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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.
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NYITÁSI KEDVEZMÉNY:

minden KERÉKPÁR

ALKATRÉSZRE

10% engedmény!
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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

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.

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

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

Elízium butikElízium butik
MINŐSÉGIMINŐSÉGI

HASZNÁLT RUHAHASZNÁLT RUHA

NYITÁS:NYITÁS:
március 1-jén.március 1-jén.
SZENTESSZENTES, Apponyi tér 6., Apponyi tér 6.

(A Rákóczi u. és a Mecs Balogh u. sarkán)(A Rákóczi u. és a Mecs Balogh u. sarkán)
Nyitva: h-k-sze 9-17-ig,Nyitva: h-k-sze 9-17-ig,
cs: 8-17-ig, szo.: 9-12-ig.cs: 8-17-ig, szo.: 9-12-ig.

ANGOL
nyelvi csoportok
indulnak Szentesen, a Dózsa-házban.

Ingyenes bemutató óra:Ingyenes bemutató óra:
március 1.  14.00 óra.március 1.  14.00 óra.
Kiscsoportos foglalkozások,
beszédkészség fejlesztése,

rugalmas óratervezés.
Oktató: Nagygyörgy Gabriella
(ELTE, Cambridge – Nagy-Britannia,

Károli Egyetem)
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Február 26-án
Február 26-ána házhoz szállítás szünetel!

a házhoz szállítás szünetel!Csomagolási díj nincs!

� �
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ÓRIÁSI ÓRIÁSI KIÁRUSÍTÁS!KIÁRUSÍTÁS!
• Téli kabátok  30-40%

•  vastag szoknyák,
pulóverek 20-30%

•  blúzok, nadrágok,
kardigánok 20-50%

ÁRENGEDMÉNNYEL a készlet erejéig.
Megérkeztek üzletünkbe a tavaszi áruk: 

átmeneti kabátok, dzsekik, alkalmi
szoknyák, blúzok, ruhák, táskák!

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

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

Remeha Tzerra M28cRemeha Tzerra M28c
A világ legkisebbA világ legkisebb

kondenzációs kazánja!kondenzációs kazánja!
• Fejlettebb vezérlés,• Fejlettebb vezérlés,
• magasabb megtakarítás,• magasabb megtakarítás,
• kiemelkedő HMV komfort,• kiemelkedő HMV komfort,
• holland gyártás, minőség.• holland gyártás, minőség.

307.900 307.900 FtFt
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INGATLAN

SZENTESEN ELADÓ

• Szabadság téren I. emeleti, 2 szobás, 

erkélyes, 52 m2-es, téglablokkos lakás, 

saját tárolóval (8.2 m)

• 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 szoba + nappalis, 54 m2-es, téglaépí-

tésű kockaház, melléképületekkel, 678 

m2-es portával Kisérben (8.3 m)

• Vásárhelyi úton, frekventált – vállalko-

zás céljára is kiváló - helyen, 1209 m2-es, 

széles utcafrontú építési telek, 40 %-os 

beépíthetőséggel, bontásra váró épülettel 

(7.8 m)

• 120 m2-es családi ház, kb. 200 m2-es 

kerttel a víztoronnyal szemben, vállalkozás 

céljára is! (10.9 m)

• Patinás, belvárosi polgári épületben II. 

emeleti 133 m2-es, 3 szoba + étkezős kony-

hás igényes lakás (19.8 m)

• Belvárosban, Kurca-parton, 3 szoba + 

amerikai konyhás nappali + tetőtérben sza-

badidős szobás, kb. 180 m2-es családi ház, 

dupla garázzsal, szaunával, minden szintről 

gyönyörű panorámával a vízpartra (45 m)

• Szentesen műút mellett összkomfortos 

tanya eladó. 70/776-1910.

• Eladó 1993-ban épült, 5 szobás családi 

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

• Szegváron lakható házat keresek. Tel.: 

70/341-1918.

• Csanyteleken családi ház eladó. Tel.: 

06-30/835-9151

• Szentesen I.-II. emeleti lakást keresek. 

Tel.: 06-30/182-5195

• Tömörkényen 15 ha területtel tanya 

eladó. 30/461-8688.

• Szentesen, a Kishát u. végén zártkert 

gyümölcsfákkal eladó. 30/339-36-39.

ELAD-LAK INGATLANIRODA
Csongrád, Erkel F. u. 2.
Telefon: 30/380-21-39

INGATLANKÖZVETÍTÉS,
ÉRTÉKBECSLÉS.

CSONGRÁDON ELADÓ

• Szegedi úton beköltözhető 2+2 szobás, 

összkomfortos kertes ház 9,2 MFt

• Vörösmarty utcában 2,5 szobás, össz-

komfortos kertes ház 4,3 MFt

Teljes kínálat képekben is!
http://elad-lak-csongradon.hu

• Nagyhegyen, a Garázs dűlő végén 3000 

m2-es zártkert gyümölcsös eladó. 70/405-

6116.

• Társasházban laksz? Felújítanál? 
Korszerűsítenél? Pályázati lehetőségek álla-

mi támogatással. Tel.: 06-70/317-2447

• 2000 n.öl zártkert Nagyhegyen eladó. 

70/504-91-89.

• Derekegyházon 2 szobás ház eladó. 

70/342-6892.

• Szentesen, a központhoz közel öreg 

ház (70 m2) eladó. Irányár: 2,9 mFt. 70/341-

1918

• Szentesen, a Penny közelében 70 

m2-es, felújított polgári téglalakás eladó. 

Olcsóbb, felújítandó ingatlan beszámítása 

lehetséges. 20/802-60-62.

• Szentesen 3 szobás, garázsos, 150 

m2-es, utcai házrész 3 szobás lakásra cse-

rélhető 3. emeletig ugyanazon az áron, vagy 

eladó. 30/984-1081.

ELADÓ SZENTESEN:

• Kurca part közelében modernizált, elő-

kertes, 2 külön bejáratú szobás, 88 m2-es 

vályog épület, ötletes kialakítással, 50 

m2-es tárolóval, rendezett kicsi kerttel (12,7 

M Ft)

• Pipacs utcában 815 m2-es összközmű-

ves ingatlan, széles utcafronttal, bontandó 

(felújítandó) vályog épülettel  (3,8 M Ft)

ELADÓ CSONGRÁDON:

• 2003-ban épült könnyűszerkezetes, 
tetőtér beépítésű családi ház, 5 szoba + 

amerikai konyhás nappalival, fűtött garázz-

sal, melléképülettel, klímával, riasztóval, 

700 m2-es parkosított kerttel. ( 19,5 M Ft)

• Fő utcán parkra néző, 3 külön bejáratú 

szobás, egyedi fűtésű, IV. emeleti lakás, 

nagy konyhával és kamrával, 5,50 m2-es 

fürdővel, külön wc-vel, loggiával (6,5 M Ft)

TOVÁBBI ELADÓ INGATLANOK:

• Csongrádon, az Ady E. utcában családi 

ház, és hagyatékból bútorok eladók. Tel.: 

06-70/535-1841

• Szentes - Nagynyomáson zártkert 

eladó. 70/219-97-15.

•  Tanya földdel eladó vagy szentesi 

házra cserélhető. 20/999-4903.

Kerülje a kontárokat, mert becsapják!

Mindig kérje el az ingatlanközvetítője

szakmai névjegyzékében nyilvántartott

engedélyének számát! Csak irodával

rendelkező nyilvántartott szakemberekre

bízza az eladást! „Mi holnap is itt leszünk!”

HIHETETLEN TAVASZI AKCIÓ!
BÍZZA MEG A FAiR-M IRODÁT

INGATLANA ELADÁSÁVAL!
Ingyenesen biztosítjuk

az energetikai tanúsítványt!

Részletekért, feltételekért
keresse kollégáinkat!

ELADÓ INGATLANKÍNÁLATUNK
SZENTES

• 850 e Ft 1200 m2-es hobbitelek. 

20/927-4721

• 950 e Ft Kapás közi, 1400 m2-es zárt-

kert. 20/927-4721

• 1,3 M Ft Kispaté úti, 1439 m2-es zárt-

kert. 20/616-8856

• 2,2 M Ft 3625 m2-es hobbi ingatlan. 

20/616-8856

• 3,3 M Ft Berek, 9000 m2-es gyep. 

20/616-8856

• 3,65M Ft belvárosban fűtött garázs. 

20/927-4721

• 4,7 M Ft Táncsics utcai, 555 m2-es telek 

+ 50 m2-es épület. 20/927-4721

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

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

bás ház. 20/927-4721

• 7 M Ft Sáfrán M. utcai, bontásra váró 

ház, 1730 m2-es telekkel. 20/616-8856

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

szobás ház. 20/616-8856

• 8,4 M Ft Csongrádi úti, 126 m2-es üzlet. 

20/616-8856

• 9 M Ft Kisér utcai, 195 m2-es, 5 szobás 

ház. 20/927-4721

• 10,9 M Ft Somogyi Béla utcai, 72 m2-es, 

2+2 szobás lakás. 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

• 12,730 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

• 14,5 M Ft 89,5 m2-es, 3 szobás 

ház.20/927-4721

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

bás ház. 20/616-8856

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

20/927-4721

• 20,7 M Ft Horváth Mihály utcai, 97,63 

m2-es, 3 szobás téglalakás. 20/927-4721

• 43 M Ft Hékéd, 360 m2-es vendéglátó 

egység. 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, 373 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
• 4,4 M Ft Karinthy Frigyes utcai, 61 

m2-es, 3 szobás ház. 20/616-8856

• 4,9 M Ft zártkerti, 105 m2-es, télen is 

lakható tégla ház. 20/927-4721

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

20/927-4721

• 5,7 M Ft 66 m2-es, 2 szobás tanya. 

20/616-8856

• 5,9 M Ft Új utcai, 748 m2-es telek. 

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

• 12,8 M Ft 191 m2-es, 6 szobás tanya. 

20/927-4721

• 19,9 M Ft Budai Nagy Antal utcai, 115 

m2-es, 2 lakrészes 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

• 2,9 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

• 4 M Ft Felgyő, 120 m2-es faház, vendég-

látóegység. 20/927-4721

• 5,5 M Ft Szegvári, 170 m2-es, 4 szobás 

ház. 20/927-4721

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

79 m2-es, 3 szobás ház. 20/616-8856

• 6,4 M Ft Felgyő, Ady Endre utcai, 86 

m2-es, 2 szobás ház. 20/927-4721

• 9,9 M Ft Lapistó, Róna utcai, 183 m2-es, 

4 szobás ház. 20/927-4721

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

m2-es, 3 szobás ház. 20/616-8856

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

bás, erkélyes lakás. 20/927-4721

• 14 M Ft Csépa, Hunyadi utcai, 300 

m2-es, 6 szobás ház. 20/616-8856

• 22,5 M Ft kunszentmártoni, 380 m2-es 

vendéglátóegység. 20/927-4721

• 29 M Ft Cserkeszőlő, Kossuth utcai, 

125.9 m2-es ház + 100 m2-es üzlet. 

20/927-4721

• 35 M Ft Szegvári, 356 m2-es, 5 apart-

manból álló ház. 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

• Szentesen, a Dózsa Gy. utcában 100 

m2-es vegyes falazatú, gázkonvektoros, 

kertes ház jó állapotban eladó. Tel.: 70/341-

1918

• Szentesen, az Apponyi téren 2+1 szo-

bás, erkélyes, saját pincével rendelkező 

lakás eladó. Érd.: este 5 után 30/74-999-88, 

30/544-26-23.

• Ingatlantulajdonos? Segítünk a leg-

többet kihozni ingatlanjából. www.lakastu-

rizmus.com.

• Szentesen, a városközpont közelében 

705 m2 építési telek kész tervvel eladó. 

20/458-8126.

• Csongrádon II. emeleti 3 szobás, tégla-

blokkos felújított lakás eladó. Tel.: 

06-30/384-8941

• Bokroson tanya eladó. 2.878 m2 kör-

bekerítve, árammal, 2 db fúrt kúttal, 10 éves 

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

7238

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

m2-es házrész kis kerttel, zárható tároló-

résszel eladó. Bölcsőde, óvoda, iskola az 

utcában. 30/903-41-20-

• Csongrádon 4 MFt-ért, zártkerti 2 hol-

das ingatlan, lakásnak is alkalmas 60 m2-es 

épülettel (az egész alápincézve) eladó. Tel.: 

06-30/3326-597 

• Csongrádon 1,5 szobás fél ház eladó. 

20/627-4237

Csongrádon, az Arany János utcában 

ház eladó. Telefon: 30/695-5404.

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.

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

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

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

Telefon: 63/562-170

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

Kiadványok, szórólapok, 
szakdolgozatok, diploma-
munkák, névjegykártyák
szerkesztése, nyomtatása.

Telefon: 20/355-8157

Fizetett politikai hirdetés.

I. osztályú
TRAPÉZ- és CSEREPES-

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

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

MEGHÍVÓ
A Szentesi Mûvelõdési Központ

szeretettel meghívja Önt és barátait

a Tokácsli Galériába
(Kossuth tér 5. I. emelet)

„Akkor és most”
válogatás 20 év munkáiból

Megyeri-Horváth Gábor
festõmûvész kiállítására.
A kiállítást megnyitja:

2018. március 1-én
(csütörtökön) 17 órakor

Szilágyi Ákos
mûvészettörténész, filozófus

Közremûködik:
a festõmûvész kislánya

Megyeri-Horváth Fanni
– furulyán.

A kiállítás megtekinthetõ: 
március 31-ig, keddtõl-

péntekig 9-13 és 15-17 óráig,
szombaton 9-13 óráig.
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• Csongrádon, Fő utcai 3. emeleti felújí-

tott téglalakás sürgősen eladó. Tel.: 

06-30/244-38-84

• Termőföld eladó Szentesen 114 ak, 

Nagytőkén 400 ak. 30/490-6386.

• Szentesen 3,2 ha föld eladó. 70/341-

1918.

• Felsőpárton kb. 700 m2-es gyümölcsös 

nortonkúttal eladó, vagy kiadó. Építkezésre, 

vállalkozásra is alkalmas. 20/220-21-26.

• Cserélném Szentes központjában lévő 

50 m2-es (nagy szoba, konyha, fürdőszoba, 

spájz, előtér) gyönyörűen felújított önkor-

mányzati lakásom min. 1,5 szobásra. 

30/557-8379.

• Csongrádon 2 szobás kertes ház eladó. 

Tel.: 06-30/845-78-09 vagy 06-30/90-61-

097

• Csongrádon, az Ifjúság tér 2/a. családi 

ház eladó. Tel.: 06-30/9534-779

• Csongrádon, Templom utcában I. eme-

leti téglablokkos, 2 szobás, erkélyes felújí-

tott lakás eladó. Tel.: 06-30/287-0041 vagy 

16 óra után 06-30/468-4187

• Csongrád, a Kertvárosban Hortenzia 

utcában 5 szobás, összkomfortos családi 

ház, pincével, kerttel, garázzsal, melléképü-

lettel tehermentesen eladó. Tel.: 06-30/715-

7828

• Szentesen keresek kertes házat sürgő-

sen. 70/341-1918.

• Csongrádi és szentesi városközponthoz 

közeli családi házat keresek. Tel.: 06-30/ 

182-5195

• Szentesen, a központban jó állapotú, 4 

szobás, nappalis kertes családi ház teljes 

összkomforttal, garázzsal eladó. 30/466-

1285.

• Orosháza szívében 2002-ben épült, 75 

m2-es, 3 szobás, földszinti, egyedi gáz-, 

központi fűtéses téglalakás eladó. Irodának, 

rendelőnek is alkalmas. Érd.: 06-30/644-

6382

• Romos házat, házrészt vennék Szen-

tesen 1,5-2,5 MFt-ig. 70/378-9299.

• Német partnereim részére keresek 

családi házat, tanyát, nyaralót. 30/282-

9225.

• Szentesen, a Vásárhelyi úton egymás 

melletti garzonlakás (35 m2) és üzlet (30 

m2) külön helyrajzi számon eladó egyben 

vagy külön, külön is. Kiváló befektetés bér-

beadásra. 70/389-7733.

• Szentesen, a Mentő utcában kertes 

családi ház eladó. 30/254-6688.

• Csanyteleken 2,5 szobás, konvektoros 

és pincés kertes ház eladó. 20/529-1421.

• A Fair-M Iroda ügyfeleinek keresek 

eladó-kiadó belvárosi, lakást, családi házat 

Szentesen és vonzáskörzetében. Hívjon! 

+36-20/927- 4721

• Szentesen, a Kispaté úton felújított, 2 

szobás, kertes ház eladó. 30/286-9817.

• Szentesen hőszigetelt kockaház ela-

dó. 70/366-43-03.

• 27 AK értékű, 1,8 ha Árpádos osztatlan 

közös föld eladó. 70/6143-722.

• Szentesen igényes kertes ház működő 

vállalkozással eladó. 70/341-1918.

• Csépán kertes családi ház eladó. Szoc.

pol. igényelhető. 30/423-30-73.

• Tisza-szigetben telek eladó. 30/326-

1700.

• Ingatlaneladás gyorsan, kedvező fel-

tételekkel. 70/341-1918.

• Csongrádhoz közeli, összkomfortos, 
felújított tanya 1,5 ha földdel, gyümölcsfák-

kal, kövesúthoz 50 méterre eladó. 30/562-

14-91.

• Szentesi belvároshoz közel, teljesen 

felújított, 3 szobás családi ház, rendezett 

udvarral eladó vagy földszinti vagy I. emeleti 

lakásra cserélhető. Tel.: 06-30/182-5195

BÉRLEMÉNY
• Kicsi lakás kiadó Kunszentmártonban. 

30/520-5003.

• Csongrádon egy személynek kiadó 

lakást keresek. Tel.: 06-30/231-7883

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

• Ipari tevékenységre 3 részből álló 150 

m2-es hasznos alapterületű, fűthető, ipari 

árammal ellátott műhely kiadó Csongrádon. 

Érdeklődni: 06-30/938-0895

• Szentesen szoba-konyhás, fürdőszo-
bás albérletet keresek 30.000 Ft+rezsi. 

Sürgős. 70/667-45-42.

• Csongrádon, a városközpontban üzlet-  

irodahelyiség kiadó. 20/921-9584.

• Szentesen, a Kertvárosban, hőszigetelt 

házban felújított lakás hosszú távra kiadó. 

30/9382-991

• Szentesen, a József Attila utcán üzlet 

kiadó (Varga bringa). 70/545-99-88.

• Központban 2 szobás, összkomfortos, 

bútorozott házrész kiadó. Telefon: 30/715-

68-79.

• Szentesen felújított, 3 szobás ház köz-

ponthoz közel vállalkozásoknak kiadó. 

Kiválóan alkalmas irodának, rendelőnek, 

szépségszalonnak stb. Akár megosztva is 

bérelhető. Érd.: 30/389-6332.

MUNKA
• Fóliába paradicsomhoz értő munka-

erőt keresek. 30/574-9738.

• C. kategóriával rendelkező sofőrt kere-

sek belföldre. Agro-Dara Kft. Csongrád. 

70/3100-837.

• Szentesi lángossütő büfébe munkatár-

sakat keresünk márciusi kezdéssel. 30/82-

57-456.

• Szentesi Tesco Sherry Étterem konyhai 

kisegítőt és pultost felvesz. Érd.: a helyszí-

nen. Tel.: 30/5815-567.

• Kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft. 
keres műszaki végzettségű munkavállalókat 

karbantartó, gépkezelő munkakörbe. 

Villanyszerelő, gépszerelő, géplakatos szak-

képesítéssel rendelkező munkavállalók 

jelentkezését várjuk. Jelentkezni fényképes 

önéletrajzzal jozsef.toth@hungarymeat.hu 

e-mail címen lehet.

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

tartó, gépkezelő munkakörbe műszaki vég-

zettségű és betanított munkavállalókat. 

Jelentkezni lehet a jozsef.toth@hungaryme-

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

30. szám alatt a portán leadott önéletrajzzal.

A metALCOM Zrt. Magyarországon piacvezető szerepet tölt be kulcsra-

kész megoldásokat kínálva a telekommunikáció, az IT, az energetika, az 

üzemeltetés és az építészet világában.

Mi, a metALCOM-nál mindig az újra gondolunk, miközben újragondo-

lunk mindent, amit a tevékenységi területeinkről tudunk, így kínálva part-

nereinknek jövőbiztos megoldásokat.

Ha munkavállalóként fontos számodra az innovatív, nyitott környezet, 

lehetőség a folyamatos fejlődésre, jelentkezz hozzánk az alábbi pozícióra:

HÁLÓZATSZERELŐ
MUNKATÁRSAKAT

Amivel hozzájárulhatsz tevékenységünkhöz:
•  Épületen kívüli vezetékes optikai hálózat kivitelezése (léges hálózat oszlopsoron, 

létrával és alépítményes hálózaton történő munkavégzés, átjárhatóság vizsgálat),

•  Épületen belüli vezetékes optikai hálózat kivitelezése (kábelcsatornázás,

kábelbehúzás, átjárhatóság vizsgálat),

•  Kötődobozok felszerelése és optikai hegesztőgép használatával szálhegesztések 

végzése kiviteli terv olvasása alapján,

•  Hibakeresésben és hibaelhárításban való részvétel,

•  Vezetékes és vezeték nélküli távközlési hálózati kivitelezés (optikai hálózat,

mikrohullámú összeköttetések, bázisállomás modernizáció), helyszíni bejárások, 

programozás és integrálás, hibajavítások és műszaki ellenőrzés.

Elengedhetetlen a feladatok elvégzéséhez:
•  B kategóriás jogosítvány,

•  Számítógépes ismeretek.

Fontos, hogy rendelkezz:
•  önálló munkavégzésre való képességgel,

•  megoldás centrikusság, jó konfliktuskezelő és stressz tűrő képességgel.

Előny, ha rendelkezel:
•  Hálózatszerelői gyakorlattal,

•  Optikai szálhegesztő gép használatának ismeretével,

•  Magasban történő munkavégzésben (oszlopsoron) szerzett gyakorlattal,

•  távközlési kivitelezésben szerzett gyakorlattal,

•  optikai szálhegesztő gép használatának tapasztalatával,

•  ipari alpinista végzettség, magasban történő munkavégzésben szerzett gyakor-

lattal.

Miért érdemes csatlakoznod hozzánk?
•  tagja lehetsz egy jó hangulatú csapatnak,

•  részese lehetsz egy dinamikusan növekvő, innovatív vállalatnak,

•  szakmai fejlődést, továbbképzést támogatjuk,

•  versenyképes jövedelmet, vállalati telefont biztosítunk.

Munkavégzés helye: országos munkavégzés szentesi indulással.

Szakirányú képzésben részt vett

pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Magyar nyelvű önéletrajzodat

erre az e-mail címre küldheted: allas@metalcomzrt.eu

Szentes, Dr. Berényi u. 111. sz.  ház 

eladó. Irányár: 3,5 MFt. Érd.: 06/20-

531-8279

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

Családi ház eladó Szentesen a Váradi 

Lipót utcában: vályog falú, összközmű-

ves, 100 m2 lakóterű: 3 szoba, konyha, 

kamra, fürdőszoba, üvegezett terasz. 

A telek 700 m2, rajta még egy szerszá-

mos és egy szín-garázs. Érd.: 30/9353 

845.

Szentes,
Vásárhelyi u. 74.

sz. ingatlan,
volt Szerencse söröző

(140 m2 hasznos alapterületű)

8.900.000 Ft-ért

ELADÓ.
Érd.: 70/242-4952

6 szobás, 2 családnak, illetve vállalko-

zásnak kiválóan alkalmas ház, a köz-

ponttól 5 percre eladó. 70/6143-722.

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, a városközpont közelé-

ben, csendes utcában 102 m2-es, 4 

szobás, teljes belső felújításon átesett 

családi ház eladó. 70/412-4355.

5000 m2 vállalkozásra alkalmas telek-

rész eladó a szentesi ipari parkban, 

közvetlenül a Szarvasi út mellett, a 

BALLA  BÚTOR-nál . Érd.: 30/9353-845

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

Raktárak, gépkocsitárolók a nagybani 

piac területén kiadók. 30/512-9800

34 m2-es üzlet kiadó a Szentes, Nagy 

Ferenc utcai vállalkozói udvarban, a 

kapubejárattal szemben, üzlettér, rak-

tár, wc helyiségekkel. Érd.: 30/9353-

845

Szentesen, a Mátyás király utca elején 

40 m2-es üzlethelyiség kiadó. Érd.: 

30/945-6723

KIADÓ ÜZLETHELYISÉG
az Ételbár mellett.
Szentes, Arany J. u. 14.

www.multiszolg.hu/kiado
30/535-1142

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.

Könyvelőt keresünk, aki jártas egyéni 
vállalkozások, cégek könyvelésében, 
NAV bevallások készítésében, ponto-
san és megbízhatóan dolgozik. Lehet 
nyugdíjas is. Önéletrajzot előző mun-
kahely megjelölésével kérünk. „Köny-
velő 2018.” jeligére Szentes, Pf. 144.

Betanított dolgozókat keresünk autó-

ipari beszállító parnerünkhöz Dunán-

túlra, a régióban a legmagasabb bért 

biztosítják. Szállás, utazás biztosított. 

Érd.: 06-30/511-4219
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ÁRUTERÍTŐ
munkára keresek
gépkocsivezetőt

AGRO-DARA Kft.
Csongrád

Tel.: 06-70/3100-837

Nehéz fizikaiNehéz fizikai
munkáramunkára
keresünkkeresünk
SEGÉD-SEGÉD-

MUNKÁSOKAT.MUNKÁSOKAT.
Minimálbér feletti fizetés.
Érdeklõdni: 30/473-5326
hétfõtõl péntekig 8-16 óráig.

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

A Szemu Metál Kft.
szentesi telephelyére keres

LAKATOST, HEGESZTÕT,LAKATOST, HEGESZTÕT,
mûszaki beállítottsággal

rendelkezõ

GÉPKEZELÕ OPERÁTORGÉPKEZELÕ OPERÁTOR
munkatársakat.

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

Érdeklõdni: 30/576-0376

A HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. felvételt hirdet

RENDSZERMÉRNÖK
munkakör betöltésére

Feladatok: 

• részvétel az informatikai fejlesztési projektekben,
• a számítógépes hálózattal kapcsolatos tervezési, telepítési munkák,
• hálózati eszközök üzemeltetése, konfigurálása,
• vállalati szerverek üzemeltetése, konfigurálása,
• dokumentációk készítése, karbantartása,
• eseti hibaelhárítás, kapcsolattartás a felhasználókkal,
• kapcsolattartás a beszállítókkal.

Elvárások: 

• felsőfokú szakirányú végzettség (pl. mérnökinformatikus BSc, MSc),
• Windows operációs rendszerek ismeret,
• Linux operációs rendszerek ismerete,
• angol nyelvtudás (legalább szakmai dokumentációolvasás szintjén).

Előny:

• releváns szakmai tapasztalat,
• Oracle adatbázis kezelő ismerete.

A fényképpel és fizetési igénnyel ellátott önéletrajzot, motivációs levelet

és a szakképesítést igazoló okiratok másolatát

2018. március 10-ig kérjük az alábbi címre eljuttatni. 

HUNGERIT Zrt. Humánpolitikai Főosztály 6600 Szentes, Attila u. 3. vagy

palyazat@hungerit.hu (A pályázatban kérjük feltüntetni a bruttó fizetési igényt.)

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

A HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. felvételt hirdet

HŰTŐHÁZI RAKODÓ munkakör betöltésére.

Feltétel: szentesi vagy Szentes környéki lakhely.

Előnyt jelent: targoncavezetői engedély. 

Jelentkezni lehet 2018. március 05-ig az alábbi címen:

HUNGERIT Zrt. Humánpolitikai Főosztály

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

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

Szentesi munkahelyre
férfi kertész-kertész-
parkgondozótparkgondozót

keresünkkeresünk
felvételre.felvételre.

Érdeklõdni:
30/648-8104
hétfõtõl péntekig

8-16 óráig.

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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NC FORGÁCSOLÓ munkatársat
keresünk operatív igazgatóságunkra

szentesi munkavégzéssel.
Következő feladatok várnak rád: 

•  CNC eszterga- és marógép kezelése, programozása.

Te vagy az ideális jelölt, ha:

•  szakirányú CNC gépkezelői és / vagy CNC forgácsolói végzettséggel

rendelkezel,

• forgácsoló alapképzettséged van,

• gyakorlatod van a műszaki rajz olvasásban,

• gyártástechnológiai ismeretekkel rendelkezel,

• pontos, precíz munkavégzés jellemez,

• felelősségteljes a hozzáállásod,

• képes vagy az önálló munkavégzésre,

• minimum középfokú végzettséggel rendelkezel,

• minimum 3 éves tapasztalatod van,

• munkahelyi 5S fenntartását vállalni tudod.

Előnyt jelent a Heidenhain vezérlés ismerete

Referencia kód: NC-18
Munkavégzés helye: 6600 Szentes, Ipartelepi út 14.

Kezdés időpontja: azonnal

Jelentkezési határidő: 2018 március 2.

Jelentkezés: karrier@legrand.hu
Szakmai önéletrajzokat és motivációs leveleket várunk.

MŰANYAGOS GÉPBEÁLLÍTÓ
munkatársat

keresünk operatív igazgatóságunkra 

szentesi munkavégzéssel.
Következő feladatok várnak rád: 

• gépek beállítása, biztonságos üzemeltetése,

• szerszámcserék,

•  gyártás során kieső darabok dokumentáció szerinti ellenőrzése,

minősítése,

• gépek tisztítása,

• előírt technológiák betartása.

Te vagy az ideális jelölt, ha:

• műszaki területen szerzett szakmunkás végzettséged van,

• precízen, önállóan is tudsz dolgozni,

• vállalod a 3 műszakos munkarendet,

• együttműködő- és jó problémamegoldó vagy.

Előny, ha:

•  1 éves gépbeállítói vagy termelési területen szerzett

tapasztalattal rendelkezel,

•  műszaki középfokú végzettség van.

Ha többet szeretnél tudni:

Munkavégzés helye: 6600 Szentes, Ipartelepi út 14.

Kezdés időpontja: azonnal

Referencia kód: GB-18/02
Jelentkezési határidő: 2018 március 2.

Jelentkezés: karrier@legrand.hu
Szakmai önéletrajzokat és motivációs leveleket várunk.

www.legrand.huMi a Legrand?

A Legrand az 
épületek villamos és 
digitális adatátviteli 
infrastruktúráinak 
világszintű szakér-
tője. Az elektromos 
szerelvények, erős- 
és gyengeáramú 
termékek és rend-
szerek felhasználói-
nak megbízható, 
hosszú távú értékes 
partnere.

Miért a 

Legrand?

Mert a Legrand 
hosszú távú munka-
lehetőséget, ver-
senyképes juttatási 
csomagot és multi-
nacionális munka-
környezetet kínál. 
Értékeljük az egyéni 
teljesítményt.

Csatlakozz!
Ha úgy gondolod, 

a pozíció Neked 
szól, küldd el szak-
mai önéletrajzod és 
motivációs leveled!

További állás-
ajánlatainkat a 
legrand.hu/rolunk/
karrier weboldalon 
találod.

A Kontaset Kft.

munkatársakat keres

CNC GÉPKEZELŐ,

ÉLHAJLÍTÓ
munkakör betöltésére.
Elvárások: fémipar területén 

szerzett tapasztalat, szakmunkás 

végzettség, több műszakos

munkarend vállalása.

A pályázatokat az alábbi
címre kérjük benyújtani:
Kontaset Kft.

6600 Szentes, Csongrádi út 1.

e-mail:

kontaset.szentes@kontaset.hu

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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A DÓNÁTI KERTÉSZET
NNÕÕI MUNKAERI MUNKAERÕÕTT

KERESKERES
állandó munkára.állandó munkára.

Érdeklôdni: 30/521-0090

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 GANZ-SZENTES
Acélszerkezet Kft.

hegesztett acélszerkezetek gyártásához
felvételre keres kedvezõ bérezéssel

szerkezet összeállítószerkezet összeállító
lakatosokat,lakatosokat,
hegesztõket,hegesztõket,

CNC lángvágót,CNC lángvágót,
targoncavezetõt.targoncavezetõt.

Jelentkezni: 30/660-5085

Konyhatechnikai termékek importjával és nagykereskedelmével

foglalkozó cégünk csongrádi irodájába

marketing koordinátor
munkatársat keres.

Főbb feladatok:

–  A cég marketing tevékenységének koordinálása

(tervezés, lebonyolítás, ellenőrzés).

– Rendezvények, oktatások, vásárok szervezése, lebonyolításának koordinálása.

–  Termékinformációs és reklámanyagok (szórólapok, katalógusok, ismertetők) 

készíttetése, fordításának megszervezése.

–  Online marketing (weboldalak, webáruházak, hírlevelek, social media, stb.) 

koordinálása, karbantartása, üzemeltetése.

– Akciók tervezése, szervezése és lebonyolítása.

–  Marketing tevékenységgel kapcsolatos adminisztráció, elszámolások

készítése, ügyintézés.

Elvárások:

– Legalább középfokú végzettség (felsőfokú előny).

– Marketing területen szerzett tapasztalat.

– Folyékony angol nyelvtudás (ezen felül német és/vagy olasz nyelvtudás előny).

– Kiváló kommunikációs, problémamegoldó és szervező képesség.

– Önállóság, gyors, precíz munkavégzés, nagy munkabírás.

Amit kínálunk:

– Versenyképes jövedelem, egyéb béren kívüli juttatások.

–  Megbízható, stabil munkahely, jó hangulatú csapat, családias

munkahelyi légkör.

– Rugalmas munkavégzés lehetősége (részmunkaidő, távmunka).

Önéletrajzzal és motivációs levéllel

jelentkezni lehet a dudaszs@ecorgan.hu címen.

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.

Munkatársakat keresünk
NAGYMÁGOCSI varrodánkba

A CHATA Kft. munka-, védő- és
katonai ruházat gyártásával foglalkozik.

Cégünk SZALAGVEZETŐT, SZAKKÉPZETT 
VARRÓNŐKET és KISEGÍTŐ MUNKATÁRSAKAT

keres, szakmai gyakorlattal. 
Jó fizetési lehetőséget kínálunk, útiköltség térítést adunk.

Munkaidő: 6:00-14:30.
Az állással kapcsolatosan érdeklődni lehet budapesti 

központunkban: +36 1 2776960; +36 1 2774766

ka

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 Kinizsi 2000 Mezőgazdasági Zrt.
– 6625 Fábiánsebestyén, Külső dűlő 111. –

felvételre keres
magtárost, magtárost, valamint

mezőgazdaságimezőgazdasági
gépkezelőt.gépkezelőt.

Mezőgazdaságban szerzett 
tapasztalat előnyt jelent.

Jelentkezni fényképes,

szakmai önéletrajz elküldésével

az iroda@kinizsizrt.hu
e-mail címen lehet.

Németországi munkavégzésre 

HEGESZTENI 
TUDÓ 
munkatársak 

jelentkezését várjuk!  

Kiemelkedő fi zetés, 
hosszú távú biztos munkalehetőség!

3 hét munka után 1 hét pihenő!
Jelentkezés munkanapokon 

7:30-16:30-ig a 06-22/574-318 vagy 
a 06-22/574-082 telefonszámon

A Szentesen épülõ OPEN HOTELA Szentesen épülõ OPEN HOTEL
SZAKÁCS/SÉFSZAKÁCS/SÉF munkakörbe munkatársat keres. munkakörbe munkatársat keres.

Mindened a főzés? Rugalmas vagy és kreatív? Többéves szakmai tapasztalat van a hátad mögött?
Akkor RÁD van szükségünk!    FIZETÉS: havi nettó 300-400 ezer Ft + jutalékos rendszer.

Feladatok:
– étlap, menü összeállítása,   – készletek felügyelete,  
– nyersanyagok megrendelése,   – nyersanyagok előkészítése, feldolgozása,
– ételek ízesítése, tárolása, adagolása, tálalása,  – segédszemélyzet munkájának irányítása, összehangolása.

Önéletrajzodat és referenciáidat küldd el az iroda.szentes@gmail.com e-mail címre
„Az OPEN HOTEL szakácsa“ jeligére. Várjuk a jelentkezésed!

Szentesi vállalkozás 

MEGVÁLTOZOTT 
MUNKAKÉPESSÉGŰ

munkavállalók
jelentkezését várja

részmunkaidőben különböző 

betanított munkákra. 

Jelentkezés: Szentes,
Szarvasi út 14. sz. alatt

(Nagybani Piaccal szemben)
2018.február 26.(hétfő) és
február 28. (szerda) 9 óra

DOLGOZZON VELÜNK!DOLGOZZON VELÜNK!
Szeretne egy folyamatosan fejlôdôSzeretne egy folyamatosan fejlôdô

szentesi cég megbecsült alkalmazottja lenni?szentesi cég megbecsült alkalmazottja lenni?
Leendô munkatársainknak családias légkört,

hosszú távú munkalehetôséget, rugalmas
munkaidôt, versenyképes fizetést és

útiköltség-térítést biztosítunk.

Feladat: mûanyagipari termékek szikével történô sorjázása.

Munkaidô: hétfôtôl péntekig 7.30-15.00 óráig.

Feltételek: saját mobil-telefonos elérhetôség,
jó szem- és kézügyesség, önálló munkavégzés.

Fizetés: nettó 600-900 Ft/óra.

JELENTKEZÉS:JELENTKEZÉS:  Szentesen a Szarvasi út 14. sz. alattSzentesen a Szarvasi út 14. sz. alatt
(Nagybani Piaccal szemben)(Nagybani Piaccal szemben)

2018. február 26.(hétfô) és február 28. (szerda) 9 óra2018. február 26.(hétfô) és február 28. (szerda) 9 óra

Szeretne egy folyamatosan fejlõdõ szentesi cég
megbecsült alkalmazottja lenni?megbecsült alkalmazottja lenni?

Leendõ munkatársainknak hosszútávú, fõállású munkalehetõséget,
versenyképes fizetést és útiköltség-térítést biztosítunk.

Munkakör: betanított munkatárs.

Munkavégzés helye: KUNSZENTMÁRTON

Munkaidõ:
2 vagy 3 mûszakos munkarend hétfõtõl péntekig.

Feltételek: saját mobiltelefonos elérhetõség,
jó szem- és kézügyesség, önálló munkavégzés.

Fizetés:Fizetés: nettó 700 nettó 700 Ft/óra Ft/óra

Jelentkezés: Szentes, Szarvasi út 14. (Nagybani Piaccal szemben)

2018. február 26. (hétfõ), és február 28. (szerda) 9 óra.

DOLGOZZON VELÜNK!DOLGOZZON VELÜNK!



2018. február 23. 7

• Székkutasi szarvasmarhatelepre 
állatgondozót keresek. Tel.: 0630 367-

5618.

• Állattartó telepre lovakhoz nappalos 

munkatársat keresek. 30/696-7110.

• Csongrádi gumis műhelybe munkatár-

sat keresünk. Tel.: 06-30/9-354-670

• Baromfigondozót keresek kacsatö-
méshez, ott lakással is. 30/505-6249.

• Nyugdíjas szentesi férfi fóliában mun-

kát vállal. Jogosítvány van. Tel.: 70/626-

1629.

• Csongrádhoz közeli gyümölcsösbe 
keresek alkalmi munkást. Bér: órabér vagy 

megegyezés szerint. Telefon: 06-20/772-

3556

• CO hegesztőket és hegeszteni tudó 

szerkezetlakatosokat keresünk vidéki mun-

kára (Győr mellé, ottlakással) Érd.: +36-

30/337-4157

• Mosonmagyaróvári munkahelyre 
szerkezetlakatosokat, hegesztőket felve-

szünk. Szállás ingyenes, utazást térítünk. 

Tel.: 06-20/949-3036

• Fényezőket keresünk ipari fényezéshez 

vidéki munkahelyre (Győr mellé, ottlakás-

sal). Érd.: +36-30/937-4157

• CNC gépkezelőt, esztergályost, maróst 

keresünk vidéki munkahelyre (Győr mellé, 

ottlakással). Érd.: +36-30/937-4157

• A Csongrád Megyei Aranysziget 

Integrált Szociális Otthon Nagymágocsi 

Kastélyotthonába pénzügyi és számviteli 

végzettségű munkatársat keres. Pénztári 

gyakorlat előny. Érd.: 20/272-7200 telefon-

számon.

• Tápos, tartályos teherautóra GKI kár-

tyával rendelkező sofőrt keresünk. 30/243-

15-37.

• Női pultost felveszek, kisegítőt is. 

Betanulás megoldható. 70/341-1918.

• Nemzetközi és belföldi viszonylatra 

tehergépkocsi-vezetőket keresünk. Tel.: 

06-20/414-4547

• Csanytelekre szakképzett és szakkép-

zetlen női pultost veszünk fel. Szállást bizto-

sítunk. 20/467-0993.

• 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

• Alkalmi munkára férfit keresek. Tel.: 

30/970-0377.

• A Koncsek Trans Kft. megbízható gép-

kocsivezetőt keres furgonra, nemzetközi 

árufuvarozásban szerzett gyakorlattal. Érd.: 

+36-20/416-6840

• Villanyszerelőt felveszünk. 20/237-
82-28.

• C kat. jogosítvánnyal hűtős gépjármű-

re, áruterítésre sofőrkártyával gépkocsive-

zetőt keresek. 70/420-5407.

• Szentesi dohányboltba felelősségtel-
jes, önálló munkavégzésre alkalmas eladót 

keresek. Önéletrajzot dohanyboltszentes@

gmail.com címre kérem. 

• Szentesi termelő cég hosszú távra 

keres szalag melletti munakvégzésre mun-

kavállalókat azonnali kezdéssel. Jelentkezés: 

20/571-8775 telefonon.

• Paprika kötözéséhez női munkaerőt 

keresünk. 20/5363-066.

• Sörözőbe pultost keresünk. 30/364-

5962.

• Kertészeti áruház eladói munkakör 

betöltésére állást hirdet. Zöldkönyves vég-

zettség előny, de nem feltétel. Jelentkezés 

önéletrajzzal "Kertészeti áruház" jeligére 

Szentes, Pf. 144.

• Csőszerelő, vagy csőszerelésben jár-

tas munkatárakat keresünk. 30/963-57-66.

• Szentesi munkahelyre élelmiszer-el-
adót felveszünk. 20/249-9502.

• Szentesi étterembe konyhai kisegítőt, 

pályakezdő szakácsot és felszolgálót kere-

sünk. Teljes munkaidő, kiemelkedő kereseti 

lehetőség. 70/941-38-47.

• Megyei napilap kézbesítésére munka-

társat keresünk Mindszentre. Tel.: 

06-30/9987-375

• Szentesi munkahelyre "C" kategóriás 

jogosítvánnyal árubeszerző munkatársat 

keresünk. Érd.: 8-17 óráig a +36-20/594-

5225-ös telefonszámon.

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 zsin-

dellyel. Hőszigetelés terjedelmes színválasz-

téka 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.

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803
du.26, 
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Csanyteleki állattartó telepre éjszakást 

keresünk. Tel.: 30/371-7273.

CO2 hegesztőket, fényezőket kere-

sünk kiskunmajsai munkahelyre. 

Hosszú távú munkalehetőség, kiemel-

ten magas bérezéssel. Utazási költ-

ségtérítés vagy igényes, díjmentes 

szállás biztosított. Tel.: 06-70/527-

2554, femmunka.eu@gmail.com
alairas.momentum.hu

TÁMOGASSA ALÁÍRÁSÁVAL 
A MOMENTUM JELÖLTJÉT!

6600 Szentes, Ady utca 9/B | H-P 9-17 SZ 9-12 
LAKCÍMKÁRTYÁJÁT NE FELEDJE!

Ha szeretné, hogy házhoz jöjjünk, keressen fel minket:

Fizetett p
olitikai h

ird
etés.

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

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT. 

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

K E R E S Ü N K

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

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.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával • éjjel-nappal
Kiszállási díj 0 Ft, vidéken is.
Csőkamerázás, 
nyomvonal- és 

hibabehatárolás.
Szennyvízvezetékek 
teljes körű cseréjét, 
javítását vállaljuk.

0630 8800-510 
0630 455-1090
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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

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ Ö É

REDÕNY
Harmonikaajtó, szúnyogháló,

szalagfüggöny, reluxa, javítások,
gurtnicsere, átszabás.

Műanyag nyílászárók
garanciával!

Ingyenes felmérés.
Folyamatos akciók!

06-30/374-2606
Hétvégén is!

pleso55@indamail.hu
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• Áruszállítás, költöztetés. 30/9689-
704.

• Festést, mázolást, tapétázást vállalok, 

bútormozgatással, rövid határidővel, azon-

nali kezdéssel. Olcsón. Szentes környékén 

is. Hívj, megegyezünk! 30/3219-168.

• Favágást vállalok veszélyes helyen, 

vidéken is, fáért is. 30/938-6387

• Gáztűzhelyek, vízmelegítők, konvek-
torok, kazánok takarítása, felújítása, sava-

zása, villanybojler vízkőtelenítése. Víz- és 

központi fűtés szerelése. Mosógépjavítás. 

63/317310, 30/9836-876.

• Energetikai tanúsítvány Szentesen és 

Csongrádon. Tel.: 06-20/805-7847

• Nyílászárók utólagos szigetelése, 
passzítása, beállítása, zárcseréje, hőszivár-

gás mérése. Redőnyök, rovarhálók, árnyéko-

lók, szalagfüggöny, harmonikaajtók készíté-

se, javítása. Penészmentesítés! www.

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

• Talajvíz elleni vízszintes falszigetelés 

fűrésztechnikával történő befűzését válla-

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

6527

• Vállalati számítógépes rendszerek 
javítása, karbantartása, rendszergazdai 

szolgáltatás kedvező áron. 70/525-0479

• Kútfúrás. Telefon: 0630 554-5544.

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

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

• 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.

• 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.

• Számítógépek, számítógépes rend-
szerek javítása, karbantartása magánsze-

mélyeknek kedvező áron. 70/525-0479

• Keltetőgép javításához szerelőt kere-

sek. 30/43-84-299.

• Vakológép és gurulós alu állvány kiadó. 

70/378-92-99.

• Kártyajóslás, tenyérjóslás, szerelem-
kötés, -oldás, sorselemzés. 30/585-0320.

• Költöztetést, lomtalanítást vállalok. 
70/414-0309.

• Kártyajóslás, szerelemkötés, párkap-
csolati problémák megoldása. Tel.: 

06-30/466-71-50

• Bármilyen bádogos munkát, tetőt is 

vállalok. 06-70/271-9984

• Veszélyes fák kivágását, koronaigazí-

tást és erdőgyérítést vállalok. Tel.: 

06-20/622-2492

GONDOZÁS
• Gondviselés, bevásárlás. Vissza-

hívom. 30/9135-560.

OKTATÁS

• Matematika, kémia korrepetálás 
Szentesen. 30/366-3161.

• Mezőgazdasági alap és ismeretfelújító 

ADR tanfolyam Csongrádon. Műtrágya-, 

növényvédőszer-, gázolajszállítás és raktá-

rozás. Saroktanya Mezőgazdasági Tudás-

centrum 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

• Masszőrképzés indul Szentesen. 
Munkavállalásra jogosító végzettség. 

Részletfizetés! Nysz: 04-0122-06. Tel.: 

(0620) 9762-111.

• Bolti eladó, boltvezető, szakács, cuk-

rász, pincér, vendéglátás-szervező, vendég-

látó üzletvezető, vendéglátó eladó, aranyka-

lászos gazda OKJ tanfolyam. 06-70/524-

6166. www.oktatohazkelet.hu (E-000937/ 

2014/A001-A011)

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 helyre-

állítása. 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

• Eladó új, jótállással ORMON vérnyo-

másmérő, vércukormérő 9-9 eFt, SOLARIS 

polarizált fényterápiás lámpa 85 eFt. 

Ausztriai gyógyszertárból ORTHOMOL 

immunerősítő bontatlan csomagolásban, 

daganatos betegek számára 14 eFt. 70/671-

8828, 63/313-478.

FELHÍVÁS
• A Szentesi Állat és Természetvédő 

Alapítványnak 2017-ben utalt adók 1 %-át 

hálásan köszönjük. Kérjük, továbbra is 

támogassák árva, kidobott, megmentésre 

váró állatainkat. Adószám: 18473865-1-06.

TÁRSKERESÉS
• Társközvetítés komolyan. 06-30/425-

0226.

• Sikeres pártalálás. 0630 355-2039

• 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

• Intelligens hölgy 60-as hozzáillő élet-

társat keres. 70/544-2492.

• 49 éves férfi keresztény társat keres 

"Szeretet" jeligére. 20/356-8935.

• 37 éves független hölgy élettársi kap-

csolatot keres 45-50 év közötti független 

úrral. 30/854-1662.

• 35 éves, független, minden káros szen-

vedélytől mentes vállalkozó fiú keres hosszú 

távra, komoly kapcsolatra vágyó lányt. 

20/467-11-80.

• Hatvanas férfi megismerkedne 55 év 

feletti nem magas hölggyel. 20/23-24-613.

• 39 éves hölgy társat keres. Tel.: 

06-20/627-72-23

• Egyedülálló apukaként találkoznék 
azzal a hölggyel, aki 12-én (vasárnap) de. 11 

órakor kutyát sétáltatott télikabátban, far-

merben a Brusznyai sétányon. Komoly kap-

csolat. "Tavasz" jeligére Szentes, Pf. 144.

• 27 éves, csalódott lány megbízható 

társat keres. 70/205-78-51.

MŰSZAKI
• Garanciás, alig használt Philips micro 

hifi eladó, kipróbálható. Irányár: 25.000 Ft. 

30/5560-773.

• 125 l-es Elektrosvit hűtőszekrény 

eladó. Irányár: 8000 Ft. 30/5560-773.

• Marógéphez: osztófej, körasztal, 380 

V lassító áttétel, savszivattyú, Pedrollo szi-

vattyú 5/4" és 3" eladó. 30/247-4380.

• Automata mosógép eladó. 30/243-

8808.

• Fagyasztószekrény (7 fiókos) újszerű 

állapotban eladó. 63/315-447.

• 7 colos navigáció kamionos, buszos 

programokkal, garanciával eladó. 70/424-

78-20.

• Köhler antik varrógép eladó. Tel.: 

06-30/501-6316

• Elektromos kerítések riasztóval. 
20/533-30-30.

• Hűtőszekrény eladó. 20/454-2997.

JÁRMŰ
• Csongrádon, a Félegyházi úti autóbon-

tó nyitva tartása: hétfő: szünnap, kedd-pén-

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

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

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

• Utánfutó eladó. 70/42-478-20.

• Régi motorokat veszek Csepel, 

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

• Lada személygépkocsi műszaki nélkül 

eladó. 30/610-47-43.

• Keresek Trabant Lim. hátsó kárpitot. 

70/311-2778.

• Peugeot Expert 1,9 TD eladó. 

06-30/677-1833.

• UAZ-ra való új 840x15-ös gumiköpeny 

eladó. 3 db. 30/253-1696.

• Lamborghini traktor, 4 m-es tárcsa, 18 

tonnás pótkocsi, 4 fejes IH eke eladó. Tel.: 

06-30/414-3986

• 1500-as Lada jó állapotban eladó. 

30/612-6908.

• Autóbérlés hosszú távra is. 70/378-

92-99.

• Nissan Cargo eladó. 30/926-3825.

• Hyundai Sonata 2,6-os, benzines meg-

kímélten eladó, cserélhető. 30/227-31-93

• Ford Transit 1992. évj. eladó. 30/548-

39-74.

• Használt autóját, tehergépkocsiját 
készpénzért megveszem. Üzemképtelen, 

papír nélküli is lehet. Ha kell házhoz megyek. 

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

• Simsont, MZ-t, ETZ-t vásárolok, bármi-

lyen állapotút, újtól az üzemképtelenig. Tel.: 

06-20/459-5066

ÁLLAT
• Hússertés ketté hasítva eladó, 600 Ft/

kg házhoz szállítva. 06-30/914-6693

• MT 3 hónapos bikaborjú, MT 6 hónapos 

bika eladó. 70/776-38-86.

• Tanyasi gyöngyösök eladók, pucolva 

is. 30/906-04-41.

• Anyadisznó és választási malac eladó. 

30/380-29-63.

• Pávák eladók. 30/570-66-77.

• Hízott kacsa megrendelhető házhoz 

szállítással. 30/505-6249.

• Juhnyírást, körmölést, féreghajtózást 
vállalok. 30/480-3765.

• 110-150 kg-os hízók eladók élve vagy 

hasítva Kunszentmártonban. 20/348-1592.

• Postagalambok párban, lili kakasok 

eladók. 30/975-47-96.

• Szép tollas sárga tyúkok vására márci-

us 10-én: Csongrád, Árpád 11. 30/363-

7276, Szentes, Kéreg u. 17/A. 20/375-0780, 

Szentes, Klauzál u. 22. 30/520-0434, 

Csongrád-Bokros, Hámán Kató 18. 30/599-

0670, Felgyő, Templom u. 20. 30/301-1318, 

Fábiánsebestyén, Rákóczi u. 22. 30/260-

6634, Nagymágocs, Szántó K. J. u. 5. 

30/901-9649, Kapásfalu, Ótompahát 32. 

63/363-393, Szegvár, Rákóczi u. 86. 

30/611-2048, Csanytelek, Széchenyi út 62., 

Purina Takarmánybolt 20/333-1101, Derek-

egyház, József A. u. 28. 20/552-4811.

• 1 db bak, 4 db anyakecske gidáival, 

betegség miatt Bokroson eladó. Tel.: 

06-30/346-34-43

• Tojótyúk, 599 Ft/db. Szép barna tollas, 

kiválóan tojó, ingyen házhoz szállítva. Tel.: 

06-70/240-13-31

• Pucolt galambfiókák rendelhetők. 
Tel.: 70/631-6538.

• Fajtatiszta tacskó kölykök eladók. Tel.: 

30/9559-972.

• Durok és fehér választási malacok 

eladók. 70/385-98-29.

• 3 db kis súlyú magyar fehér hízó eladó. 

30/595-3947.

• 30 pár postagalamb és 30 pár budapes-

ti magasröptű eladó. Tel.: 06-30/35-40-189 

• Hízott kacsa íratható. Tel.: 06-30/396-

9556

• Kisebb süldőt veszek. 20/367-6889.

• Sertésfelvásárlás 100-140 kg-ig napi 

legmagasabb áron. 30/259-3242

• Birkahús 1200 Ft/kg-os áron folyama-

tosan kapható, házhoz szállítva is. 30/259-

3242

• Sertés hasítva 600 Ft/kg-os áron ház-

hoz szállítva is kapható. 30/259-32-42

• Hasított sertés kapható házhoz szállí-

tással is 600 Ft/kg. 30/646-73-24

• Sárga tojótyúk, mélyalmos, jó tollaza-

tú, kb. 2 kg-os, ingyenes házhoz szállítással 

megrendelhető. 600 Ft/db. 30 db-tól árked-

vezmény. 30/835-1121

• Nagy súlyú sertés fele eladó. 30/738-

3682.

• Hízók eladók, egyiknek volt fia. Tel.: 

30/790-1494.

• Kakasok továbbtartásra, vágásra 
eladók. 30/631-3306.

• Nagy súlyú anyakoca vágásra eladó. 

30/401-72-20.

• 2 db 8 hetes malac (kocák) eladó. 

30/651-22-63.

• Kis súlyú hízó, fiatal koca és fiú kecske-

gida eladó. 30/308-22-48.

• Német juhász kölyökkutyát vennék. 

30/410-1276.

• Vágókecske eladó. 30/520-7844.

• 120-140 kg-os, nem tápos hízók eladók. 

30/272-88-76.

• Süldők eladók. Tel.: 06-70/240-6411

VEGYES
• Szójadara házhoz szállítással. Tel.: 

30/228-0881.

• Eladó: kis cserép 10 Ft/db, nagy kúp-

cserép, léc. 20/250-82-59.

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

eladó. 30/625-2593.

• Körbálás gyepszéna, kukoricaszár és 

lucernaszéna eladó Fábiánsebestyénen. 

30/3374-980.

• Akkumulátor, vas- és színesfém-hulla-

dék felvásárlása. Telephely nyitva: h-szo: 

7-18 óráig. Hívásra házhoz megyek. 70/577-

0440.

• Zsákolókocsi, üstház eladó. Tel.: 

06-63/471-811

• Romos házat, tanyát lebontásra meg-

veszek. Megtekintés után fizetek. 20/250-

82-59.

• Mindenfajta olvasott könyvet veszek. 

Hívásra érte megyek, készpénzzel fizetek. 

Tel.: 0630 480-2661.

• 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

• Tritikálé eladó. 30/415-77-85.

• Kis bálás széna, szalma, lucerna, MTZ-

80, 453-as bálázó Felgyőn eladó. Tel.: 

06-20/475-7488

• Búza, kukorica eladó. Tel.: 30/5666-

107.

• Lucfenyő ültetvény teljes árukészlete 

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

szűnése miatt eladó. Telefon: 06-20/462-

8410

• Vásárolnék lakatos, bádogos gépeket, 

élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO- 

hegesztőt, műszerészesztergát, marógépet, 

kompresszort, invertert, kis gépeket. 

06-70/624-5475

• 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.

• Mindenféle limlom és hagyaték felvá-

sárlása. Tel.: 0630 684-1693

• Szentesen, az Ilonaparton grodános 

16-os, egyenes oldalú fűtött fólia automata 

szellőzővel, öntözésvezérlővel, párásító 

berendezéssel eladó. 70/543-08-63. 

• Kukorica eladó. 30/477-4523.

• Árpa 4.500 Ft/100 kg, vegyes takar-

mány 5.000 Ft/100kg, vegyes dara 5.500 

Ft/100 kg eladó. Telefonszám: 06-30/391-

6619

Nádtetőkészítés, nádtetőfedés, -javí-

tás. www.nadtetokeszites.atw.hu Tel.: 

06-70/204-7365

Gurtnicsere, új redőny készítése, fare-

dőny javítása hétvégén is, gyors precíz 

munka. 06-30/735-0746, 06-70/227-

6273

Redőny expressz. Leszakadt, nem 

működő redőnyök, reluxák teljes körű 

javítását, gurni cseréjét vállalom. 

30/718-7381.

Élelmiszer- és vegyiáru eladó tanfo-

lyam (E-000063/2013/A009) indul 

Szentesen. Érd: 66/325-997, www.

alfakepzo.hu

Március 6-ra naposcsirke jegyezhető 

Felgyőn. 70/774-6645, 63/480-409

Astra H 1.3 CDTI Essentia 2008. évj., 

2019. novemberig műszakival, téli-

nyári gumival kitűnő állapotban eladó. 

30/370-95-37.

Makai Autóbontó Kft. Autóját forga-

lomból végleg kivonjuk. Ugyanitt alkat-

részek értékesítése. Tel.: 30/269-81-

88.

Sirokkó Nyelviskola Hálózat E.C.

NÉMET és ANGOL
nyelvtanfolyamokat indít.

500 Ft/60 perc.500 Ft/60 perc.
Érd: 06-70/346-5660

sirokkonyelviskola@gmail.com
Cg. 06-11-000549;  NYAK/881-5-2010;  NYAK/606-5/2010;  NYAK/1254-4/20

Fiatal, csinos, csongrádi lány társát 

keresi. 30/595-1130.

Nõi, férfi PEDIKÛR
Csajági Dóra

06-30/349-2683
Kérésre házhoz megyek.

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
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• Szentesen, az Ilonaparton 2 db emelt 

légterű, fűtött fólia (1200 m2) és palántane-

velő eladó. 30/515-75-34.

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

594-6852

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

• Gáztűzhely, kézi vetőgép, tolikapa, per-

metező, kompresszor, íróasztal eladó. 

20/999-49-03.

• Árpa és tritikálé eladó. Tel.: 30/987-

0663.

• Kukorica, minőségi kis bálás gyepszé-

na Csongrádon eladó. Telefon: 06-20/4819-

888

• Vásárolok porcelánokat, festménye-
ket, dísztárgyakat, régiségeket. Tel.: 

06-70/228-2994

• Búza, repce, napraforgó, szójabab 

eladó Szentesen. 30/928-51-37.

• Szekrénysor és ágyazható ülőgarnitúra 

eladók. 20/627-4237.

• 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.

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

• Kis és körbálás hereszéna eladó. Tel.: 

06-30/625-2593

• Fóliabordák és 130-as öntözőcsövek 

eladók. 30/498-30-75.

• Körbálás gyepszéna eladó. 30/505-

6249.

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

• Felszámolásból kazán, radiátor, víz-

melegítő, kályha, sparhelt, csempekályha, 

hűtő, fagyasztóláda, mosógép, mikrosütő 

eladó. 70/414-0309.

• Ipari ezüstöt, platina hőelemszál, érint-

kezőpogácsa, nitrát, paszta, palládium, for-

rasztópálca, tekercs, amalgám stb. vásáro-

lok. Tel.: 06-20/923-4251

• SPC vetőgép eladó. 30/383-0901

• Kukorica vetőmagok: Dekalb, Pioneer, 

Syngenta februártól akciósan rendelhetők 

házhoz szállítással. www.kukoricavetomag.

hu Tel.: 06-20/980-4449

• Újszerű franciaágy eladó. Tel.: 06-30/ 

9534-779 

• Kerti traktor után pótkocsi eladó vagy 

gabonára cserélhető. 70/631-65-38.

• Hideg-melegvizes sterimó eladó. 
06-30/677-1833

• Bontásból eladók: cserepek, kúpcse-

repek, 2 szárnyas fakapu, kovácsolt kiska-

pu, műanyag ablakok, hungaropán faabla-

kok,  gázkonvektorok, gáz vízmelegítők, vil-

lanybojlerek, kazettás bejárati ajtók. 

06-20/361-2301

• Permetező (függesztett, 600 l-es, 200 

l-es) eladó. 06-30/677-1833.

• Hullámpala eladó Szentesen. 70/850-

84-03.

• Eladó 5x5x7 cm-es palántanevelő 

pohár. 30/253-1696.

2018. 2. 27.
KEDD

2018. 2. 28.
SZERDA

2018. 3. 01.
CSÜTÖRTÖK

2018. 2. 02.
PÉNTEK

2018. 3. 03.
SZOMBAT

2018. 2. 26.
HÉTFŐ

2018. 3. 04.
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

Lebbencsleves,
Sült virsli,

Sárgaborsó
fõzelék

(A: glutén, zeller,
tojás)

Karfiolleves,
Sajtos, gombás
sült csirkecomb,
Szalonnás tört-

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

Lebbencsleves,
Rakott

kelkáposzta
(A: glutén, zeller,

tojás, tej)

Karfiolleves,
Sertésszelet 

Jóasszony módra,
Szalonnás törtbur-

gonya (A: glutén,
zeller, tej, tojás)

Brokkoli krémleves,
Levesgyöngy,

Bakonyi halragu,
Tészta köret

(A: glutén, tej, zeller, 
hal)

Lebbencsleves,
Rakott

kelkáposzta
(A: glutén, tojás,

zeller, tej)

Karfiolleves,
Sertésszelet 

Jóasszony módra,
Törtburgonya

(A:  glutén, tojás, tej, 
zeller)

Lebbencsleves,
Kapros túróval

töltött rántott sertés-
szelet, Sült

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

Karfiolleves,
Sokmagvas rántott 

sertésszelet,
Csõben sült
zöldborsó

(A: glutén, tojás, tej, zeller)

Brokkoli krémleves,
Levesgyöngy, Sertés-

szelet burgonyás 
köntösben, Gombás 
rizs (A: glutén, zeller, 

tojás, tej)

Csirkeaprólék leves,
Húsgombóc,
Kapormártás

(A: glutén, tej, tojás, 
zeller)

Gyümölcsleves,
Bazsalikomos sült 

csirkecomb,
Petrezselymes bur-
gonya (A: glutén, tej, 

kén-dioxid)

Brokkoli
krémleves,

Levesgyöngy,
Rizottó

(A: glutén, tej,
zeller)

Brokkoli krémleves,
Bakonyi halragu,

Tészta köret
(A: tej, glutén,

gomba, hal, zeller)

Brokkoli
krémleves,

Rizottó
(A: glutén, tej,

zeller)

Daragaluska leves,
Temesvári
sertésragu,

Pirított tarhonya
(A: glutén, zeller,

tej, tojás)

Daragaluska leves,
Vagdalt,

Zöldbabfõzelék
(A: glutén, zeller,

tojás, tej)

Daragaluska leves,
Stefánia vagdalt,
Zöldbabfõzelék
(A: glutén, zeller,

tojás, tej)

Daragaluska leves,
Rántott csirkemell,

Zöldbabfõzelék
(A: glutén, tojás,

zeller, tej)

Daragaluska leves,
Vagdalt,

Burgonyapüré
(A: glutén, tej, zeller, 

tojás)

Lencseleves
virslivel,

Túrós csusza
(A: glutén, zeller, tojás, 
tej, mustár, szójabab)

Lencseleves
virslivel,
Derelye

(A: glutén, zeller, tojás, 
tej, mustár, szójabab)

Lencseleves
virslivel,

Túrós csusza
(A: glutén, zeller,

tojás, tej)

Lencseleves virslivel,
Rántott szárnyas máj,
Majonézes burgonya-
saláta (A: glutén, tojás  

zeller, tej, mustár,
szójabab)

Májgaluskaleves,
Derelye

(A: zeller, glutén,
tojás, máj)

Csirkeaprólék leves,
Sült oldalas,

Párolt káposzta,
Petrezselymes

burgonya
(A: glutén, tojás, zeller)

Erdei gyümölcsleves,
Hagymás, kolbá-

szos,  sajtos töltött 
rántott sertésszelet,
Rizi-bizi (A: glutén, 
tojás, tej, kén-dioxid)

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.

TEHERAUTÓ- és
SZEMÉLYAUTÓ-

BÉRLÉS
30/555-2230

• ABLAKOK és AJTÓK,
• egyedi fa nyílászárók forgalmazása, beépítése,
• alu- és mûanyag redõnyök,
• faredõny, fareluxa, harmonikaajtó,
• szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenzõ,
• rolós szúnyogháló.

BAJCZÁR SÁNDOR
Szentes, Nagyhegy 437/d. Tel./fax: 63/444-438, 30/48-77-208
E-mail: rolo-roco@invitel.hu • www.bajczararnytech.atw.hu
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Szentesi Keresztény Pedagógus Társaság

Egy volt szentesi diákEgy 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 Szentesi Művelődési
Központ szervezésében

a Művelődési és
Ifjúsági Ház Klubjában

(Szentes, Tóth J. u. 10-14.)

2018. március 1-jén
(csütörtökön)

19-21 óráig a

Korok a művelődés-
történetben

sorozatunk
következô elõadására

várjuk az érdeklôdôket.
Előadó:

Poszler György
tanár

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)

LIGNIT
Szállítás folyamatosan.

30/407-8356

KOLOZSVÁRI TÜZÉP Kft.

TŰZIFA, TŰZIFA, FABRIKETTFABRIKETT

• Herkules dió • Herkules dió   48904890  Ft/100 kg

• Barnaszén• Barnaszén  42004200  Ft/100 kg

ZSÁKOS FA, SZÉN, SÓDER

Szentes, Kolozsvári u.
(fatelep, vasútállomás mellett)

06-30/514-8366
EUTR: AA5846856

TERI BÁLATERI BÁLA
— Csongrád, Iskola u. 2. —

Nyitva tartás március 5-től:
hétfőtől-péntekig 8:30-17:30-ig,

szombaton 8:30-12:30-ig.
Új és akciós áruval várjuk vásárlóinkat!

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
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• Minden fél áron csak egy hétig! 

Bálásruha-kiárusítás. Melegítőalsók a kész-

let erejéig. Szentes, Boros S. u. 9. (zöldséges 

mellett).

• Tűzifa eladó.  Nyárfa 13 eFt/m3, juhar 

16 eFt/m3, kiszállítva. 06-30/217-5575, 

06-70/506-8000  EUTR: AA598773

• 4,6-os V tárcsa rögtörő hengerrel, 

66-os lapokkal eladó. 06-30/224-1043

• Töltésnek való föld ingyen lerakható. 

30/382-43-43.

• Gázpalack, faasztal székekkel, TV- 

asztal, zománcos babakád, háti permetező 

eladó. 30/357-0875.

• Fóliabordák eladók. 30/410-1276.

• Akácfa 3.600 Ft/100 kg, tölgyfa 3.300 

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

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

• Szarvason tisztított heremag eladó. 

30/323-9370.

• Fotelágy eladó. 30/641-8288.

• Cserép és blokktégla törmeléket ingyen 

elviszek. 30/617-88-04.

• Elektromos rokkantkocsi szinte új 

állapotban eladó. Házhoz viszem. Vásárolnék 

bármilyen MTZ-t, Simsont, pótkocsit saját 

részre. Érd.: 06-70/302-4409.

• Használt, jó állapotú bútorok, mosógép, 

mikrosütő eladó. 30/391-30-83.

• Konvektorok eladók. Tel.: 30/955-44-

55.

• Ablakok, erkélyajtók, üvegfalak kitűnő 

minőségben bontásból, szállítással Német-

országból. Szállítást vállalunk. 30/282-

9225.

• Ülőgarnitúra olcsón eladó. 63/315-

499.

• Vasvályú, vashordó, önitató, cserepek, 

dudacserép, tégla és nyulak, galambok, 

centrifuga eladó. 63/315-499.

• 500 m2 agril fólia, 3 db nagy teljesítmé-

nyű szivattyú, önjáró öntöző konzol és elekt-

romos lassítómű eladó. 20/442-4689.

• Dióbél eladó. 30/78-29-850.

• Csongrádon eladó cipőszekrény, ágy-

neműtartó, szőnyeg, gáztűzhely, konyha-

szekrény, asztalok, kályha csővel, heverő. 

Tel.: 06-30/746-7392

• Hagyatékot vásárolok, kitakarítással 
is. 30/925-86-08.

• 1 db 55 m-es, 3 db 25 m-es fóliaváz 

eladó Bokroson. Tel.: 06-30/387-7106

• Kőrbálás gyepszéna eladó. Tel.: 

06-30/238-1052

• Figyelem! Száraz kenyér kapható, az 

Alma utcai tápboltban. Fehér kenyér 140 Ft/

db, takarmánykenyér 110 Ft/db. Korpa 1500 

Ft/25 kg, búzacsíra 1950 Ft/30 kg. Értesítjük 

a csongrádi állattartókat, hogy hamarosan 

újra megnyitjuk a hajóhídi darálót és a ter-

ményboltot.  A nálunk vásárolt gabonák 

darálásáért nem kell fizetni, a hozott darálni 

valót, legyen az bármekkora zsák, 300 Ft-ért 

megdaráljuk. Érdeklődjön a 06-30/914-

6119-es telefonszámon.

• Őszi zab Csongrádon eladó. Tel.: 

06-70/522-7394

• 1 literes, csatos, kék színű pálinkásüve-

get és eredeti unicumos üveget vásárolok. 

30/432-99-82.

• Bontási anyagok eladók: cserép, sza-

rufák, tégla (kicsi, nagy). Tel.: 06-20/378-

0668

• Dunnát, párnát, régi használt tollat 

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

• Héjas dió eladó. 30/520-7844.

• Hatástalanított, 20-as sörétes vadász-

fegyvert vásárolnék. 30/824-84-66.

• Vadonatúj rakodó kaptárak eladók. 

30/824-84-66.

• Nagy körbálás, takart, raklapon tárolt 

vegyes gyep-lucerna széna kiváló minőségű 

eladó. 70/941-38-47.

• Bontásból eladó: nagy és kisméretű 

tégla, (60 Ft/db), kis cserép, 2000 db hód-

farkú cserép és egyéb dolgok. 30/925-86-

08.

• 514-es gabonarosta eladó. 30/612-

6908.

• Épületbontást vásárolok, lehet tanya 

is. 30/925-86-08.

• Vashulladékot és roncsautót vásárolok 

adásvételivel, reális áron. Tel.: 0630 950-

9468

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!

Trapézlemez, cserepeslemez többféle 

színben és méretben, hosszú garanciá-

val eladó. Telefon: 0630 665-0209, 

www.mechanikabt.hu

Tűzifa akció. Tölgy, bükk, gyertyán, 

akác gurigázva, hasítva. Kiszállítás 

Csongrádon és Felgyőre ingyenes. Tel.: 

30/243-70-15.  EUTR: AA0314064

Tűzifa akció: akác 3800 Ft/100 kg, 
bükk, gyertyán, tölgy 3100 Ft/100 kg. 
30/915-2347. EUTR: AA0474005.

Vegye meg nálunk

TÜZELÔJÉT!

TÛZIFATÛZIFA
SZENTES, Vásárhelyi út

a Shell benzinkút után,
(volt autóbontó)

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

„Ő már ott van,
ahol nincs fájdalom,
Sírjára szálljon áldás

és nyugalom.”
Fájdalomtól megtört szívvel 
tudatjuk, hogy szeretett férj, 

édesapa, após, nász, nagyapa, 
sógor, keresztapa és rokon

VAJDA JÓZSEF
a Gépállomás utóda,

a HÓDGÉP nyugdíjasa

életének 86. évében
rövid, de súlyos betegségben

örökre itt hagyta szeretteit.
Búcsúztatása a Szeder temető 
ravatalozójánál 2018. február 

24-én 11.00 órakor lesz.
A gyászoló család. 

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel,
De egy könnycsepp szívünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég.”

Fájó szívvel emlékezünk

BOTOS SÁNDORNÉ
GÁL MÁRIA

halálának 6. évfordulóján.
Szerető férje és családja

A hagyományos 768 x 576-os 
(PAL) felbontású 4:3 képará-
nyú televíziókhoz képest a HD 
Ready készülékek 720 vízszin-
tes információs sort tartal-
maznak 16:9 képarányú széles 
formátumban (1280x720), míg 
a Full HD tévék képkockánként 
1080 sort szintén 16:9 képa-

MINDENT A SZEMNEK!

A HD Ready emblémát azzal a céllal vezették be, hogy a vásárlók a Full HD
képminőséget biztosító HDTV adás megjelenítésre alkalmas készülékeket meg 
tudják különböztetni azoktól a berendezésektől, melyek fogadják a HD jelet, 
de azt a Full HD-nél kisebb - de minimum 1280x720 - felbontással jelenítik meg.

3840x2160, 
UHD, 4K

1920x1080, HDTV (1080p)

1280x720, HDTV (720p)
768x576, 
PAL

4K,
UHD

HDTV

SDTV

rányú széles formátumban 
(1920x1080). Ugyan nem szé-
les körben elterjedt szabvány, 
de léteznek olyan speciális TV 
készülékek, melyek extra szé-
lesvásznú mozis (2.39:1), azaz 
21:9-es képaránnyal bírnak, 
a mozirajongók számára.

A tévézés élményét a szol-
gáltatás jellege mellett a ké-
szülékünkön megjelenített 
kép minősége, felbontása 
határozza meg leginkább. 
Rendszeresen halljuk, látjuk 
a reklámokban a rövidítése-
ket: SD, HD, UHD, 4K. Nézzük, 
mi a különbség a megjelení-
tési szabványok között!

Képarányokról

A Házasság Hete rendezvényeinA Házasság Hete rendezvényein
kiosztott ajándékok nagylelkűkiosztott ajándékok nagylelkű
felajánlását hálásan köszönjükfelajánlását hálásan köszönjük
minden kedves támogatónknak:minden kedves támogatónknak:

– Almási Jánosné,
– Babilon Könyvesház,
– Bocskai Élelmiszerbolt,
– Bolt az Egészséghez,
– Borostyán virágüzlet,
– Dancsó Erika Szalon,
–  Dr. Bandula Mihély és 

Bandula Helén,
–  Dr. Bod Zsuzsa és

Dr. Bod Péter,
–  Dr. Czakó Tamásné,
–  Dr. Gruber László plébános,
–  Dr. Holecsk Jánosné,
–  Dr. Kovács Ibolya,
–  Dr. Ledó Ferenc és

Dr. Darázsi Hajni,
–  Dr. Tóth Gyuláné és

Tóth Noémi Kft.,
–  Dr. Végh Erika és

Dr. Tomcsik Tibor,
–  Füsti cukrászda,
–  Gasztro-Szentes Kft.,
–  Gilicze András

református lelkész,
–  Gyógyászati Segédeszközök 

Szaküzlete,
–  Halmai István,

–  Művelődési és Ifjúsági Ház,
–  Irodaprofil papírboltok,
–  Kehely Üveg–Porcelán 

Szaküzlet,
–  Kertvárosi Patika,
–  Kéveszkiné Pintér Katalin,
–  Kolláth Edit,
–  Legrand Zrt.,
–  Méker Textilszalon,
–  Mentha 

Gyógynövényszaküzlet,
–  MetALCOM,
–  Móra József és

Dr. Barsi Zsuzsa,
–  Nyíri Dánielné Pankacs

a népművészet ifjú mestere,
–  Piramis lakástextil,
–  Sipos Anita,
–  SKF Műszaki Szaküzlet,
–  Szentesi Nagytemplomi 

Református Egyházközség,
–  Szilády Katalin,
–  Szűcs Lajosné S-modell,
–  Takács Lászlóné,
–  Varró József és

Szabó Ildikó,
–  Zsadányi József plébános.

Szentes, Ady E. u. 9. (Közgével szemben) Tel.: 63/311-784

Kínálatunk: gyermek-, kemping-, túra-,
tracking-, aluvázas, teleszkópos,

BMX, cruiser típusokból választhat.
Kiegészítõk:  túratáskák, kilométerórák,

fejvédõk, nyergek, lakatok, zselés villogók, pum-

pák, kosarak, gyermekülések, csengõk...

HITEL, EGÉSZSÉGPÉNZTÁR • KERÉKPÁRJAVÍTÁS

JÖJJÖN, GYÕZÕDJÖN MEG ÁRAINKRÓL!
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PALACKRENDELÉSPALACKRENDELÉS
20/335-8899
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HOMLOKZATI HÕSZIGETELÉS 30/289-0785

Az akció 2018. 04. 30-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 !

CIPÕJAVÍTÁS
SZENTESEN ÚJRA A

BUSZPÁLYAUDVARNÁL.
Nyitva: h-p 9-12, 13-17, szo 9-12.

Telefon: 20/9731-732.

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

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 26-március 4-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  zsemlegombóc leves (glutén),
mexikói tokány, sült burgonya (glutén),

KEDD  húsleves (glutén),
meggyszósz, főtt sertésszelet (glutén, tej),

SZERDA  chilis bableves (glutén),
lassagne (glutén, tojás),

CSÜTÖRTÖK  májgaluska leves (glutén),
alföldi töltött szelet (glutén, tojás),

PÉNTEK  galuska leves (glutén, tojás),
sárgaborsó főzelék, sertéspörkölt (glutén, tej),

SZOMBAT  rizsleves (glutén, tojás),
tarhonyás csirke (glutén),

VASÁRNAP  húsleves (glutén, tojás),
Holstein szelet, savanyúság (glutén).

REXREX
KUTYA-, MACSKAELEDELBOLTKUTYA-, MACSKAELEDELBOLT

Szentes, Jókai u. 22.

AJÁNLATA:AJÁNLATA:
Macskatápok:
••  Mici mix  ..................300300 Ft/kg

••  Tomi mix  .................300300 Ft/kg

Kutyatápok
165 Ft/kg-tól 16501650 Ft/10 kg-tól

Főtt-, sült-, nyers húsok
nagy választékban (allergiás 

kutyáknak is) .........125125 Ft/kg-tól

Hűtés nélküli
szalámik  ............195195 Ft/kg-tól

Nyitva: hétköznap 7.30-12.00-ig, 

13.00-17.00-ig, szombaton

7.30-12.00-ig, vasárnap: zárva.

INGYENES „Elsô lépések a digitális világba“
címû

35 órás intenzív
informatika tanfolyam

indul a POLLÁKBAN!
A kezdô tanfolyam

2018. március 7-én kezdôdik
(beiratkozás március 6-ig).

Beiratkozni személyesen a HSZC
Pollák Antal Szakgimnáziumában lehet.

(6600 Szentes, Apponyi tér 1.)

További információ: 30/370-4264

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

30/383-1955 • bellbusz@gmail.com

KÍGYÓUBORKÁT
és HE PAPRIKÁT

keresek.
Tel.: 20/773-6456
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