterület eladó 30/410-
1276.

• Őszi zab Csongrádon eladó. Tel.: 
06-70/522-7394

• Szárított tökmag eladó. Tel.: 06-30/311-
5029

• Ablakok, erkélyajtók, üvegfalak kitűnő 
minőségben bontásból, szállítással Német-
országból. 30/282-9225.

• Anyadisznó szaláminak, némakacsa, őszi-
árpa eladó Csongrádon. 06-30/6364-785

• Vásárolok porcelánokat, bútorokat, fest-
ményeket, dísztárgyakat. 70/228-2994.

• Búza, kukorica, napraforgó eladó. Szállítás 
megoldható. 30/577-27-35.

• Száraz nyárfa 13.000 Ft/m3, tölgy, kőris 
vegyesen 17.500 Ft/m3 kályhakészen eladó. Tel.: 
06-30/311-50-29

• Hússertés kettéhasítva eladó, 600Ft/kg 
házhoz szállítva. Tel.: 06-30/914-6693 

• Fém polcot vásárolnék műhelybe. 30/ 
9752-725.

• Fejeskáposzta-palánta eladó. Palánta-
nevelést vállalok. 70/930-2361.

• Ágyazható, ágyneműtartós sarokkanapé 
20.000 Ft-ért eladó. 70/984-7669.

• Március vége, április elejére paprika- és 
paradicsompalánta megrendelhető. Szentes, 
Rákóczi u. 141. 70/368-7639.

• Virágpalántának keresek 7x7-es kocka-
cserepet. Tel.: 30/325-9608

• Elektromos rokkantkocsi szinte új állapot-
ban eladó. Házhoz viszem. Vásárolnék bármilyen 
MTZ-t, Simsont, pótkocsit saját részre. Tel.: 
06-70/302-4409

• Édeshagymamag és dughagyma eladó. 
Tel.: 06-30/376-3903

• Tápkockás káposztapalánta eladó. 20/ 
802-6062.

• Kisbálás lucerna eladó. Szállítás megoldha-
tó. 30/9031-269.

• Zsákolókocsi, üstház eladó. 63/471-811

• Alumínium kéménybélés eladó. 30/892-
36-14.

• Gázbojler eladó. 30/892-36-14.
• Őrölt fűszerpaprika eladó. 30/85-70-333

• Eladó: kis cserép, kúpcserép, léc. 20/250-
82-59.

• 2 db használt ágyneműtartós heverő, 
dohányzóasztal jelképes összegért elvihető. 
70/6313-517.

• 30x30-as új pala eladó. 30/282-9225.

• Romos házat, tanyát lebontásra megveszek. 
Megtekintés után fizetek. 20/250-82-59.

• Lakásberendezés eladó. 30/540-3746.
• Használt grodán paplan ingyen elvihető. 

30/561-2973.

• Ferdecsigás takarmánykeverő darálóval 
eladó. 30/416-8384.

• Tojás M-es 38 Ft/db, sertéstüdő 300 Ft/kg, 
sertés fűl 1200Ft/kg vásárolható Tel.: 06-30/9-
386 959

• Palántanevelést és palántakiszállítást szi-
getelt autóval vállalok. 30/890-4853.

• Sárga vályog, szalagcserép, tűzifa (gyü-
mölcs) eladó. 20/597-6818.

• Vályogtörmelék elvihető. 20/597-6818.
• Csont-szalagfűrész (Keripár gyártmányú) 

eladó. 20/496-4470

• 4,6 m-es V tárcsa, új, 6 soros, szemenkénti 
vetőgép eladó. Telefon: 06-30/224-1043

• Mindenfajta olvasott könyvet veszek. 
Hívásra érte megyek, készpénzzel fizetek. 
Telefon: 0630 480-2661

• Fiatal gyűjtő vásárol zománcos babakádat 
(3000-6000), új- és régi könyveket, disznóvágó 
asztalt (5000-15000), gyalupadot (5000-15000), 
fateknőt, bádogteknőt, bádogkádat 1500-2000 
Ft, régi bútorokat, dunnát, párnát a legmagasabb 
áron, spalettát (3000-9000), régi üvegeket, min-
dennemű porcelánfigurákat, lavórtartót, minden-
fajta régi zománcos edényt, régi pénzeket, kato-
nai dolgokat, régi katonai fotókat, cserépedénye-
ket, hokedlit, sámlit, régi faszéket (500-1000) 
rosszat is. Tel.: 0620 588-0830

• Figyelem! Használt szőrmebundák, irha-
bundák, bőrruházat (bőrdzsekik, bőrkabátok stb.) 
hatalmas választékban, jó minőségben, olcsón, 
alkulehetőséggel kapható. Nyitva: keddtől pénte-
kig 14–18, szombaton 10–12 óráig. Hmvhely, 
Révai u. 11/a.

• Retro és régi hagyaték felvásárlása, bútor, 
toll, festmény, porcelán, régi faliórák, zsebórák, 
cserépedény, háztartási dolgok, vas- és rézhulla-
dékok, szerszámok, teljes hagyaték vásárlása. 
Készpénzzel fizetek. Tel.: 0670 354-8445, 0630 
375-7605

• Vashulladékot vásárolok, illetve mindenfé-
le hulladékot elszállítok. Tel.: 0630 950-9468

• Mindenféle limlom és hagyaték felvásárlá-
sa. Tel.: 0630 684-1693

• Horodzható csempekályhák eladók. Tel.: 
0630 896-1505

• Tollfelvásárlás! Dunnát, párnát veszek 
magas áron. 0630 354-3210, 0670 505-9040

Tűzifa eladó 1 m-es 2800 Ft/100 kg, 
kugli 3100 Ft/100 kg, konyhakész 
3400 Ft/100 kg. 06-20/335-7481

Tűzifa akció! Kemény tűzifa bükk, 
tölgy: 2800 Ft/100 kg, akác: 3100 
Ft/100 kg. Ingyenes házhoz szállítás. 
Hívjon bizalommal! Rövid időn belül 
szállítunk. Tel.: 06-70/596-9336

SZÁRAZ TÜZELŐ EGÉSZ TÉLEN! RUF 
keményfa brikett 100% bükkfából. 
Ingyenes kiszállítás Csongrád megyé-
ben 300 kg-tól. Rendelés, információ: 
06-20/368-6808.

„Nem tudtam mindenkitôl elbúcsúzni.“

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Mészáros György
– Szentes, Óbester ltp. 38. –

60 éves korában elhunyt.

Búcsúztatása 2018. január 13-án, szombaton
10 órakor lesz Szentesen, a Bánomháti temetôben.

Gyászoló család

Akác tűzifa termelőtől, erdei köbméter-
ben eladó. Tel.: 63/482-654, 30/46-58-
929.

Trapézlemez, cserepeslemez többféle 
színben és méretben, hosszú garanciá-
val eladó. Telefon: 0630 665-0209, 
www.mechanikabt.hu

Tűzifa Csongrádon a malom udvará-
ban. Akác, tölgy, bükk, gyertyán, nyár-
fa hasítva, kuglizva, méterben. Brikett, 
kalodás fa. Lengyel lángdió szén, her-
kules dió, lignit kapható. 30/2550-887

Almaértékesítés Csongrádon, az And-
rássy u. 41-ben Kovács Dezsőnél. 
Árak: 120-180 Ft/kg. Tűzifa kapható, 
almafatuskó ingyen elvihető. Nyitva: 
hétfő-péntek 14-17 óráig. Tel.: 20/ 
5974-495.

„Értünk éltél, bennünket szerettél, 
a halál sem választ el tőlünk.

Tovább élsz szívünkben, s bárhova 
nézünk, csak rád emlékezünk.”

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szerettünk

Kruzslicz Istvánné 
Balogh Terézia
vásárhelyi (korábban 

Nagymágocs tanyai) lakos 
92 éves korában, 

csendesen megpihent.
Temetése 2018. január 

15-én, hétfőn 10.30 órakor 
lesz a hódmezővásárhelyi 

Kincses temetőben.

Gyászoló család

Tûzifa Csongrádon: gyertyán, bükk, 
tölgy, akác gurigázva, konyhakészen, 
házhoz szállítással. 06-20/521-6324

Tűzifa akció. Tölgy, bükk, gyertyán, 
akác gurigázva, hasítva. Kiszállítás 
Csongrádon és Felgyőre ingyenes. Tel.: 
30/243-70-15.

SZÁRAZ AKÁC
SZELEZÉK TÛZIFA
konyhakészre darabolva.

Ingyenes kiszállítással 3.800 Ft/100 kg
Telefon: 63/315-288, 30/79-39-635

Minőségi használt gumiabroncsok, 
téli-nyári gumicsere. Szentes, Gilicze 
A. u. 32. Tel.: 06-30/529-0835 www.
hasznaltgumiszentes.hu
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Muzsik Márta
párkapcsolati coach
házassági tanácsadó

+36-30/657-3901
lehetmegjobban@gmail.com

Az akció 2018. jan. 31-ig, ill. a készlet erejéig tart. Minden típusú bankkártyával fizethet.

• Sütő-, főzőedények,• Sütő-, főzőedények,

• evőeszköz készletek,• evőeszköz készletek,

•  süteményes- és•  süteményes- és

tálalószettek,tálalószettek,

•  kézműves kerámiák, •  kézműves kerámiák, 

dísztárgyak,dísztárgyak,

• Sabatier kések,• Sabatier kések,

•  Delimano és•  Delimano és

Top Shop termékek,Top Shop termékek,

• fedőmatracok,• fedőmatracok,

• anatómiai cipők,• anatómiai cipők,

• takaró-, párnaszettek,• takaró-, párnaszettek,

•  elektromos darálók, •  elektromos darálók, 

kenyérpirítók.kenyérpirítók.

KIÁRUSÍTÁS!KIÁRUSÍTÁS!
20-5020-50% kedvezmény% kedvezmény

az üzlet teljes árukészletére!az üzlet teljes árukészletére!

Szentes, Horváth M. u. 6/b. Szentes, Horváth M. u. 6/b. (sétálóutca) (sétálóutca) Nyitva: h-p 9-14, szo 9-12. Nyitva: h-p 9-14, szo 9-12. �� 20/519-2248 20/519-2248

Alfa Cleaning

SZÕNYEG, KÁRPIT, MATRACSZÕNYEG, KÁRPIT, MATRAC
és és AUTÓBELSÕAUTÓBELSÕ forró vizes forró vizes

professzionális ipari takarító-professzionális ipari takarító-
géppel való tisztítását vállaljuk.géppel való tisztítását vállaljuk.
Mobilok vagyunk, a takarítást helyben, az
Ön otthonában végezzük környezetbarát
tisztítószereinkkel. Fotel: 1800 Ft/db, Fotel: 1800 Ft/db, 
padlószõnyeg: 2500 Ft/db, kisautópadlószõnyeg: 2500 Ft/db, kisautó

belsõ: 5000 Ft. belsõ: 5000 Ft. INGYENES KISZÁLLÁS!INGYENES KISZÁLLÁS!
2020%% kedvezmény egész januárban! kedvezmény egész januárban!
Tel.: 20/288-3919,20/288-3919, info@alfacleaning.hu
www.alfacleaning.hu • Facebook: AlfaCleaning

Szentes területén ingyenes házhoz szállítás. A kedvezményes árak a készlet erejéig, készpénzes fi zetés esetén érvényesek,
valamint más kedvezménnyel nem vonhatók össze! További akcióinkról áruházunkban tájékozódhatnak.

MINDENRE VAN MEGOLDÁSUNK!

SZENTES, Arany J. u. 23.  Tel.:  63/400-143, 20/594-5220  www.szentesker.hu

Csempék és burkolókCsempék és burkolók
10% kedvezménnyel!10% kedvezménnyel!

1,2 mm lemezvastagság
22 Dk 600x400

6.9906.990 Ft

12 év garancia!

MINŐSÉGI radiátorok 
TAVALYI áron!

GÁZKONVEKTOROK AKCIÓS ÁRON!

NÁLUNKNÁLUNK

MINDEN CSAPTELEPMINDEN CSAPTELEP

1010%%  kedvezménnyel!kedvezménnyel!

SANOTECHNIK
íves zuhanykabiníves zuhanykabin

króm profi l,króm profi l,

csíkos biztonsági üvegcsíkos biztonsági üveg

39.90039.900 Ft Ft

Acél és zománcozottAcél és zománcozott
füstcsövek, hõdobokfüstcsövek, hõdobok
nagy választékban.nagy választékban.
Öntvény tűzrácsok,Öntvény tűzrácsok,

rostélyok, kazánajtókrostélyok, kazánajtók
10%10%  kedvezménnyelkedvezménnyel

Celsius vegyesCelsius vegyes
tüzelésű kazánok

kitűnő minőség, magas kitűnő minőség, magas 

hatásfok, zárthatásfok, zárt

rendszerre is köthető,rendszerre is köthető,

142.900142.900
Ft-tólFt-tól

6 év garancia!

Minden Minden 

kazán mellékazán mellé
10.00010.000 Ft értékű Ft értékű

ajándékot adunk!ajándékot adunk!

Akár

t
DunatermDunaterm

7 kW-os7 kW-os
ívesíves

kandallókandalló

39.900  FtFt333333

PUFFER-PUFFER-
TARTÁLYOKTARTÁLYOK
33 bar üzemi nyomás, bar üzemi nyomás,

33 év garancia, év garancia,
az egyik

legjobblegjobb

áron!áron!

AKCIÓ!

GYÓGYNÖVÉNY- GYÓGYNÖVÉNY- ésés  REFREFOORMÉLELMISZER-ÜZLETRMÉLELMISZER-ÜZLET

Január 18-19-20-ánJanuár 18-19-20-án1010% kedvezményt% kedvezményt
adunk minden kedves vásárlónknakadunk minden kedves vásárlónknak

a teljes árukészletből.a teljes árukészletből.
(Kivéve a Varga-féle gyógygombák, Gyuri bácsi termékei,

Dr. Oxygen csepp és a kötött áras termékek.)

Szentes, Kossuth u. 8., postával szemben  Szentes, Kossuth u. 8., postával szemben  ••  Nyitva: h-p 9-17, szo 9-12.  Nyitva: h-p 9-17, szo 9-12.
   63/401-027   63/401-027  ••  herbamix1  herbamix1@@invitel.hu  invitel.hu  ••  www.reformelelmiszer.hu  www.reformelelmiszer.hu


