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Elektromos
kerékpár,

kerékpárbolt
és szerviz.

Szentes, Ady E. u. 43.
Tel.: 06-70/636-1472

Nyitva: h-p 9-17, szo 9-12.

kk
ÚJ!ÚJ!

NYITÁSI KEDVEZMÉNY:

minden KERÉKPÁR

ALKATRÉSZRE

10% engedmény!

FEL
SÕP

ÁR
TI

fe
br

uá
r 

17
., 

22
 ó

ra

RÁ
KÁ

SZ
RÁ

KÁ
SZ

DIS
CO

DIS
CO

Ré
szl

ete
k a

 Fe
lső

pá
rti 

Sö
röz

ő
Fac

eb
oo

k o
lda

lán
.JELMEZKÖLCSÖNZJELMEZKÖLCSÖNZÕÕ

CsoCsongrád, Jókai u. 1.ngrád, Jókai u. 1.
((EDITEX MÉTERÁRUBANEDITEX MÉTERÁRUBAN.).)

Nyitva: h-p 14-18, szo 9-12.Nyitva: h-p 14-18, szo 9-12.
Érd.: Vargáné Bori Edit, 30/433-2332Érd.: Vargáné Bori Edit, 30/433-2332

AKKUMULÁTOROK,

többféle elektromos többféle elektromos KERÉKPÁRKERÉKPÁR,,

elektromos elektromos 3-4 KEREKŰEK, ROBOGÓ, MOPED 3-4 KEREKŰEK, ROBOGÓ, MOPED új és újszerű állapotban.új és újszerű állapotban.

HASZNÁLT BESZÁMÍTÁSA.  HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS.HASZNÁLT BESZÁMÍTÁSA.  HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS.

Szentes, Deák F. u. 56.Szentes, Deák F. u. 56. (A Deák F. utcai Iskola mellett)

� 06-70/310-1485 (egész nap) • kisspappjozsef@citromail.hu
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig.

MOTOWELLMOTOWELL
MAGYARMAGYAR

gyártású robogók
márkaképviselete, árusítása.márkaképviselete, árusítása.

HITELRE IS 
HITELRE IS KAPHATÓK!

KAPHATÓK!
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ÚJÚJ  OKOSOKOSJÁTÉKOKJÁTÉKOK
BABILON KÖNYVESHÁZBABILON KÖNYVESHÁZ

ésés JÁTÉKBOLT

Fejlesztõ-, okos-, és társas-
játékok, intelligens gyurma.játékok, intelligens gyurma.
Szentes, Kossuth u. 11. • 30/863-2705Szentes, Kossuth u. 11. • 30/863-2705

Facebook: Babilon Könyvesház SzentesFacebook: Babilon Könyvesház Szentes

VAS-MÛSZAKI SZAKÁRUHÁZ
Szentes, Villogó u. 12. • Tel.: (63) 562-415, fax: (63) 562-416 • www.termoker.hu

Nyitva: h-p 7.30-17, szo. 8-12. Szentes területén ingyenes kiszállítás!

ÉRDEKLÕDJÖN ÜZLETÜNKBEN
A FOLYAMATOS AKCIÓINKRÓL!

NÁLUNK HITELRE IS 
VÁSÁROLHAT!

A képek illusztrációk.

HA KAZÁN KELL, TERMOKER!
Hagyományos és kondenzációs

gázkazánok, vegyes tüzelésű kazánok.

ARISTON VELIS PLUS
inox, 80 literes villany-

bojler 79.900 Ft helyett

69.90069.900 Ft

TOTYA S-18 (19-21 kW) 
vegyes tüzelésű kazán,
lemezvastagság 5 mm,

aut. huzatszabályzó,
2 év garancia

119.900119.900 Ft-tól

VIADRUS 24 kW
kondenzációs
kombi gázkazán
(cseh gyártmány)
219.900 Ft helyett

209.900209.900 Ft

HGK-24
kondenzációs kombi

314.900 Ft

ATLANTIC VERTIGO
80. ErP.
villanybojler
(francia gyártmány)

62.50062.500 Ft

FÉG CK-24HE
kéményes
kombi gázkazán

187.500187.500 Ft

FERROLI ZEFIRO
elemes gyújtású
gáz vízmelegítő

42.500 Ft helyett

40.50040.500 Ft

ATLANTIC (francia gyártmány)

  50 literes bojler 23.500 Ft

100 literes bojler 28.500 Ft

Ft

FIXTREND RADIÁTOROKFIXTREND RADIÁTOROK

10 ÉV GARANCIA

Nanotechnológiás festési eljárás.Nanotechnológiás festési eljárás.

DK 600x400 áraDK 600x400 ára
7.2907.290 Ft Ft

A

HorganyzottHorganyzott

ERESZCSATORNÁKERESZCSATORNÁK

és és TARTOZÉKOKTARTOZÉKOK

1010%% engedménnyel. engedménnyel.

38.60038.600 Ft-tól

kazánok
5-10.000 Ft

árengedménnyel.

t

FONDITAL zárt égésterű zárt égésterű
gázkonvektorgázkonvektor

Elektronikus gyújtással, ionizációs
lángőrzéssel, ventilátorral,

20-30%-kal kevesebb fogyasztás
(hagyományos konvektorhoz képest).

F

EATLANTICATLANTIC
elektromos konvektorok, 
digitális termosztáttal
(francia gyártmány)

SzentesSzentes
Rákóczi u. 39.

Tel.: 63/313-237

KunszentmártonKunszentmárton
Szent István király u. 20.

Tel.: 56/461-053

Akciónk február 16-től 28-ig, ill. a készlet erejéig érvényes. Keressen minket a Facebookon, vagy a www.fiorellobutorhazak.hu weboldalon!

Cetelem áru-Cetelem áru-
vásárlási hitelvásárlási hitel

TAVASZVÁRÓ AKCIÓS BÚTORVÁSÁR!TAVASZVÁRÓ AKCIÓS BÚTORVÁSÁR!

AKCIÓ!

BertaBerta  
ÉTKEZŐGARNITÚRAÉTKEZŐGARNITÚRA,,

95.200 Ft  95.200 Ft  79.90079.900 Ft Ft

Akciós Akciós FLÓRA KONYHAFLÓRA KONYHA
2 méteres,2 méteres,

86.330 Ft 86.330 Ft 75.90075.900 Ft Ft

AKCIÓ!

Minden készleten lévőMinden készleten lévő
ÜLŐÜLŐ- és - és SAROK-SAROK-
GARNITÚRÁRAGARNITÚRÁRA

1010%%
kedvezmény!kedvezmény!

Bemutató gardróbokra Bemutató gardróbokra -10-10%%
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2018. 2. 20.
KEDD

2018. 2. 21.
SZERDA

2018. 2. 22.
CSÜTÖRTÖK

2018. 2. 23.
PÉNTEK

2018. 2. 24.
SZOMBAT

2018. 2. 19.
HÉTFŐ

2018. 2. 25.
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

Marhacsontleves
csigatésztával,

Dubarry sertésszelet,
Burgonyapüré
(A: glutén, zeller,

tojás, tej)

Zellerkrémleves,
Levesgyöngy,
Sertéspörkölt,

Pirított tarhonya
(A: glutén, tojás,

tej, zeller)

Marhacsontleves
csigatésztával,
Húsgombóc,

Paradicsommártás
(A: glutén, zeller, tojás)

Zellerkrémleves,
Levesgyöngy,

Hentes sertéstokány,
Pirított tarhonya
(A: glutén, zeller,

tej, tojás)

Fahéjas szilvaleves,
Lecsós csirkemell,

Párolt rizs
(A: glutén, tej,

kén-dioxid)

Marhacsontleves,
Húsgombóc,

Paradicsommártás
(A: glutén, tojás,

zeller)

Zellerkrémleves,
Hentes sertéstokány,

Pirított tarhonya
(A:  glutén, tojás,

tej, zeller)

Marhacsontleves
csigatésztával, 

Májjal töltött rántott 
sertésszelet, Bur-

gonyapüré (A: glutén, 
tojás, tej, zeller, máj)

Zellerkrémleves,
Levesgyöngy, Kuko-
ricapelyhes rántott 
csirkecomb, Petre-
zselymes burgonya 

(A: glutén, tojás, tej, zeller)

Fahéjas szilvaleves,
Párizsi sertésszelet,

Párolt rizs
(A: glutén, kén-dioxid, 

tojás, tej)

Marhacsontleves,
Óvári szelet,

Burgonyapüré
(A: glutén, tej,
tojás, zeller)

Zellerkrémleves,
Majorannás
sertésragu,
Tészta köret
(A: glutén, tej,

zeller)

Fahéjas szilvaleves,
hal fasírt,

Csõben sült
zöldségek

(A: glutén, tej,
kén-dioxid, tojás, hal)

Fahéjas szilvaleves,
hal fasírt,

Csõben sült
zöldségek

(A: tej, glutén, tojás, 
kén-dioxid)

Almaleves,
Natúr halfilé,

Párolt rizs
(A: glutén, tej,

kén-dioxid, hal)

Csurgatott
tojásleves,

Sült csirkecomb,
Almamártás

(A: glutén, zeller,
tej, tojás, kén-dioxid)

Csurgatott
tojásleves,

Székelykáposzta
(A: glutén,

zeller, tojás)

Csurgatott
tojásleves,

Székelykáposzta
(A: glutén, zeller,

tojás)

Csurgatott tojás-
leves, Szezámmagos 
rántott sertésszelet,

Almamártás
(A: glutén, tojás, zeller, 

kén-dioxid, tej)

Csontleves,
Sült csirkecomb,

Almamártás
(A: glutén, tej,
zeller, tojás)

Legényfogó leves,
Sajtos tejfölös

spagetti
(A: glutén, zeller,

tojás, tej)

Legényfogó leves,
Zöldséges

rakott tészta
(A: glutén, zeller,

tojás, tej)

Legényfogó leves,
Rántott

csirkeszárny,
Párolt zöldség
(A: glutén, zeller,

tojás, tej)

Legényfogó leves,
Rántott csirkeszárny,

Párolt zöldség
(A: glutén, tojás,

zeller, tej)

Zöldséges
burgonyaleves

virslivel,
Sajtos tejfölös tészta

(A: zeller, glutén,
tojás, tej)

Rizsleves,
Bácskai húsos

galuska
(A: glutén, tej,
tojás, zeller)

Zöldbableves,
Mustáros szelet

pirított hagymával,
Sajtos rakott

burgonya (A: glutén, 
zeller, tojás, tej)

D
cukros

E
zsír-

szegény

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

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)

Hétfőtől-péntekig • 800 Ft/menü

CUKROS ÉS ZSÍRSZEGÉNY DIÉTA Minden napra rendelhető 

marha-, és pacalpörkölt

1200 Ft/adag (50 dkg).

A megadott árak bruttóban értendők, és tartalmazzák a kiszállítás díját is, 11-től 14 óráig Szentes területén.

SZENTESI
PÁLINKAFŐZDÉNK

2018-ban is várja
régi és új ügyfeleit.
Cefréjét korszerű,

aromatornyos technológiával,
kiváló minőségben lefőzzük!

Hívjon bizalommal:

20/255-6339
Szentes, Hadzsy János út 3.

(a Kálvária temetőnél)

PB-GÁZ díjtalan házhoz szállítása
Szentesen, Csongrádon, Szegváron.
Targoncagáz is rendelhetõ.

Telefon: 63/562-170

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!
1515%% kedvezmény egész februárban! kedvezmény egész februárban!
Tel.: 20/288-3919,20/288-3919, info@alfacleaning.hu
www.alfacleaning.hu • Facebook: AlfaCleaning

Szentesen, Szentesen, a berekhátia berekháti
szárítótelepenszárítótelepen

MÛTRÁGYAMÛTRÁGYA  ésés  
TAVASZI VETÕMAGTAVASZI VETÕMAG

kedvezõ áron,kedvezõ áron,
halasztott fizetésihalasztott fizetési

lehetõséggel islehetõséggel is
MEGRENDELHETÕ,MEGRENDELHETÕ,
MEGVÁSÁROLHATÓ.MEGVÁSÁROLHATÓ.

 30/584-4022,
30/410-7277

Megkezdjük a növény-Megkezdjük a növény-
védelmi szolgáltatási védelmi szolgáltatási 
szerzõdések kötését.szerzõdések kötését.

Széll Katalin 30/939-1548
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Elõzetesek, fi lmleírások és jegyrendelés       www.szentesimozi.hu      fb.com/szentesimozi
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk, aktuális mûsorunk honlapunkon megtekinthetõ.

– TÖRZSKÁRTYA – AJÁNDÉKJEGY –– TÖRZSKÁRTYA – AJÁNDÉKJEGY –
– CSOPORTOS KEDVEZMÉNY –– CSOPORTOS KEDVEZMÉNY –

– KÜLÖNVETÍTÉS –– KÜLÖNVETÍTÉS –
Érdeklõdj a mozi jegypénztárában!Érdeklõdj a mozi jegypénztárában!

sz-v.: 14.00;

sz-v.: 14.00;

cs, k 20.30;  p, v, sze 18.15;
szo, h 16.00;

cs, k 20.30; p, v, sze 18.15;
szo, h 16.00;

cs, k 15.45; p, v, sze 20.30;
szo, h 18.15;

cs, k 15.45; p, v, sze 20.30;
szo, h 18.15;

cs 18.00; v, sze 15.45;
szo, h 20.30;

p 15.45, k 18.00 (2D!)

cs 18.00; v, sze 15.45;
szo, h 20.30;

p 15.45, k 18.00 (2D!)

VALAMI AMERIKA 3.
magyar fi lmvígjáték

VALAMI AMERIKA 3.
magyar fi lmvígjáték

FEKETE PÁRDUC
mb amerikai fantasy
akciófi lm

FEKETE PÁRDUC
mb amerikai fantasy
akciófi lm

A SZABADSÁG
50 ÁRNYALATA
mb. amerikai
romantikus fi lm

A PENTAGON TITKAI
mb. amerikai krimi
115 perc

ÕSEMBER – 
KICSI AZ ÕS, DE HÕS!
angol-francia animációs 
fi lmvígjáték, 90 perc

ÕSEMBER – 
KICSI AZ ÕS, DE HÕS!
angol-francia animációs 
fi lmvígjáték, 90 perc

A SzentesiA Szentesi
Õze Lajos MoziÕze Lajos Mozi
február 26-tólfebruár 26-tól

elõreláthatólagelõreláthatólag

március 9-igmárcius 9-ig
FELÚJÍTÁS MIATT ZÁRVA TART.FELÚJÍTÁS MIATT ZÁRVA TART.

Elsõ vetítés március 10-én.Elsõ vetítés március 10-én.

Szentes, Kossuth u. 11.Szentes, Kossuth u. 11.

Tel.: 30/500-1621 • FB: Ékszer BábelTel.: 30/500-1621 • FB: Ékszer Bábel
Arany ékszerek Arany ékszerek   –30–30%%

Arany nyakláncokArany nyakláncok
    –40%–40%
Ezüst, Swarovski ékszerekEzüst, Swarovski ékszerek  –20–20%%

Törtarany csereTörtarany csere    10.00010.000  Ft/gFt/g

BÁBEL ÉKSZERBÁBEL ÉKSZER
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Jót, jó áron, a jó szomszédtól!Jót, jó áron, a jó szomszédtól!
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SZENTES:SZENTES: Kertvárosi Coop Szuper ABC • Kála Coop Szupermarket • Kossuth utcai Coop ABC • Kiséri Coop ABC • Vásárhelyi úti Coop ABC • Jókai utcai Kertvárosi Coop Szuper ABC • Kála Coop Szupermarket • Kossuth utcai Coop ABC • Kiséri Coop ABC • Vásárhelyi úti Coop ABC • Jókai utcai
Coop ABC • Coop ABC • SZEGVÁRSZEGVÁR:: Szentesi úti Coop Szuper ABC • Mindszenti úti Coop ABC •  Szentesi úti Coop Szuper ABC • Mindszenti úti Coop ABC • MINDSZENT:MINDSZENT: Oncsa-sori Coop ABC •  Oncsa-sori Coop ABC • MÁRTÉLY: MÁRTÉLY: Fő utcai Coop ABC Fő utcai Coop ABC 
• • DEREKEGYHÁZ:DEREKEGYHÁZ: Kossuth utcai Coop ABC •  Kossuth utcai Coop ABC • NAGYMÁGOCS:NAGYMÁGOCS: Mátyás  király  utcai Coop ABC •  Mátyás  király  utcai Coop ABC • SZÉKKUTAS:SZÉKKUTAS: Béke utcai Coop Szuper ABC •  Béke utcai Coop Szuper ABC • FÁBIÁN-FÁBIÁN-
SEBEST YÉN:SEBEST YÉN:  Dózsa Gy. utcai Coop ABC • Köztársaság utcai Coop ABC • Dózsa Gy. utcai Coop ABC • Köztársaság utcai Coop ABC • EPERJES: EPERJES: Petőfi utcai Coop Mini ABC • Petőfi utcai Coop Mini ABC • CSONGRÁD: CSONGRÁD: Tízemeletes Coop ABC Tízemeletes Coop ABC 
• • BAKS:BAKS:  Fő utcai Coop ABC • Fő utcai Coop ABC • NAGYTŐKE:NAGYTŐKE: Coop Mini ABC Coop Mini ABC

Legyen ön is a Coop Klub tagja! IgényeljenLegyen ön is a Coop Klub tagja! Igényeljen  TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁTTÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!!
Regisztráljon üzleteinkben!Regisztráljon üzleteinkben!

2018. február 15-25.eebruár 11155-25.

9999 Ft Ft
1100 Ft/kg

Kelt pogácsa 
tepertővel
90 g, Zombor Cipó Kft.

Hey-Ho gyümölcsitalok
1 l, 12%
(narancs, őszibarack, trópusi),
Rauch

159159 Ft Ft

Dreher
Classic sör
0,5 liter, Dreher

239239 Ft Ft
478 Ft/liter

289289 Ft Ft
1927 Ft/kg

Nádudvari 
körözött
150 g,
(házias, csípős)
Nádudvari
Élelmiszer Kft.

279279 Ft Ft
845 Ft/kg

Farmer tejföl
330 g, 20%
Sole-Mizo

7979 Ft Ft

Mizo Túró Rudi
laktózmentes, 30 g,
Sole-Mizo

Csak Fornettit árusító üzleteinkben kapható.

139 Ft/db

Extra magvas rúd
1 kg, Fornetti

17991799 Ft/kg Ft/kg

Szilvás tekercs
1 kg, Fornetti

14991499 Ft/kg Ft/kg

Erdélyi szalonna
1 kg,
Nagykun-Hús Kft.
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INGATLAN

SZENTESEN ELADÓ

• Szabadság téren I. emeleti, 2 szobás, 

erkélyes, 52 m2-es, téglablokkos lakás, saját 

tárolóval (8.2 m)

• Kurca parton közvetlenül, belvárosban, 

de gyönyörű környezetben, 236 m2-es polgári 

ház, 668 m2-es portával, két utcafronttal, 

akár vendégháznak is (28 m)

• Szent Imre herceg utcában, a gimnázium 

mellett közvetlenül, 465 m2-es igényes lakó-

épület komplexum, (akár vállalkozás/turiz-

mus/egészségügy/sport/oktatás céljára) 1136 

m2-es parkosított kerttel (50 m)

• Kurca parton, 3 szoba + amerikai kony-

hás nappalis családi ház, tetőterében vízparti 

panoráma nappalis lehetőséggel (45 m)  

• Frekventált helyen, a Jókai u. 83. szám 

alatt, 653 m2-es üres építési telek, 30 %-os 

beépíthetőséggel (3.8 m)

• Eladó 1993-ban épült, 5 szobás családi 

ház Szentes, Nyíri u. 2/a. 30/458-5501.

• Csongrád központjában 3. emeleti két-

szobás lakás eladó. Tel.: 63/787-848

• Tanya, 2 bontásra váró épülettel eladó 

(5500 nm) Nagymágocshoz közel (400m). 

Villany, fúrt kút van, 2/3 részben mezőgazda-

sági művelésre alkalmas. Érdeklődni: 30/648-

3408

• Csongrádon felújított házat keresek a 

központban vagy Bökényben, akár lakáscse-

rével is. Tel.: 06-30/244-38-84

• Csongrádon, Fő utcai 3. emeleti felújított 

téglalakás sürgősen eladó. Tel.: 06-30/244-

38-84

• Tömörkényen 15 ha területtel tanya 

eladó. 30/461-8688.

• Szentesen, a Kishát u. végén zártkert 

gyümölcsfákkal eladó. 30/339-36-39.

• Nagyhegyen, a Garázs dűlő végén 3000 

m2-es zártkert gyümölcsös eladó. 70/405-

6116.

ELADÓ SZENTESEN:

• Felsőpárton takaros 2 szobás, 68 m2-es 

sarki házrész, új vízszigetelt aljzatbetonnal, 

frissen festve, kívül új nemesvakolattal, kicsi 

kerttel - CSOK is igénybe vehető! (7,9 M Ft)

• Felsőpárton 107 m2-es nagyméretű koc-

kaház, központi fűtéssel + kisebb felújítandó 

lakóépülettel, gazdálkodásra is alkalmas 2182 

m2-es telken (11,8 M Ft)

ELADÓ FÁBIÁNSEBESTYÉNEN:

• Mátyás király utcában, 105 m2-es, han-

gulatosan átalakított lakóépület (nyílászáró-

csere, új burkolatok, új elektromos hálózat) 

garázzsal, melléképülettel, nagy kerttel (5,5 M 

Ft)

• Bútorozott, azonnal beköltözhető, 84 

m2-es, 2 szobás, fürdőszobás, kívül-belül 

rendezett parasztház (2,6 M Ft)

TOVÁBBI ELADÓ INGATLANOK:

• 2000 n.öl zártkert Nagyhegyen eladó. 

70/504-91-89.

• Derekegyházán 2 szobás ház eladó. 

70/342-6892.

• Csanyteleken, a Széchenyi utcában 

összkomfortos családi ház, gyalugép, villany-

motor, Si-hi szivattyú eladó. 70/374-73-35.

• Nagyméretű építési telek eladó. 20/985-

0784.

• Szentesen, a Penny közelében 70 m2-es, 

felújított polgári téglalakás eladó. Olcsóbb, 

felújítandó ingatlan beszámítása lehetséges. 

20/802-60-62.

• Szentesen, a Felsőpárton családi ház 

eladó. 20/260-8580, 30/828-57-53.

• Szentesen, a Kertvárosban, Széchenyi u. 

26. számú kertes ház eladó. Érdeklődni: 

30/505-9484.

• Nagyhegyen 1200 m2 zártkert eladó. 

30/254-6688.

• Központban panelprogramos V. emeleti, 

69 m2-es lakás eladó. 30/303-9627.

• Szentes - Nagynyomáson zártkert eladó. 

70/219-97-15.

• Ingatlan eladás gyorsan, a legkedvezőbb 

feltételekkel. Hívjon bizalommal. 70/341-

1918.

• Csongrádon, az Arany János utcában ház 

eladó. Tel.: 06-30/912-6073

•  Tanya földdel eladó vagy szentesi házra 

cserélhető. 20/999-4903.

HIHETETLEN TAVASZI AKCIÓ!
BÍZZA MEG A FAiR-M IRODÁT

INGATLANA ELADÁSÁVAL!
Ingyenesen biztosítjuk

az energetikai tanúsítványt!

Részletekért, feltételekért
keresse kollégáinkat!

ELADÓ INGATLANKÍNÁLATUNK
SZENTES

• 950 e Ft Garázs dűlői, 3885 m2-es zárt-

kert. 20/927-4721

• 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

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

• 6,9 M Ft Vecseri utcai, 68 m2-es, 2 szobás 

ház. 20/927-4721

• 7 M Ft Sáfrán Mihály utcai, bontásra váró 

ház. 20/616-8856

• 7,7 M Ft Vásárhelyi úti, 86 m2-es, 3 szo-

bás ház. 20/616-8856

• 9 M Ft Tóth József utcai, 844 m2-es telek. 

20/927-4721

• 10,9 M Ft Iskola utcai, 145 m2-es, 4 szo-

bás ház. 20/927-4721

• 12 M Ft Kertész utcai, 140 m2-es, 3 szo-

bás ház. 20/616-8856

• 12,730 M Ft 7,3108 ha, 181.8 Ak termő-

föld. 20/927-4721

• 13,85M Ft Akácfa utcai, 108 m2-es, 3 

szobás ház. 20/616-8856

• 13,9 M Ft 100 m2-es, 3 szobás ház. 

20/927-4721

• 15,6 M Ft Kisér utcai, 120 m2-es, 3 szobás 

ház. 20/616-8856

• 15,6 M Ft Juhász Gyula utcai, 180 m2-es, 

6 szobás ház. 30/678-2536

• 16,8M Ft Akácfa utcai, 112 m2-es, 3 

szobás ház. 20/616-8856

• 17 M Ft 101 m2-es, 3 szobás ház. 20/616-

8856

• 19,5 M Ft 102,2 m2-es, 4 szobás ház. 

20/927-4721

• 21,8 M Ft Nyár utcai, 150 m2-es, 2 lakré-

szes téglaház. 20/927-4721

• 27,5 M Ft Vásárhelyi úti, 348 m2-es keres-

kedelmi ingatlan. 20/927-4721

• 39 M Ft 260 m2-es, 4 szobás ház. 

20/927-4721

KIADÓ

• 30 eFt/hó + 2 hó kaució + rezsi 

Mindszent, 63 m2-es, 1 szobás téglalakás. 

20/927-4721

• 550 Ft/m2/áfa/hó Szentes, Rákóczi 

Ferenc utcai, 373 m2, 171 m2, 224 m2, 132,6 

m2 helyiségek. 20/927-4721

• 63,5 eFt/hó + 2 hó kaució Szentes, 24 

m2-es üzlet. 20/927-4721

SZOLGÁLTATÁSUNK ÉRDEKLŐDŐKNEK,
VEVŐKNEK INGYENES!

CSONGRÁD

• 3,2 M Ft 70 m2-es, bontásra váró ház. 

20/927-4721

• 4,4 M Ft Karinthy Frigyes utcai, 61 m2-es, 

3 szobás ház. 20/616-8856

• 5,5 M Ft 77 m-es, 3 szobás házrész. 

20/927-4721

• 8 M Ft Széchenyi István utcai, 117 m2-es, 

4 szobás ház. 20/616-8856

• 8,6 M Ft Tinódi Sebestyén utcai, 60 

m2-es, 2 szobás házrész. 20/616-8856

• 9,9M Ft Szent György utcai, 120 m2-es, 5 

szobás ház. 20/927-4721

• 8,9 M Ft Justh Gyula utcai, 126,6 m2-es, 

4 szobás ház. 20/927-4721

• 9,9M Ft Szent György utcai, 120 m2-es, 5 

szobás ház. 20/927-4721

• 14,9 M Ft Vasút utcai, 136,5 m2-es, 4 

szobás ház. 20/927-4721

• 28 M Ft 190 m2-es, 3 apartmanból álló 

ház. 20/927-4721

KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK

• 2,5 M Ft Derekegyház Tompaháti, 72,7 

m2-es, 2 szobás ház. 20/927-4721

• 2,5 M Ft mindszenti, 84 m2-es, 2 szobás 

ház. 20/927-4721

• 3,8 M Ft Nagytőke, Petőfi S. utcai, 101 

m2-es, 2 szobás ház.20/616-8856

• 6,2 M Ft Szegvár, Táncsics Mihály utcai, 

79 m2-es, 3 szobás ház. 20/616-8856

• 7 M Ft kunszentmártoni, 75 m2-es, 5 

szobás, felújítandó ház. 20/927-4721

• 7,7 M Ft Orosháza, Szentesi utcai, 100 

m2-es, 3 szobás ház. 20/616-8856

• 7,7 M Ft Szegvár, Hunyadi utcai, 132,30 

m2-es, 4 szobás ház. 20/927-4721

• 11,6 M Ft Orosháza, 80 m2-es, 2,5 szo-

bás, erkélyes lakás. 20/927-4721

• 29 M Ft Cserkeszőlő, Kossuth utcai, 125.9 

m2-es ház + 100 m2-es üzlet. 20/927-4721

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

• Szentes központjában 1,5 szobás, 42 

m2-es, I. emeleti, erkélyes, gázkonvektoros, 

felújított lakás eladó. Irányár: 8,5 M Ft. 

30/619-6656, vagy 30/9959-384.

• Eperjes külterület 034/4 hrsz. 16 AK 

szántó eladó. 20/9505-423.

• Csongrádon, a Mária úton 1423 m2-es 

kert, gyümölcsös eladó. Tel.: 06-30/566-

3600

• Csanyteleki 2,5 szobás, fürdőszobás, 

konvektoros, pincés kertes ház és bútorok 

eladók. 20/529-1421.

• Ingatlantulajdonos? Segítünk a legtöb-

bet kihozni ingatlanjából. www.lakasturizmus.

com.

• Szentesen, a városközpont közelében 

705 m2 építési telek kész tervvel eladó. 

20/458-8126.

• Kertes házat keresek Szentesen. Tel.. 

70/341-1918.

• Családi ház eladó. 30/376-61-13.

• Csongrádi külön portás kertes családi 

ház eladó. Tel.: 06-30/182-5195

• Csongrádon II. emeleti 3 szobás, tégla-

blokkos felújított lakás eladó. Tel.: 06-30/384-

8941

• Bokroson tanya eladó. 2.878 m2 körbe-

kerítve, árammal, 2 db fúrt kúttal, 10 éves 

akácfákkal betelepítve. Tel.: 06-30/478-7238

• Szentesen, a Zolnay K. utcában felújítan-

dó, kétlakásos parasztház eladó. 70/443-86-

80.

• Bokroson tanya eladó. Érdeklődni levél-

ben Csongrád, Pf. 134.

• Csongrádon nagy családi ház eladó. Tel.: 

06-30/594-3973

• Szentesen, a Vörösmarty utcán felújítás-

ra szoruló kis házrész eladó. Tel.: 30/227-31-

93.

• Csanyteleken 2 szobás családi ház teljes 

berendezéssel eladó. Tel.: 06-30/413-6485

• Csongrád, Templom u. 7. sz. alatt 48 

m2-es házrész kis kerttel, zárható tárolóréss-

zel eladó. Bölcsőde, óvoda, iskola az utcában. 

30/903-41-20-

• Szentesen, a Dózsa Gy. utcában 2 szo-

bás, összkomfortos, jó állapotú öreg ház mel-

léképületekkel eladó. 30/605-8859.

• Csongrád-Bokroson tanya olcsón eladó. 

Tel.: 06-20/435-1119

• Csongrádon 4 MFt-ért, zártkerti 2 holdas 

ingatlan, lakásnak is alkalmas 60 m2-es épü-

lettel (az egész alápincézve) eladó. Tel.: 

06-30/3326-597 

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

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

ügyfélfogadáshoz
idõpont-egyeztetés:

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

VÁRDAI – TRIGON
INGATLAN

20/338-8499
30/399-7558

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

személyes igényeihez igazítva.

www.vtingatlan.hu

Szentes belterületén 13219 m2 műve-
lés alól kivett és részben közművesí-
tett, jelenleg szántóként használt, vál-
lalkozási célra is alkalmas ingatlan 
eladó. Irányár: 800 Ft/m2. Érdeklőndi a 
30/627-5605-ös telefonszámon lehet.

Szentes-Belsőecseren eladó 6 ha lege-
lő. 06-70/716-8135

Szentes-Belsőecseren eladó téglaépí-
tésű, jó állapotú tanya istállókkal, 
karámmal, körkarámmal, fúrt kúttal, 
3,5 ha legelővel. 06-70/716-8135

Szentes központjában, II. emeleti, 
2+félszobás, 62 m2-es, erkélyes, tégla-
építésű társasházi lakás eladó. Tel.: 
70/412-4355

Csongrád külterületén aszfaltozott út 
mellett közel 10 ha szántó lakható, jó 
állapotú tanyával, nagy melléképüle-
tekkel, terménytárolóval, garázzsal, 
pincével eladó. 70/716-8135.

Csongrádon, Öregszőlőkben lakhatásra 
is alkalmas tégla építésű ingatlan 1700 
m2-es telekkel, a Tiszától 100 m-re 
eladó. 06-70/716-8135

Csongrád, Kettőshalom területén rész-
ben felújított tanya új építésű mellék-
épületekkel, istállóval eladó. 70/716-
8135.

Árcsökkenés! Nagymágocs közigazga-
tási területéhez tartozó, gazdálkodásra 
alkalmas 6,3 ha major, befejezésre 
váró lakóépülettel, termálvíz közeli 
hőfokú fúrt kúttal eladó. 70/412-4110.

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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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

 FEBRUÁRI 
AJÁNLATUNK

Az ajánlat  2018. február 1-től 28-ig , vagy a készlet erejéig érvényes a fenti gyógyszertárakban.

  

 LOCERYL® 50 mg/ml 
  gyógyszeres körömlakk, 2,5 ml 

 1579,60 Ft/ml 

 7 091  Ft

 3 949  Ft
 3 142  Ft kedvezmény

 

  

 ACC® 200 mg 
  granulátum, 30 tasak 

 44,97 Ft/tasak 

 1 864  Ft

 1 349  Ft
 515  Ft kedvezmény

 

  

 Imodium® 2 mg 
  kemény kapszula, 20 db 

 59,95 Ft/db 

 1 499  Ft

 1 199  Ft
 300  Ft kedvezmény

 

  

 RUBOPHEN® 500 mg 
 tabletta, 30 db 

 38,30 Ft/db 

 1 460  Ft

 1 149  Ft
 311  Ft kedvezmény

 

 Hurutos köhögés esetén, célzottan a lerakódáson hat. 

Hasmenés tüneti kezelésére. 

Hatóanyag: loperamid-hidroklorid.

 Láz- és fájdalomcsillapító. Hatóanyag: paracetamol. 

 Aranyér tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag: 

cápamájolaj, élesztősejt-kivonat. 

Hetente egyszer alkalmazandó. Hatóanyag: amorolfi n.

 A gél védőfi lmet képez az aftákon és egyéb szájsebe-

ken, így enyhítve a fájdalmat. 

- 28% - 44% 

- 20% 

  

 SPERTI PREPARATION H® 
  végbélkenőcs, 25 g 

 65,96 Ft/g 

 2 009  Ft

 1 649  Ft
 360  Ft kedvezmény

 

- 18% 

  

 Anaftin® 
  gél, 8 ml 

 237,38 Ft/ml 

 2 359  Ft

 1 899  Ft
 460  Ft kedvezmény

 

- 19% 

- 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. február 1-től 28-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. február 1-től 28-ig .

 Colgate Total
Pro Gum Health 
 fogkefe, 1 db 
 399 Ft/db 

 Lux szappan 85 g 
 többféle 
 1,28 Ft/g 

 899  Ft helyett

 399  Ft
( 500  Ft kedvezmény)

 165  Ft helyett

 109  Ft
( 56  Ft kedvezmény)

- 56% 

- 34% 

• Csongrádon 1,5 szobás fél ház eladó. 

20/627-4237

• Termőföld eladó Szentesen 114 ak, 

Nagytőkén 400 ak. 30/490-6386.

• Derekegyházán összkomfortos tanya 
2880 m2 földterülettel, melléképülettel eladó. 

Csere is érdekel. 30/875-8456.

• Német partnereim részére keresek csa-

ládi házat, tanyát, nyaralót. 30/282-9225.

• Berekben 200 m2-es összkomfortos ház 

1900 m2-es telekkel, 1/2 hold földdel eladó. 

Képek: jofogas.hu. 70/442-0860.

• A Fair-M Iroda ügyfeleinek keresek 

eladó-kiadó belvárosi, lakást, családi házat 

Szentesen és vonzáskörzetében. Hívjon! +36-

20-927- 4721

• Szegvár határában, osztatlan közös 

tulajdonban 30 Ak föld eladó. 30/433-37-60.

• Vásárhelyi főút mellett, a Kórógy partján, 

15635 m2 termőföld, téglából épült tanyás 

ingatlannal, melléképületekkel eladó. 70/215-

49-96.

• Szentesen, a Dózsa Gy. utcában 3 szo-

bás, vegyes falazatú, gázkonvektoros, kertes 

ház melléképülettel, garázzsal jó állapotban 

eladó. 70/341-1918.

• Szentesi belvárosi, teljesen felújított, 4 

szobás, modern amerikai konyhás, nagyon 

szép lakás eladó. Tel.: 06-30/182-5195

• Árpádhalmon ház eladó. 30/231-69-44.

• Szegváron keresek kertes házat, ház-

részt. 70/341-1918.

• A Garázs dűlőben kertészkedésre, épít-

kezésre alkalmas 3556 m2 belterület vezeté-

kes vízzel, fúrt kúttal, ipari árammal eladó, 1,5 

mFt. 30/852-7085.

• Szentesen, a központhoz közel öreg ház 

eladó. Irányár: 2,9 MFt. 70/341-1918.

• Eladó 1 szobás lakást keresek. 30/455-

9344.

• Szentesen, a Felsőpárton keresek házat. 

70/341-1918.

• Szentesi belvároshoz közel teljesen fel-

újított, 3 szobás családi ház, rendezett udvar-

ral eladó vagy földszinti vagy I. emeleti lakásra 

cserélhető. Tel.: 06-30/182-5195

BÉRLEMÉNY
• Csongrádon egy személynek kiadó 

lakást keresek. Tel.: 06-30/231-7883

• Garázsüzlet kiadó. 30/948-1584.

• Ipari tevékenységre 3 részből álló 150 

m2-es hasznos alapterületű, fűthető, ipari 

árammal ellátott műhely kiadó Csongrádon. 

Érdeklődni: 06-30/938-0895

Raktárak, gépkocsitárolók a nagybani 
piac területén kiadók. 30/512-9800

Szentes központjában 7 és 15 m2-es

ÜZLETHELYISÉGÜZLETHELYISÉG
KIADÓ.KIADÓ.

Tel.: 30/399-6578

Szentesen, a Rákóczi F. utcán 60 
m2-es üzlethelyiség + 25 m2-es raktár 
egyben kiadó. (Forgalmas helyen a 
piac és patika közvetlen közelében jó 
parkolási lehetőséggel.) Érd.: 06-30/ 
953-2021

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

Cégünk, a Brinkman Hungary Kft. egy 130 éves múlttal 
rendelkező, kertészeti berendezéseket gyártó és forgalmazó 

vállalat szerelő technikust keres fiatalos csapatába.

ELVÁRÁSAINK:
• Tapasztalat: villanyszerelés, automatizálás, számítástechnika
• Rugalmasság, flexibilitás, angolnyelv-tudás
• Fiatal, energikus, ügyfélorientált, mobilitás
• B kategóriás jogosítvány

AMIT KÍNÁLUNK: versenyképes fizetés, 
                 jó munkakörülmények, szakmai fejlődési lehetőség.

Fényképes önéletrajzát 2018. február 28-ig várjuk a 
                 laszlo.badenszki@brinkman.hu e-mail címre.

Brinkman Hungary Kft.   |   www.royalbrinkman.hu
6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 180.

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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8 országban, több mint 40 telephellyel és 5500 munkavállalóval a Duvenbeck
vállalatcsoport Európa vezető nemzetközi logisztikai vállalatai közé tartozik. 
Mottónk „The Culture of Logistics“ , a „Logisztika kultúrája”, amelyet neves 

autóipari, italgyártó, műanyagipari és mezőgazdasági gépeket gyártó 
megbízóink is igazolnak. Csapatunk bővítéséhez keresünk új munkatársakat.

Autóipari területre azonnali kezdéssel 3 műszakos munkavégzésre

Komissiós munkatársak jelentkezését várjuk

MILYEN FELADATOK VÁRNAK RÁD?
 autóalkatrészek összegyűjtése előre megadott lista alapján
  felépítendő autóknak megfelelően különböző 
alkatrészekből szettek készítése
 kisebb szerelési folyamatok végzése
 gyártósor kiszolgálása
 folyamatok, munkautasítások, előírások pontos betartása

TÉGED KERESÜNK, HA …
 szereted a változatos munkát
 érdekel az autógyártás világa
 több műszakot tudsz vállalni
 egy jó hangulatú csapatban szeretnél dolgozni

AMIT KÍNÁLUNK …
  versenyképes fizetés és ezen felüli  
juttatások
 többféle Cafeteria elem
 utazási költségtérítés
 Stabil, megbízható nemzetközi háttér

 könnyű megközelíthetőség
A jelentkezéseket a munka@duvenbeck.de e-mail címre várjuk.  

Ne felejtsd el megemlíteni, hogy komissiós pozícióra jelentkeztél!

Az ECORGAN Kft.

RAKTÁROS anyagmozgató
munkatársat keres felvételre.

Elvárás: felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

Előnyt jelent: érvényes targoncavezetői engedély,

asztalos vagy villanyszerelői végzettség.

Munkavégzés helye: Csongrád. • Jelentkezési határidő: 2018. március 04.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük küldje el önéletrajzát

az alábbi címre: e-mailben: sarusiz@ecorgan.hu
vagy postán: Ecorgan Kft.  6640 Csongrád, Attila u. 32.

(A borítékra kérjük ráírni „RAKTÁROS”.) Érdeklődni lehet: (70) 202-99-35

2 műszakos munkarendbe

felvételt hirdet
2 fő részére

HŰTŐHÁZI

RAKTÁROS
munkakör betöltésére,

március 1-jei kezdéssel.

Feltétel:
érettségi bizonyítvány,
számítógépes ismeret.

Előnyt jelent:
targoncavezetői engedély.

Jelentkezni: 30/921-3542.

A DÓNÁTI KERTÉSZET
NNÕÕI MUNKAERI MUNKAERÕÕTT

KERESKERES
állandó munkára.állandó munkára.

Érdeklôdni: 30/521-0090

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 

 +cafetéria/hó

• Szentesen hentesüzlet berendezéssel 
vagy anélkül kiadó. 30/223-9528.

• Szentesen, a központban 2 szobás, 

összkomfortos, külön bejáratú, bútorozott 

házrész kiadó. 30/715-68-79.

• Szentesen, kisebb, üres kertes házat 

keresünk albérletbe, megbízható idősebb 

házaspár. 30/740-30-68.

• Szentes, Apponyi téri 1 szobás, erkélyes 

lakás 35 eFt-ért, 2 havi kaucióval kiadó. 

20/945-5690. 

MUNKA
• Fóliába paradicsomhoz értő munkaerőt 

keresek. 30/574-9738.

• C. kategóriával rendelkező sofőrt kere-

sek belföldre. Agro-Dara Kft. Csongrád. 

70/3100-837.

• Csongrád környéki kertészetbe házas-

párt keresek kertészeti munkára, lakást bizto-

sítok. Tel.: 06-30/279-35-31

• Szentesi lángossütő büfébe munkatár-

sakat keresünk márciusi kezdéssel. 30/82-

57-456.

• Szentesi Tesco Sherry Étterem konyhai 

kisegítőt és pultost felvesz. Érd.: a helyszínen. 

Tel.: 30/5815-567.

• Víz- és gázszerelésben jártas munkatár-

sat keresünk kiemelt kereseti lehetőséggel. 

30/498-72-68.

• Baromfigondozót keresek kacsatömés-
hez, ott lakással is. 30/505-6249.

• Kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft. 
keres műszaki végzettségű munkavállalókat 

karbantartó, gépkezelő munkakörbe. 

Villanyszerelő, gépszerelő, géplakatos szak-

képesítéssel rendelkező munkavállalók jelent-

kezését várjuk. Jelentkezni fényképes önélet-

rajzzal jozsef.toth@hungarymeat.hu e-mail 

címen lehet. BESZERZŐ
Beszerzésben tapasztalt,

megbízható, kommunikatív,
együttműködő munkatársat

keresünk hosszú távra.
Feltételek:

– műszaki végzettség,
– problémamegoldó készség,
– számítógépes ismeret.

Előny:
– felsőfokú iskolai végzettség,
– idegen nyelv ismerete.

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

Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezni fényképes

önéletrajzzal: hr@matic.hu

Betanított dolgozókat keresünk autó-
ipari beszállító parnerünkhöz Dunán-
túlra, a régióban a legmagasabb bért 
biztosítják. Szállás, utazás biztosított. 
Érd.: 06-30/511-4219

Szentesi partnercégünk megbízásából 
kocsitakarító munkakörbe keresünk 
munkavállalókat. Érdeklődni a +36-
70/455-0212, ill. a +36-56/511-277 
telefonszámokon. E-mail: szolnok@
pannonwork.hu

CO2 hegesztőket, fényezőket keresünk 
kiskunmajsai munkahelyre. Hosszú-
távú munkalehetőség, kiemelten 
magas bérezéssel. Utazási költségtérí-
tés vagy igényes, díjmentes szállás 
biztosított. femmunka.eu@gmail.com, 
06-70/527-2554

Szentesi üzemanyagtöltő állomásra, 
szentesi lakhelyű, férfi kútkezelő kol-
légát keresünk, heti 40 órás munka-
rendbe. Elvárások: jó kommunikációs 
készség, kereskedelmi vagy műszaki 
végzettség, számítógép használatának 
ismerete. Ha dolgozni akarsz és hosz-
szú távú munkalehetőséget keresel, 
várjuk jelentkezésedet és szakmai 
önéletrajzodat benzinkutszentes@
gmail.com címre. Lehetsz pályakezdő 
is.

A Szemu Metál Kft.
szentesi telephelyére keres

LAKTOST, HEGESZTÕT,LAKTOST, HEGESZTÕT,
mûszaki beállítottsággal

rendelkezõ

GÉPKEZELÕ OPERÁTORGÉPKEZELÕ OPERÁTOR
munkatársakat.

Amit kínálunk: versenyképes jövedelem,
cafeteria, utazási, lakhatási hozzájárulás.

Érdeklõdni: 30/576-0376

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

A Szentesi
Művelődési Központ

PÁLYÁZATOT HIRDET

1 fő pénzügyi-számviteli

ügyintéző

4 órás munkakör betöltésére.
A pályázat beadási határideje:

2018. február 23.

Bővebb információt a
www.szentes.hu és a

www.szentesimuvelodesikozpont.hu
oldalon található.

A GANZ-SZENTES
Acélszerkezet Kft.

hegesztett acélszerkezetek gyártásához
felvételre keres kedvezõ bérezéssel

szerkezetösszeállítószerkezetösszeállító
lakatosokat,lakatosokat,
hegesztõket,hegesztõket,

CNC lángvágót.CNC lángvágót.
Jelentkezni lehet:
30/660-5085

MINŐSÉGELLENŐR
Precíz és megbízható

munkavállalót keresünk
hosszú távra.

Feltételek:
– középfokú műszaki végzettség,
– fémipari területen szerzett tapasztalat,
– műszaki rajz ismerete.

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

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

Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal: hr@matic.hu

Érdeklődni: +36-30/416-3207
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VESZPRÉMBE
INGYENES SZÁLLÁSSAL

/Balatonalmádi panzióban/

Nettó 150.000 Ft
kereset

8.00-16.00 minket:

36 20 336 3803
www.pannonjob.hu

- -4./2003.

-
-
- minden hónapban
-
- nden hónapban

2 műszakos munkarendbe

felvételt hirdet
1 fő

HŰTŐHÁZI

TARGONCÁS
munkakör betöltésére,

március 1-jei

munkakezdéssel.

Feltétel:
targoncavezetői engedély.

Jelentkezni: 30/921-3542-es

telefonszámon lehet.

A Plasma-Tech Systems Kft. egyedi célgépeket, lézerberendezéseket

gyártó vállalkozás. Megnövekedett rendelésállományunk, illetve

forgácsolóüzemünk bővítése miatt keresünk csongrádi telephelyre

munkavállalót az alábbi munkakörbe:

HAGYOMÁNYOS MARÓS
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.

A HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.

felvételt hirdet
az alábbi munkakörök betöltésére azonnali kezdéssel:

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ
Feladatok:  –  automatizált gépek karbantartása,

 –  hibaelhárítás, javítás,

 –  berendezések folyamatos működésének biztosítása,

 –  kapcsolószekrények és gépek karbantartása.

Elvárások:  –  középfokú szakirányú végzettség,

 –  automatizálásban szerzett jártasság,

 –  megbízhatóság, önállóság, 

 –  precíz munkavégzés.

Előnyt jelent:  –  PLC programozási ismeretek,

 –  B kategóriás jogosítvány,

 –  angol/német nyelvtudás.

Amit kínálunk:  –  versenyképes jövedelem,

 –  barátságos, támogató munkakörnyezet és kollektíva, 

 –  biztos, hosszú távú munkalehetőség.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

TARGONCASZERELŐ
Elvárások:  –  autószerelő végzettség,

 –  2 műszakos munkarend vállalása,

 –  felhasználói szintű számítástechnikai ismeret. 

Előnyt jelent:  –  hasonló területen szerzett gyakorlat,

 –  autóvillamossági ismeretek.

Az önéletrajzokat az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatával

kérjük 2018. február 28-ig az alábbi címre eljuttatni:

HUNGERIT Zrt. Humánpolitikai Főosztály

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

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

A Vestfrost Zrt.

az alábbi pozícióra keres munkatársat

AWI HEGESZTŐ
Elvárások:
–  szakirányú végzettség,

–  AWI hegesztő vizsga és gyakorlati tapasztalat,

–  rajzról olvasási képesség,

–  többműszakos munkarend vállalása,

–  megbízhatóság,

–  preziciztás.

Amit kínálunk:
–  versenyképes fizetés,

–  cafetéria csomag,

–  hosszútávú munkalehetőség.

Jelentkezni személyesen, munkanapokon
a Csongrád, Rév István u. 3-5. szám alatt vagy

a 63/570-950 telefonszámon vagy
e-mailben, fényképes önéletrajzzal
a lel@vestfrostsolutions.hu címen.

Szentes fõutcáján márciusban 
nyíló Atelier Cafe-ba

PULTOSOKAT és
FELSZOLGÁLÓKAT

KERESÜNK.
Fényképes önéletrajzokat az

ateliercafeszentes@gmail.com 
e-mail címre várjuk.

A Vestfrost Zrt. az alábbi pozícióra keres munkatársat

CNC GÉPKEZELŐ
Feladatok:
–  táblalemezek vágása, lyukasztása, hajlítása

a megadott műszaki rajzok alapján,

–  gépek beállítása, szerszámozása, programok betöltése,

–  szemrevételezés, méretek ellenőrzése.

Elvárások:
–  szakirányú végzettség, vagy ilyen irányú

szakmai tapasztalat,

–  rajzról olvasási képesség,

–  gépipari alapismeretek megfelelő színvonalú

alkalmazása,

–  többműszakos munkarend vállalása,

–  megbízhatóság.

Jelentkezni személyesen, munkanapokon
a Csongrád, Rév István u. 3-5. szám alatt

vagy a 63/570-950 telefonszámon vagy
e-mailben fényképes önéletrajzzal
a lel@vestfrostsolutions.hu címen.

DEREKEGYHÁZI SÖRÖZÕBE
– talpraesett, kedves, dolgozni akaró –
PULTOSOK jelentkezését várjuk.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a szentesi Centrum sörözõben

(Szentes, Rákóczi F. u. 15.)

Hódmezővásárhelyen üzemelő 
telephelyünkre faipari
szakközép vagy technikumi 

végzettségű, gyakorlati 
tapasztalattal rendelkező 

munkatársat keresünk
irodai munkakörbe.

AutoCAD illetve látványtervező 
program ismerete előny.

Jelentkezni fényképes szakmai 
önéletrajzzal e-mailen lehet:
skkft@invitel.hu

Telefon:  0630 9591-601
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Gyümölcsfák metszését és tavaszi 
lemosópermetezését vállalom. 30/338-
87-84.

• Kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft. 
szennyvíz előtisztító telepre keres karbantar-

tó, gépkezelő munkakörbe műszaki végzett-

ségű és betanított munkavállalókat. 

Jelentkezni lehet a jozsef.toth@hungarymeat.

hu e-mail címen küldött vagy a Majsai út 30. 

szám alatt a portán leadott önéletrajzzal.

• Székkutasi szarvasmarhatelepre állat-
gondozót keresek. Tel.: 0630 367-5618.

• Családi ház parkosított udvarának rend-

ben tartásához keresek alkalmas személyt 

heti 1-2 napra, hosszú távra. Fűnyírás, 

sövényvágás, díszbokrok ápolása. Gépi- és 

kéziszerszámok vannak. "Precíz és megbízha-

tó" jeligére kérem a jelentkezést, Szentes, Pf: 

144-re.

• B,C kat. Gki jogosítvánnyal rendelkező 

gépjárművezetőt keresünk budapesti és szen-

tesi munkára. 30/406-4106.

• Karosszéria- és autószerelésben jártas 

munkaerőt keresünk. 30/406-4106.

• Ott lakással állatok mellé teljes ellátással 

férfi munkaerőt keresek. 30/579-0404.

• Ausztriába, határközelbe táncos lányo-

kat felveszünk 18 éves kortól. 06-30/534-

4699, 00-43/664-2366335

• Állattartó telepre lovakhoz nappalos 

munkatársat keresek. 30/696-7110.

• A Koncsek Trans Kft. megbízható gépko-

csivezetőt keres furgonra, nemzetközi árufu-

varozásban szerzett gyakorlattal. Érd.: +36-

20/416-6840

• Cégcsoportunk Németországba 
(Rostock LIEBHERR) gyakorlott, érvényes 

minősítéssel rendelkező (pozíciók: PF, PC, PD) 

MAG (CO2) hegesztőket keres, ipari daruk 

gyártásához (próbamunka a helyszínen). 

Német nyelv szükséges. Kollektív német szer-

ződéssel, bérezés német alkalmazottként. 

Jelentkezésüket e-mailen várjuk office@exa-

mont.eu, Tel.: +4369913771999

• Cégcsoportunk keres hosszú távú mun-

kára szakembereket a következő munkakö-

rökben Ausztria területére (Voralberg): ipari 

fényező (Airless), víz-gáz-fűtés-szaniter sze-

relő, légtechnikai szerelő, hidegburkoló, vil-

lanyszerelő, autószerelő, karosszérialakatos, 

CNC gépszerelő, asztalos, nyílászáró beépítő. 

Német nyelv szükséges, (előny autó+ jogosít-

vány). Kollektív osztrák szerződéssel, bérezés 

osztrák alkalmazottként. Jelentkezésüket 

e-mailen várjuk office@examont.eu, Tel.: 

+4369913771999

• Csongrádi gumis műhelybe munkatársat 

keresünk. Tel.: 06-30/9-354-670

• Sofőrt keresünk C és CE kategóriával 

csongrádi telephelyre. 30/466-4407 10.00 h 

után.

• Gyakorlattal rendelkező targoncást 
keresünk csongrádi telephelyre. Érd.: 10 h 

után Tel.: 06-30/466-4407

• Nagy budapesti helyismerettel, B. kat. 

vezetői engedéllyel áruterítést, anyagbeszer-

zést vállalok. 30/875-84-56.

• Angol és francia vagy francia és flamand 

nyelven társalgási szinten beszélő munkatár-

sat keresek. 30/9856-168, 30/716-08-18.

• Cukrászdába eladót és cukrászt kere-

sünk. Szent Korona Cukrászda Szentes, 

Horváth M. u. 9.

• CE  kategóriával, Gki kártyával rendelke-

ző sofőrt keresek gabonás munkára, belföld-

re. (Szentes) 70/420-5409.

• Járőr időszakos helyettesítésére 
vagyonőrt keresünk. Feltétel: B. kategóriás 

jogosítvány, vagyonőri igazolvány, szentesi 

helyismeret. Nyugdíjas is lehet. 30/928-5090.

SZOLGÁLTATÁS
• Szentes Taxi. Városon belül bárhonnan-

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

• Bádogos, tetőfedő, ács, hőszigetelő 

munkát vállalunk. Horganyzott csatorna 1690 

Ft/m anyaggal, munkadíjjal. Cserepes lemez, 

tetőfedések kivitelezése, palatetők felújítása 

bontás nélkül színes, mintás zsindellyel. 

Hőszigetelés terjedelmes színválasztéka 

5.900 Ft/m2. Érdeklődni: Varga Róbert, 

30/318-1618.

• Szobafestés, mázolás, tapétázás, 
hőszigetelés, laminált parketta rakása. 

Kérem, hívjon. 30/508-7144.

• Kőművesmunkák, ácsmunkák, burko-
lás, hőszigetelés. 30/732-9996.

• Áruszállítás, költöztetés. 30/9689-704.

• Festést, mázolást, tapétázást vállalok, 

bútormozgatással, rövid határidővel, azonnali 

kezdéssel. Olcsón. Szentes környékén is. Hívj, 

megegyezünk! 30/3219-168.

• Megbízható brigáddal mindenféle 
kőművesmunkát A-Z-ig, burkolást, térköve-

zést, kerítések készítését, régi tetők javítását, 

áthajtását, kémények javítását, készítését, 

bádogosmunkákat vállalunk anyagbeszerzés-

sel is. Tel.: 0630 184-1587, 0630 893-6640.

• Vállalati számítógépes rendszerek javí-

tása, karbantartása, rendszergazdai szolgál-

tatás kedvező áron. 70/525-0479

• Favágást vállalok veszélyes helyen, 

vidéken is, fáért is. 30/938-6387

• Gáztűzhelyek, vízmelegítők, konvekto-
rok, kazánok takarítása, felújítása, savazása, 

villanybojler vízkőtelenítése. Víz- és központi 

fűtés szerelése. Mosógépjavítás. 63/317310, 

30/9836-876.

• Veszélyes fák bontását vállalom alpin 

technikai módszerrel. 70/387-1179.

• Nyílászárók utólagos szigetelése, pass-

zítása, beállítása, zárcseréje, hőszivárgás 

mérése. Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók, 

szalagfüggöny, harmonikaajtók készítése, 

javítása. Penészmentesítés! www.peneszelta-

volitasa.hu Tel.: 06-30/294-6022

• Talajvíz elleni vízszintes falszigetelés 

fűrésztechnikával történő befűzését vállalom 

tégla- és vályogfalnál. Tel.: 06-30/935-6527 

• Kútfúrás. Telefon: 0630 554-5544.

• Gépi földmunkát, törmelékszállítást, 
hodálytakarítást vállalunk. 30/5666-107.

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

• Ereszcsatorna készítése, javítása, taka-

rítása. Tel.: 06-30/515-2207

• Tető áthajtása, javítása, kémény felújítá-

sa. Tel.: 06-30/515-2207

• Tetők javítását, áthajtását, lapos tetők 

szigetelését, tetők teljes körű bádogozását 

(fal-, orom-, kéményszegély, ereszcsatorna) 

vállaljuk anyagbeszerzéssel együtt is. Precíz 

munka, korrekt ár. Tel.: 0630 776-9997.

• Kapuk készítése, akár ipari méretben is. 

30/928-1085.

• Keltetőgép javításához szerelőt kere-

sek. 30/43-84-299.

• Veszélyes fák kivágása alpin techniká-

val. Elhanyagolt területek kitakarítása. 

Fakivágás kosaras autóval. Koronaigazítás. 

Gallyak eltakarítása, gallyaprítás. Emelő-

gépkosaras gépkocsival végezhető munkák. 

Teljes körű felelősségbiztosítással, fakiterme-

lő, illetve lakott területi fakitermelő végzett-

séggel rendelkezem. 06-20/337-8101

• Szállítást, költöztetést vállalok. 
Rekeszt, dobozt biztosítok. 30/9752-490

• Központi fűtési és vízszerelési munkák 

kivitelezése, karbantartás. 30/972-8568

• Favágást vállalok veszélyes helyen is. 

30/996-9970.

• Sorselemzés, kártyajóslás, családi, 
párkapcsolati problémák, szerelemkötés, 

átok-rontás levétele. Hívásra házhoz megyek. 

30/924-3867

• Terhessé vált cégét megvásároljuk! 

Magas tagi kölcsön, magas házipénztár előny-

ben! Tel.: 06-30/3454-724

• Thonet székek, hintaszékek felújítását, 

nádazását, antik bútorok felújítását, fényezé-

sét vállalom. 20/808-8045.

• Számítógépek, számítógépes rendsze-
rek javítása, karbantartása magánszemélyek-

nek kedvező áron. 70/525-0479

• Energetikai tanúsítvány Szentesen és 

Csongrádon. Tel.: 06-20/805-7847

• Szentesen megbízható, becsületes 44 

éves asszony takarítást és beteggondozást 

vállal. 20/567-1883.

• Veszélyes fák kivágását, koronaigazítást 

és erdőgyérítést vállalok. Tel.: 06-20/622-

2492

• Teljes generál kivitelezést vállalunk. 

Kőműves-, tetőmunkákat, burkolást, gipsz-

kartonozást, javítást, magánszemélyeknek 

azonnali kezdéssel. Tel.: 06-70/313-7124

GONDOZÁS
• Gondviselés, bevásárlás. Visszahívom. 

30/9135-560.

• Idősek ápolását, segítését vállalom, für-

detek, pelenkázok, bármit. 30/551-0728.

• Idős asszony mellé napi 3 órában beszél-

getőtársat keresek, leinformálható legyen. 

(Fizetés megegyezés szerint.) Tel.: 06-63/474-

964 délután 16-tól 19-óráig.

OKTATÁS
• Bolti eladó, boltvezető, szakács, cuk-

rász, pincér, vendéglátás-szervező, vendéglá-

tó üzletvezető, vendéglátó eladó, aranykalá-

szos gazda OKJ tanfolyam. 06-70/524-6166. 

www.oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/

A001-A011)

• Matematika, kémia korrepetálás Szen-

tesen. 30/366-3161.

• Mezőgazdasági alap és ismeretfelújító 

ADR tanfolyam Csongrádon. Műtrágya-, 

növényvédőszer-, gázolajszállítás és raktáro-

zás. Saroktanya Mezőgazdasági 

Tudáscentrum 30/715-7828.

• Lovari nyelvtanfolyam indul Szegeden 

március 17-én 9.00-tól Teréz utca 36/B, 

Csongrádon március 16-án 13.50-től 

Nagymező u. 37. 70/579-5983, 20/428-44-

86, www.ciganynyelvoktatas.hu

EGÉSZSÉG
• Fájó váll, nyak, derék, gerinc, ízületek, 

idegesség, feszültség, kimerültség? Ha ezek 

közül bármilyen problémával szembesül, for-

duljon hozzám bizalommal! Relaxáló mass-

zázs (ruhában történik); energiafeltöltés; 

feszültségek csökkentése; lelki béke helyreál-

lítása. Adjon esélyt magának, és nekem, hogy 

segíthessek! Tisztelettel: Koczka József. Tel.: 

06/30/507-8360.

• Extra masszázst vállal 40-es, szakkép-

zett masszőrhölgy, mindennap Orosházán. 

Tel.: 0630 853-9695

TÁRSKERESÉS
• Társközvetítés komolyan. 06-30/425-

0226.

• Sikeres pártalálás. 0630 355-2039

• 19 éves lány társat keres. Tel.: 

06-30/973-5042 

• 72 éves hölgy józan életű 70-es szentesi 

társat keres. 30/611-3679.

• 50 éves férfi barátnőt keres. 30/7521-

489.

• 170 cm magas (barna hajú), középkorú 

hölgy párját keresi. Vidéki is lehet. Tel.: 

06-20/542-2503

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

447-6571

• 35 éves, független, minden káros szen-

vedélytől mentes vállalkozó fiú keres hosszú 

távra, komoly kapcsolatra vágyó lányt. 

20/467-00-80.

• 46 éves férfi ismerkedne szentesi vagy 

csongrádi hölggyel. 70/353-9487.

• 54 éves férfi élettársi kapcsolatot keres 

60 éves korig, szentesiek előnyben. 30/688-

6416.

MŰSZAKI
• Garanciás, alig használt Philips micro 

hifi eladó, kipróbálható. Irányár: 25.000 Ft. 

30/5560-773.

• Jó állapotú gáztűzhely eladó. 30/628-

4894.

• 125 l-es Elektrosvit hűtőszekrény eladó. 

Irányár: 8000 Ft. 30/5560-773.

• Hideg-melegvizes sterimó eladó. Tel.: 

06-30/677-1833

• 300 literes fagyasztóláda eladó. Tel.: 

06-30/501-6316

• Hetra ipari hegesztőtrafó 230/380 V-os 

eladó. Tel.: 06-20/947-3761

• Használt számítógép eladó. Specifikáció: 

CPU: Intel Core 2 Duo, alaplap: Asus, memó-

ria: 4 GB DDR2, merevlemez: 500 GB, grafikus 

kártya: Nvidia GeForce GT 440 1 GB, operáci-

ós rendszer: Windows 10 64-bit. Ára: 55.000 

Ft (alkuképes).  Webkamera eladó, ár: 3.000 

Ft.30/376-19-81.

• 7"-os navigáció, garanciával eladó. 

70/424-7820.

• Terménydaráló 2,2 kW-os motorral ela-

dó. 30/414-51-93.

JÁRMŰ
• Csongrádon, a Félegyházi úti autóbontó 

nyitva tartása: hétfő: szünnap, kedd-péntek: 

8-17-ig, szombat: 8-12-ig. 63/482-419.

• Készpénzért bármilyen utánfutóját, 
lakókocsiját, autóját, büfékocsiját megvásáro-

lom. 30/421-85-75, 70/424-78-20.

• Utánfutó eladó. 70/42-478-20.

• Suzuki Sedan 1999-es, első tulajdonostól 

eladó. 30/349-7636.

• Barkas, Ifa alkatrészek eladók. Tel.: 

20/5222-865.

• Fiat Bravo 1,2 B 1999-es évj. klímával, 

friss műszakival, szép állapotban eladó/cse-

rélhető. Tel.: 06-30/450-7426

• Régi motorkerékpárokat vásárolnék. 
30/950-9170.

• Régi motorokat veszek Csepel, 

Pannónia, BMW stb. Tel.: 06-30/245-3844

• Citroën C3 1,6 HDi eladó, cserélhető. 

30/227-31-93.

• Peugeot 106-os, Citroën Xsara megkí-

mélten friss vizsgával eladók. Tel.: 20/321-

1908.

• Lada személygépkocsi műszaki nélkül 

eladó. 30/610-47-43.

• T4K kistraktor eladó. 30/7110-248.

• 6 méteres csónak és Yamaha négyütemű 

motor eladó. 30/71-10-248.

• Használt autóját, tehergépkocsiját 
készpénzért megveszem. Üzemképtelen, papír 

nélkül is lehet. Ha kell házhoz megyek. 

06-20/910-9361, 20/280-9747

• Skoda Octavia 2001-es évj., magyaror-

szági, 1,9 TDI szervizkönyvvel, klímával, vala-

mint VW Golf IV 1,9 TDI eladó. Csere is érde-

kel. Ugyanitt.: 14” és 16”-os alufelni eladó. 

Tel.: 06-30/943-8932

• Renault 19 1,4 B magyarországi, nem 

rozsdás, jó motorral, szép állapotban eladó. 

Tel.: 06-30/450-7426

• Audi 80-as 1,6-os TDi megkímélten 

330.000 Ft-ért eladó. 70/424-7820.

• BMW 316-os, 1997. évj. 399.000 Ft-ért 

eladó. 70/42-47-820.

• Fiat Uno megkímélten 199.000 Ft-ért 

eladó. 70/632-58-36.

• Opel Astra 2 év műszakival 250.000 

Ft-ért eladó. 70/63-25-836.

• Ponyvás utánfutó 3,3x2,1 m-es platóval, 

2,20 magas ponyvával, új árának feléért 

eladó. 70/4247-820.

• Lakókocsi 1,5 év műszakival eladó. 

70/4247-820.

• 20-as, jó állapotú fiú kerékpár eladó. Tel.: 

0630 2219-560.

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

• Szabadtartásból mangalica hízók, sül-

dők eladók. 30/382-11-84.

• 120 kg-os mangalica hízó eladó hasítva 

is. 30/36-13-749.

• Nagy súlyú hízó eladó. 30/272-49-94.

• Hússertés ketté hasítva eladó, 600 Ft/kg 

házhoz szállítva. 06-30/914-6693

• Süldők eladók. Tel.: 06-70/240-6411

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával • éjjel-nappal
Kiszállási díj 0 Ft, vidéken is.
0630 8800-510 
0630 455-1090B
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Háztartási gépek
(klíma, hűtő-, mosó-, mosogatógép)

JAVÍTÁSA
hétvégén is. Hibabejelentés:
0630 868-2946

Teljes körű

KÖLTÖZTETÉS,
bútor- és áru-

szállítás
az év minden napján.
GYORS • MEGBÍZHATÓ

0670 388-4379

Teljes körű

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ Ö É

TEHERAUTÓ- és
SZEMÉLYAUTÓ-

BÉRLÉS
30/555-2230

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

30/383-1955 • bellbusz@gmail.com

REDÕNY
Harmonikaajtó, szúnyogháló,

szalagfüggöny, reluxa, javítások,
gurtnicsere, átszabás.

Műanyag nyílászárók
garanciával!

Ingyenes felmérés.
Folyamatos akciók!
06-30/374-2606

Hétvégén is!
pleso55@indamail.hu

Nádtetőkészítés, nádtetőfedés, -javí-
tás. www.nadtetokeszites.atw.hu Tel.: 
06-70/204-7365

Favágás veszélyes helyen is, számla-
képesen. 20/460-3606.

Redőny expressz. Leszakadt, nem 
működő redőnyök, reluxák teljes körű 
javítását, gurni cseréjét vállalom. 
30/718-7381.

Duguláselhárítás garanciával, 0–24 
óráig. Telefon: 0630 8800-510, 0630 
455-1090

Cserépkályhák (új, bontott) beépítése, 
újrarakása, karbantartása. Telefon: 
0620 978-3962

Szőnyeg, szőnyegpadló és kárpit tisz-
títása. Telefon: 30/958-8916, 30/626-
0964

Szobafestést, mázolást, tapétázást 
vállalunk minőségi kivitelben. 30/699-
0789.

Gurtnicsere, új redőny készítése, fare-
dőny javítása hétvégén is, gyors precíz 
munka. 06-30/735-0746, 06-70/227-
6273

50% kedvezmény március 31-ig min-
den építőipari munkára: kőműves, ács, 
hideg- és melegburkolás, homlokzat- 
és víztaszító szigetelés, víz-, villany- 
és gázszerelés. Számlaképes! Telefon: 
0620 458-3820.

Vízszerelés, vízrendszerek átépítése 
és javítása kedvező feltételekkel és 
garanciával. Telefon: 0620 458-3820.

Élelmiszer- és vegyiáru eladó tanfo-
lyam (E-000063/2013/A009) indul 
Szentesen. Érd: 66/325-997, www.
alfakepzo.hu

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

SZENTESEN,SZENTESEN,
a kórház főbejáratánál,a kórház főbejáratánál,

a virágbolt mellett.a virágbolt mellett.
Nyitva tartás:Nyitva tartás:

hétfő-péntek 5.30-11.00hétfő-péntek 5.30-11.00
szombat-vasárnapszombat-vasárnap
6.00-10.00 óráig.6.00-10.00 óráig.

Szeretettel és lángossalSzeretettel és lángossal
várom vendégeimet!várom vendégeimet!

Hajdúné KatiHajdúné Kati

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.

KISÁLLATELEDELKISÁLLATELEDEL
Akciós ajánlatunkAkciós ajánlatunk::

• •  CICAKONZERV CICAKONZERV,,

415 g 415 g (265 Ft/kg)(265 Ft/kg)  110110  Ft/db-tólFt/db-tól

•  hűtés nélküli•  hűtés nélküli

KUTYASZALÁMIKUTYASZALÁMI

  185185  Ft/kg-tólFt/kg-tól

•  száraz•  száraz CICATÁP CICATÁP

1 kg1 kg  300300  Ft/kg-tólFt/kg-tól

Szentes, Sima F. u. 45.
(kórház kapuval szemben,

az udvarban parkoló
a vásárlók részére)

Nyitva:  h-p 8-12, 13-17,

szo. 8-12 óráig.

A Szentesi Művelődési
Központ szervezésében

a Művelődési és
Ifjúsági Ház Klubjában

(Szentes, Tóth J. u. 10-14.)

2018. február 22-én
(csütörtökön)

19-21 óráig a

Korok a művelődés-
történetben

sorozatunk
következô elõadására

várjuk az érdeklôdôket.
Előadó:

Poszler György
tanár

Szentesi Keresztény Pedagógus Társaság

Egy volt szentesi diák
forradalmi naplójaforradalmi naplója

1956-ból1956-ból
Sipos Árpád

református lelkész előadása
2018. február 28-án,

szerdán 18 órakor
a Művelődési és Ifjúsági Házban

(Szentes, Tóth József utca 10-14.)
A belépés díjtalan.

a kormányváltáshoz

önre is szükség van!

Amennyiben bármilyen módon (aláírásgyűjtés, szórólapozás, 
szervezési munka, internetes kampány, anyagi támogatás) 
segítené a kampányomat, kérem, az alábbi elérhetőségeken 
jelezze azt:

Köszönettel,
Szabó Zoltán Ferenc

szabo.zoltan.ferenc@jobbik.hu 06-70/312-8829

segítse ön is a kampányomat!
órólapozás, 
támogatás)
etőségeken 
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• Sárga lovak 10 és 1,5 évesek (140 cm 

marmagasak) eladók. Tel.: 06-20/777-83-12

• Holstein 5 éves, 8 hónapos hasas tehén 

eladó. Tel.: 06-20/777-8312

• Hízók eladók. 30/227-4546.

• Hízott kacsa megrendelhető házhoz 

szállítással. 30/505-6249.

• Tojótyúk kapható 500 Ft/db, 12 db-tól 

ingyenes házhoz szállítással. 06-30/2646-

146. Összeírókat keresünk!

• Hét hónapos üszők, bikák eladók. Tel.: 

06-30/358-1830

• Tyúk, 14 hónapos, tollas, nem ketreces, 

nem kitojt 690 Ft/db. Kacsa, fehér, hápogós, 3 

kg-os, 690 Ft/kg. Ingyenes szállítás. 

06-70/776-3007

• Mangalica malacok és süldők eladók 

Szentesen. 30/3985-202.

• Tanyasi gyöngyösök eladók, pucolva is. 

30/906-04-41.

• Anyadisznó és választási malac eladó. 

30/380-29-63.

• Nagy súlyú hízók eladók. 30/333-29-72.

• Tojótyúk 599 Ft/db. Szép barna tollas, 

kiválóan tojó, ingyen házhoz szállítva. 

06-70/240-13-31

• Pottyanós Limusin üsző eladó. Tel.: 

06-30/366-3335

• Vágó birkák, vágó kosok, szürke marhák 

és kardvirághagyma eladó. 30/721-32-16.

• 2 db 30 kg-os süldő eladó. 70/225-69-82.

• Pávák eladók. 30/570-66-77.

• Sárga tojótyúk, jó tollazatú, kb. 2 kg-os, 

600 Ft/db, ingyenes házhoz szállítással meg-

rendelhető. 30 db-tól kedvezmény. 30/835-

1121

• 25-30 kg-os malacok eladók. 30/254-

79-36.

• 120-160 kg körüli húsjellegű hízók 

eladók, ketté hasítva is. 30/480-5852.

• Hasított sertés eladó. 30/206-2373.

• 150 kg-os hízó eladó. 30/740-1731.

• 300 kg-os hízók élve, hasítva, részeire 

bontva is eladók. 30/298-5266.

• 2 db fejőstehén, 1 db borjú és hereliszt 

eladó. 20/541-7561.

• 1 db ló eladó. 30/231-69-44.

• 140 kg-os hízó átvágva, félben eladó. 

30/543-80-84.

• Naposcsibe rendelés folyamatosan 
(bábolnai is). Szentes, Váradi L. u. 17. 70/942-

6869 csak 16 h után, www.szentesinaposcsi-

be.webnode.hu

• Nagy súlyú hízó eladó. 30/738-3682.

• Hízó eladó. 30/414-51-93.

• Francia húsgalambok és tovább tenyész-

tésre birminghami pergők valamint adanák, 

zuhanó pergők eladók. 06-30/6707-035.

• Tanyasi vörös kakasok élve vagy tisztítva 

1000-1200 Ft/kg áron eladók. 06-30/303-

9075

• 7 hetes, kan, kuvasz kiskutya eladó. 

63/363-462.

VEGYES
• Szójadara házhoz szállítással. 30/228-

0881.

• Tápkockás karalábé-, kelkáposzta-, 
káposzta-, karfiol-, brokkoli-, salátapalánta 

eladó. 30/625-2593.

• Romos házat, tanyát lebontásra megve-

szek. Megtekintés után fizetek. 20/250-82-

59.

• Akciós farsangi jelmez- és kellékvásár 

Szolnokon, a Széchenyi lakótelepi piac mögöt-

ti Dávid jelmezszaküzletben. Óriási a választé-

kunk: bölcsis, ovis, iskolás és felnőtt méretű 

jelmezekből. Nyitva minden nap 9-18 óráig.

• Akkumulátor, vas- és színesfém-hulla-

dék felvásárlása. Telephely nyitva: h-v: 7-18 

óráig. Hívásra házhoz megyek. 70/577-0440.

• Tollfelvásárlás. Dunnát, párnát veszek 

magas áron. Tel.: 06-30/354-3210, 

06-70/505-9040

• Árpa, búza, kukorica, napraforgó eladó 

Csongrádon. Tel.: 06-30/486-3080

• 2 db fűtött fóliasátor eladó. 30/454-62-

43.

• Búza, kukorica eladó. 30/5666-107.

• Lucfenyő ültetvény teljes árukészlete 

40-120 cm-ig (4-8 éves) tevékenység meg-

szűnése miatt eladó. Tel.: 06-20/462-8410

• Vásárolnék lakatos, bádogos gépeket, 

élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, 

CO-hegesztőt, műszerészesztergát, marógé-

pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 

06-70/624-5475

• Kis bálás széna, lucerna, szalma, (hasz-

nált ponyva) eladó. 30/902-6002.

• Retro és régi hagyaték felvásárlása, 

bútor, toll, festmény, porcelán, régi faliórák, 

zsebórák, cserépedény, háztartási dolgok, 

vas- és rézhulladékok, szerszámok, teljes 

hagyaték vásárlása. Készpénzzel fizetek. Tel.: 

0670 354-8445, 0630 375-7605.

• Mindenféle használt tollat magas áron 

veszek, érte megyek, azonnal fizetek. Tel.: 

0630 480-2661.

• Mindenfajta olvasott könyvet veszek. 

Hívásra érte megyek, készpénzzel fizetek. 

Tel.: 0630 480-2661.

• Mindenféle limlom és hagyaték felvásár-

lása. Tel.: 0630 684-1693

• Kukorica eladó. 30/477-4523.

• Szentesen, az Ilonaparton 2 db emelt 

légterű, fűtött fólia (1200 m2) és palántaneve-

lő eladó. 30/515-75-34.

• Tápkockás fejeskáposzta-palánta 
eladó. 30/374-00-36.

• Kínai kel palánta eladó. Tel.: 06-30/594-

6852

• Édeshagyma-mag és dughagyma eladó. 

Tel.: 06-30/376-3903

•  Dió, kézi vetőgép, tolikapa, permetező, 

kompresszor, íróasztal eladó. 20/999-49-03.

• Horgászfelszerelések eladók. 70/254-
6076.

• Költözés miatt eladó gáztűzhely, konyha-

szekrény, asztalok, kályha, heverő. Tel.: 

06-30/746-7392

• Árpa és tritikálé eladó. 30/987-0663.

• 7,5 m-es fóliasátor horganyzott bordák, 

valamint 1 évet használt komplett csepegtető-

rendszer (KPE csőgerinc, gomba, tüske, kapil-

láris) eladó. Szentes, 30/2602-410.

• Árpa eladó, sertéscsere érdekel. Tel.: 

30/383-0901.

• Nyárfa 2.400 Ft/100 kg, akácfa 3.650 

Ft/100 kg-ért kályhakészen eladó. Tel.: 

06-30/311-5029 (EUTR: AA5987739)

• Körbálás gyepszéna eladó. 30/505-

6249.

• Nagy bálás gyepszéna eladó. 20/55-24-

811.

• Őszi zab Csongrádon eladó. Tel.: 

06-70/522-7394

• 2 db 60 m-es fóliaváz eladó. Tel.: 

06-30/754-2738

• Kis és nagyméretű tégla kb. 4.000 db 

olcsón eladó Csongrádon. Tel.: 06-30/351-

5193

• Kukorica, minőségi kis bálás gyepszéna 

Csongrádon eladó. Tel.: 06-20/4819-888

• Kukorica eladó. Tel.: 06-30/6377-662

• Használt 3+2+1 textilbőr ülőgarnitúra 

eladó, irányár: 30e/Ft. Tel.: 06-20/5878-564

• Bontásból eladó: nagy és kisméretű 

tégla, kis cserép, 2000 db hódfarkú cserép és 

egyéb dolgok. 30/925-86-08.

• Épületbontást vásárolok, lehet tanya is. 

30/925-86-08.

• Hagyatékot vásárolok, kitakarítással is. 

30/925-86-08.

• Engedéllyel rendelkező személy hullaj-

tott szarvasagancsot (gímet/dámot/őzet) 

vásárol legmagasabb áron. Tel.: 06-70/388-

1389.

• Ipari fémfűrészgép eladó. 06-30/677-

1833

• 600 literes függesztett permetező eladó. 

06-30/677-1833

• 3 db gázpalack eladó. Tel.: 06-30/351-

8442

• Elektromos, 3 kerekű kerékpár eladó. 

30/474-3726.

• Vásárolok porcelánokat, festményeket, 
dísztárgyakat, régiségeket.Tel.: 06-70/228-

2994

• Búza, repce, napraforgó, szójabab eladó 

Szentesen. 30/928-51-37.

• 175x110-es, 160x110-es hullámpala 
eladó Szentesen. 20/250-82-59.

• Szekrénysor és ágyazható ülőgarnitúra 

eladók. 20/627-4237.

• Kiárusítás költözés miatt családi házból 

bérházba. Különböző használati tárgyak 

eladók, bútorok, szerszámok. 20/2316-089.

• Csongrádon, a Széchenyi u. 55. sz. alatt 

tűzifa kereskedés eladásra kínál: tölgy, bükk, 

gyertyán, guriga 3000 Ft/100 kg, konyhakész 

3200 Ft/100 kg. 70/261-00-23, 30/3820-

250. AA 5846520.

• Dunnát, párnát, régi használt tollat 

veszek. Tel.: 06-30/467-4542

• Kiárusítás! B30-as tégla 117 Ft/db áron 

kapható! Csongrád, Zsinór u. 62. Tel.: 

06-30/6451-825,  06-31/784-2153

• Ablakok, erkélyajtók, üvegfalak kitűnő 

minőségben bontásból, szállítással Német-

országból. Szállítást vállalunk. 30/282-9225.

• Műanyag hajótest kis hibával eladó. Tel.: 

06-20/3-136-216

• Tűzifa eladó. Nyárfa 13 e Ft/m3, juhar 16 

e Ft/m3, kiszállítva. 06-30/217-5575, 

06-70/506-8000, EUTR: AA598773

• Használható citerát vásárolnék. 3/255-

63-03.

• Fehérpaprika-palánta eladó. 30/276-
04-04.

• Ülőgarnitúra olcsón eladó. 63/315-499.

• Kis és körbálás hereszéna eladó. Tel.: 

06-30/625-2593

• Fóliaváz eladó, 40-es KPE csőből 27 m 

hosszú és 8 m széles. Tel.: 06-70/205-0395

• SPC vetőgép eladó. 30/383-0901.

• Kukorica, búza eladó 4500 Ft/100 kg. 

Házhoz szállítás megoldható. 70/945-25-75.

• Fóliabordák és 130-as öntözőcsövek 

eladók. 30/498-30-75.

• Feleslegessé vált tűzifa eladó. 30/29-24-

582.

• Kis bálás széna eladó. 20/264-08-85.

• X box 360, one eladók. 70/886-4333.

• Keményfából készült, komplett szoba-

bútor, vegyes tüzelésű kazán, C 21-es gázka-

zán eladó. 63/363-462.

• Műanyag hordót veszek Szentesen. 

30/254-7665.

• Fiatal gyűjtő vásárol zománcos babaká-

dat (3000-6000), új és régi könyveket, disznó-

vágó asztalt (5000-15000), gyalupadot (5000-

15000), fateknőt, bádogteknőt, bádogkádat 

1500-2000 Ft, régi bútorokat, dunnát, párnát a 

legmagasabb áron, spalettát (3000-9000), 

régi üvegeket, mindennemű porcelánfigurákat, 

lavórtartót, mindenfajta régi zománcos edényt, 

régi pénzeket, katonai dolgokat, régi katonai 

fotókat, cserépedényeket, hokedlit, sámlit, 

régi faszéket (500-1000) rosszat is. 0620 

588-0830.

• Bontott építőanyagok eladók: kis és 

nagy tégla, kétfalcos cserép, kúpcserép, 

faanyagok. T: 0630 814-9068, 0630 181-1387

• Körbálás gyepszéna, bálás kazán, sarok-

kád csapteleppel eladó. Tel.: 0630 3037-399.

Szentes, Csongrád
Megjelenik minden pénteken

28.000 példányban.

Lapzárta: kedd 17 óra.

Kiadja a Politrend Kft.
a Hungária Szuperinfó

Országos Laphálózat tagja.

Nyomdai előállítás: Délkelet-Press Kft.
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18.

Terjesztés: Rensz Magyarország Kft.

Hirdetésfelvétel:

Szentes, Kossuth tér 5.
Tel.: 63/562-790, fax: 63/562-791
Postacím: 6600 Szentes, Pf. 144.
E-mail: szentes@szuperinfo.hu

Csongrád, Jókai u. 1. Tel.: 63/482-483

Szegvár, Tip-Top vegyesbolt

A Szuperinfó fi zetett hirdetéseket
tartalmaz, melyek valódiságát a 

szerkesztőség nem vizsgálja, tartalmáért 
felelősséget nem vállal. A kiadó előzetes 

engedélye nélkül a lapban megjelent 
hirdetéseket felhasználni tilos!

Vegye meg nálunk

TÜZELÔJÉT!

TÛZIFATÛZIFA
SZENTES, Vásárhelyi út

a Shell benzinkút után,
(volt autóbontó)

30/750-084830/750-0848
EUTR: AA5846878

Március 6-ra naposcsirke jegyezhető 
Felgyőn. 70/774-6645, 63/480-409

A gyászoló család mély fájdalommal tudatja, hogy

HÁRI LÁSZLÓ,
a Szentesi Repülőklub elnöke,

szentesi lakos, 85 éves korában elhunyt.

Búcsúztatása 2018. február 17-én,
szombaton 14 órakor lesz a Szeder temetőben.

Drága emléke szívünkben örökké él!

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

Lomért lomtalanítok! Ezen kívül válla-
lom pincék, padlások, udvarok min-
dennemű takarítását és lom elszállítá-
sát. 70/327-8211.

SZÁRAZ TÜZELŐ EGÉSZ TÉLEN! RUF 
keményfa brikett 100% bükkfából, 80 
Ft/kg. Ingyenes kiszállítás Csongrád 
megyében 300 kg-tól. Rendelés, infor-
máció: 06-20/368-6808

Akác tűzifa termelőtől, erdei köbméter-
ben eladó. Tel.: 63/482-654, 30/46-58-
929. EUTR: AA2024716

Tűzifa Csongrádon a malom udvará-
ban. Akác, tölgy, bükk, gyertyán, nyár-
fa hasítva, kuglizva, méterben. Brikett, 
szén, herkules dió kapható. 30/2550-
887 EUTR: AA5881956

Tűzifa akció. Tölgy, bükk, gyertyán, 
akác gurigázva, hasítva. Kiszállítás 
Csongrádon és Felgyőre ingyenes. Tel.: 
30/243-70-15.  EUTR: AA0314064

Bútorasztalos vásárol antik, régi, retro 
bútorokat, tárgyakat, motorokat, akár 
romos állapotban is. Tel.: 06-30/915-
1072

Tûzifa Csongrádon: gyertyán, bükk, 
tölgy, akác gurigázva, konyhakészen, 
házhoz szállítással. Tel.: 06-20/521-
6324 EUTR: AA5850288

LIGNIT
Szállítás folyamatosan.

30/407-8356

Tűzifa akció: akác 3800 Ft/100 kg, 
bükk, gyertyán, tölgy 3100 Ft/100 kg. 
30/915-2347. EUTR: AA0474005.
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Szentes, sétálóutca Szentes, sétálóutca Tel.: 20/519-2248Tel.: 20/519-2248

KIÁRUSÍTÁS!KIÁRUSÍTÁS!

20-5520-55%%
KEDVEZMÉNYKEDVEZMÉNY

a teljes árukészletre
2018. 02. 28-ig.2018. 02. 28-ig.

Minden típusú bankkártyával fizethet.

V. CSONGRÁD
VÁROSI

ULTI-
VERSENY
Időpont: 2018. február 24.

Helyszín: Gringo's Pub 
Pizzéria és Étterem

(Csongrád, Széchenyi u. 11-13.)

Regisztrációs díj: 3.000 Ft
A részvételi díj magában foglalja

az ebédet és a díjazást is.
Jelentkezés: Fagyal Béla

06-30/446-79-49
fagyalb2@gmail.com

Y

ÚSZÓMESTERI ÉSÚSZÓMESTERI ÉS
SZAUNAKEZELŐ KÉPZÉSSZAUNAKEZELŐ KÉPZÉS
egy időben a Szentesi Sport- és Üdülőközpontban!

A Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nkft.
(6600 Szentes, Csallány Gábor part 4.)

az alábbi tanfolyamokat hirdeti meg:

 SZAUNAKEZELŐ tanfolyam  ára: 45.000 Ft

 ÚSZÓMESTER tanfolyam  ára: 65.000 Ft

  SZAUNAKEZELŐ és

ÚSZÓMESTERI tanfolyam  ára: 85.000 Ft

Jelentkezni:
személyesen az üdülőközpontban vagy írásban

az info@udulokozpont-szentes.hu e-mail címen

lehet rövid önéletrajzzal.

Felvételkor hozza magával személyi okmányait és

az iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Képzési idő: 4 hét, részben távoktatás keretében.

Felvételi időpontja: 2018. február 28.

Felvételi kritérium: 200 m úszás 2 úszásnemben.

Oktatás első napja: 2018. március 1.

A HUNOR COOP ZRt. felkínálja ELADÁSRA a NAGYMÁGOCS, Mátyás király u. 24.sz.

alatti ABC-ben korszerűsítés miatt kicserélésre kerülő hűtőberendezéseit.

– TEJHŰTŐ FALIREGÁLOK 1,5 - 2 m szélességben
– ZÖLDSÉGHŰTŐ FALIREGÁL 1 m szélességben

A berendezések üzemi állapotban megtekinthetők a fenti címen. 

Érdeklődni: munkaidőben a 30/637-4522-es telefonszámon lehet.

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. február 19-25-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  raguleves (glutén),
temesvári sertésszelet, krokett (glutén),

KEDD  zöldborsóleves (glutén),
disznótoros, hagymás krumpli (glutén, tej),

SZERDA  vegyes halászlé (glutén),
rakott palacsinta (glutén, tojás),

CSÜTÖRTÖK  grízgaluska leves (glutén), rántott

csirkecomb, zöldséges rizs (glutén, tojás),
PÉNTEK  gölődin leves (glutén, tojás),

tökfőzelék, tükörtojás (glutén, tej),
SZOMBAT  tejfölös krumplileves (glutén, tojás),

szerb rizses hús (glutén),
VASÁRNAP  húsleves (glutén, tojás),

gombás szelet, savanyúság (glutén).

SZENT KORONA CUKRÁSZDASZENT KORONA CUKRÁSZDA
Megkezdtük a
-víz árusítását.
Szentes, Horváth M. u.Szentes, Horváth M. u.

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

1,2 mm lemezvastagság
22 Dk 600x400

6.9906.990 Ft

12 év garancia!

MINŐSÉGI radiátorok 
TAVALYI áron!

GÁZKONVEKTOROK AKCIÓS ÁRON!

NÁLUNK

MINDEN CSAPTELEPMINDEN CSAPTELEP

1010%%  kedvezménnyel!kedvezménnyel!

SANOTECHNIKSANOTECHNIK
íves zuhanykabiníves zuhanykabin

króm profi l,króm profi l,

csíkos biztonsági üvegcsíkos biztonsági üveg

39.90039.900 Ft Ft

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

PUFFER-PUFFER-
TARTÁLYOKTARTÁLYOK
33 bar üzemi bar üzemi

nyomás,nyomás,

33 év garancia, év garancia,
az egyik

legjobb áron!legjobb áron!

KONDENZÁCIÓSKONDENZÁCIÓS

GÁZKAZÁNOKGÁZKAZÁNOK

199.000199.000
Ft-tólFt-tól

AJÁNDÉK!

Svéd és norvég elektromosSvéd és norvég elektromos
radiátorok készletről!radiátorok készletről!

Infra panelekInfra panelek

ElektromosElektromos
fűtőfólia és -szőnyegfűtőfólia és -szőnyeg

Ferroli Zefi roFerroli Zefi ro
gáz vízmelegítőgáz vízmelegítő
elemes gyújtású,elemes gyújtású,

11 liter/perc.11 liter/perc.

41.89041.890 Ft Ft


