
Szentes, sétálóutca Szentes, sétálóutca Tel.: 20/519-2248Tel.: 20/519-2248

Nyitva: h-p 9-14, szo.: 9-12 óráig.Nyitva: h-p 9-14, szo.: 9-12 óráig.

elektromos konyhai kisgépek:elektromos konyhai kisgépek:
turmixok, szeletelők, aprítókturmixok, szeletelők, aprítók

45-5045-50%%
kedvezménnyel.kedvezménnyel.

Elektromos húsdaráló Elektromos húsdaráló (1800 W)(1800 W)
24.990 Ft helyett 24.990 Ft helyett 19.99019.990 Ft

a készlet erejéig.a készlet erejéig.
t
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Elektromos
kerékpár,

kerékpárbolt
és szerviz.

Szentes, Ady E. u. 43.
Tel.: 06-63/782-710

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

kk
ÚJ!ÚJ!

Elektromos

kerékpárok

143.990 Ft-tól.
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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

Telefon: +36-30/663-6293
(ELTE, Cambridge – Nagy-Britannia,

Károli Egyetem)

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

Telefon: 63/562-170

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

BIASI 24 kW
turbó-kombi, Erp.

209.900209.900 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

)

00 Ft

FIXTREND RADIÁTOROKFIXTREND RADIÁTOROK

10 ÉV GARANCIA

Nanotechnológiás festési eljárás.Nanotechnológiás festési eljárás.

DK 600x400 áraDK 600x400 ára
7.2907.290 Ft Ft

A

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

EATLANTIC
elektromos konvektorok, 

digitális termosztáttal

(francia gyártmány)

MORA gáztűzhely
4 égős

49.90049.900 Ft

MORA kombi gáztűzhely
elektromos, légkeverős

71.90071.900 Ft

CATA
páraelszívók

14.90014.900 Ft-tól

t
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INGATLAN

SZENTESEN ELADÓ

• Kurca parton közvetlenül, belváros-

ban, de gyönyörű környezetben, 236 

m2-es polgári ház, 668 m2-es portával, 

két utcafronttal, akár vendégháznak is (28 

m)

• Szent I. herceg utcában, a Gimnázium 

mellett közvetlenül, 465 m2-es igényes 

lakóépület komplexum, (akár vállalkozás/

turizmus/egészségügy/sport/oktatás cél-

jára) 1136 m2-es parkosított kerttel (50 m)

• Kurca parton, 3 szoba + amerikai 

konyhás 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)

• Berekben szilárd burkolatú út mellett 

közvetlenül, 4317 m2-es tanya, ólakkal, 

mezőgazdasági övezetben, állattenyésztés 

és növénytermesztés céljára (5.9 m) 

• Arany J. –Klauzál G.- Bocskai utca 

találkozásánál 258 m2-es, vállalkozás, 

üzlet, vendégház, vagy több lakás céljára 

alkalmas ingatlan, 532 m2-es sarki telken 

(20.4 m)

• Csongrád központjában 3. emeleti 

kétszobás lakás eladó. Tel.: 63/787-848

• Tanya, 2 bontásra váró épülettel eladó 

(5500 nm) Nagymágocshoz közel (400m). 

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

dasági művelésre alkalmas. Érd.: 30/648-

3408

• Tömörkényen 15 ha területtel tanya 

eladó. 30/461-8688.

• Szentes - Nagynyomáson zártkert 

eladó. 70/219-97-15.

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

INGATLANKÖZVETÍTÉS,
ÉRTÉKBECSLÉS.

CSONGRÁDON ELADÓ

• Szegedi úton beköltözhető 2+2 szo-

bás, összkomfortos kertes ház 9,2 MFt

• Vörösmarty utcában 2,5 szobás, 

összkomfortos kertes ház 4,3 MFt

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

• Felgyőn ház eladó. 20/458-6464.

•  Földdel tanya eladó vagy szentesi 

házra cserélhető. 20/999-4903.

• Ingatlantulajdonos? Segítünk a leg-

többet kihozni ingatlanjából. www.lakas-

turizmus.com.

• Szentesen, a városközpont közelé-

ben 705 m2 építési telek kész tervvel 

eladó. 20/458-8126.

• Csongrádon 4 MFt-ért, zártkerti 2 

holdas ingatlan, lakásnak is alkalmas 60 

m2-es épülettel (az egész alápincézve) 

eladó. Tel.: 06-30/3326-597 

• 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-

ELADÓ SZENTESEN:

• Kisérben, sarki telken, két szobás 

tégla falazatú kockaház, 2016-ban teljes 

körűen felújított fürdőszobával, új kombi 

gázkazánnal, új nyílászárókkal, két utcáról 

történő bejárattal (13,5 M Ft)

• Keresztes utcában vegyes falazatú 

95 m2-es kockaház, 3 külön bejáratú szo-

bával, gáz központi fűtéssel, teljes alapte-

rületén alápincézve, 690 m2-es kitűnő 

tájolású portán (12,9 M Ft)

ELADÓ VIDÉKEN:

• Fábiánsebestyénen, Mátyás király 
utcában, 105 m2-es, hangulatosan átala-

kított lakóépület (nyílászárócsere, új bur-

kolatok, új elektromos hálózat) garázzsal, 

melléképülettel, nagy kerttel (5,5 M Ft)

• Nagymágocson karbantartott, 3 szo-

bás kockaház központi fűtéssel, dupla 

kazánnal, állattartáshoz, szőlőfeldolgo-

záshoz szükséges épületekkel, eszközök-

kel, garázzsal, műhellyel 1434 m2-es tel-

ken.  (6,95 M Ft)

TOVÁBBI ELADÓ INGATLANOK:

• Csongrádon II. emeleti 3 szobás, tég-

lablokkos felújított lakás eladó. Tel.: 

06-30/384-8941

• 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.

• Csongrád, a Kertvárosban Hortenzia 

utcában 5 szobás, összkomfortos családi 

ház, pincével, kerttel, garázzsal, mellék-

épülettel tehermentesen eladó. Tel.: 

06-30/715-7828

• 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 

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

• Szentesen, a Mentő utcában kertes 

családi ház eladó. 30/254-6688.

• Szentesen, a Kispaté úton felújított, 2 

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

• Tisza-szigetben telek eladó. 30/326-

1700.

• Nagyhegyen, a Garázs dülőben 1600 

m2-es zártkert eladó. 30/459-3790.

• Nagyhegyen, a Garázs dűlő végén 

3000 m2-es zártkert gyümölcsös eladó. 

70/405-6116.

• Szentesen, az Apponyi téren, máso-

dik emeleti, 53 m2-es lakás eladó. Irányár: 

9,5 MFt. 70/660-66-28.

• Csongrádon, az Ifjúság tér 2/a. csalá-

di ház eladó. Tel.: 06-30/9534-779

• Szentesen vételre keresek 1,5 szo-

bás földszinti vagy első emeleti lakást. 

20/542-2146.

• Szentesen, a Penny közelében 70 

m2-es, felújított polgári téglalakás eladó. 

Olcsóbb, felújítandó ingatlan beszámítása 

lehetséges. 20/802-60-62.

• Szentes központjában 2 szobás, 

erkélyes, teljesen  felújított panellakás 

eladó. 30/773-14-57.

• Szentesen, a Kátai utcában építési 

telek eladó. 30/471-5810.

• Német partnereim részére keresek 

családi házat, tanyát, nyaralót. 30/282-

9225.

• Derekegyházi 4,0563 ha szántó, 

0,2851 ha rét, legelő, összesen 121,02 AK 

eladó. 30/905-6775.

• Szentesen, a központban teljesen fel-

újított, 1,5 szobás, erkélyes lakás eladó. 

Irányár: 9,8 MFt. 30/301-12-19.

• Nagytőkén nagy családi ház eladó. 

30/2066-103.

• Szentesen, a Kertvárosban, 
Széchenyi u. 26. számú kertes ház eladó. 

Érdeklődni: 30/505-9484.

• Bökényi városrészben 1+2 félszobás 

fsz-i, társasházi lakás, garázzsal és kert-

résszel eladó. Tel.: 06-30/555-1241

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, Dr. Berényi u. 111. sz.  ház 

eladó. Irányár: 3,5 MFt. Érd.: 06/20-

531-8279

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, 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

Csanyteleken 3 szobás családi ház 

sürgősen eladó. Tel: 30/464-5666, 

70/588-8600

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.

5000 m2 vállalkozásra alkalmas telek-

rész eladó a szentesi ipari parkban, 

közvetlenül a Szarvasi út mellett, a 

BALLA  BÚTOR-nál . Érd.: 30/9353-845

Szentes-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.

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.
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SZENTES:SZENTES: Kertvárosi Coop Szupermarket • Kála Coop Szupermarket • Kossuth utcai Coop ABC • Kiséri Coop ABC • Vásárhelyi úti Coop ABC • Jókai utcai Kertvárosi Coop Szupermarket • Kála Coop Szupermarket • Kossuth utcai Coop ABC • Kiséri Coop ABC • Vásárhelyi úti Coop ABC • Jókai utcai
Coop ABC • Coop ABC • SZEGVÁRSZEGVÁR:: Szentesi úti Coop Szupermarket • Mindszenti úti Coop ABC •  Szentesi úti Coop Szupermarket • Mindszenti úti Coop ABC • MINDSZENT:MINDSZENT: Oncsa-sori Coop ABC •  Oncsa-sori Coop ABC • MÁRTÉLY: MÁRTÉLY: Fő utcai Coop Fő utcai Coop 
ABC • 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 Szupermarket Béke utcai Coop Szupermarket
• • FÁBIÁNSEBEST YÉN:FÁBIÁNSEBEST 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 Tízemeletes 
Coop ABC • 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. március 1-11.mmárciuss 111-11.

Csak Fornettit árusító üzleteinkben kapható.

Sajtos-tejfölös 
pogácsa
90 g, Zombor Cipó Kft.

129129 Ft Ft
1433 Ft/kg

Sült császárszalonna
1 kg, Gulyás

19991999  FtFt

Csak Fornettit áruárusítsító üó üzleteinkben kapha

Hey-Ho gyümölcsitalok
1 liter, 25%
(alma, őszibarack, körte,
piros multivitamin, szilva),
Rauch

259259 Ft Ft

Steffl   sör
0,5 liter, Heineken

+ üveg

169169 Ft Ft
338 Ft/liter

249249 Ft Ft

Mizo
dobozos
tej
1 liter, 1,5%
Sole-Mizo

269269 Ft Ft

Mizo
dobozos
tej
1 liter, 2,8%
Sole-Mizo

12991299 Ft Ft

Barackos
és túrós
mini
1 kg, Fornetti

Trappista
sajt
1 kg,
Sole-Mizo

15991599  FtFt
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HIHETETLEN TAVASZI AKCIÓ!
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

• 3,65M Ft belvárosban fűtött garázs. 

20/927-4721

• 4 M Ft külterületi, 71,4 m2-es, 2 szo-

bás tanya. 20/927-4721

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

szobás ház. 20/927-4721

Mindig kérje el az ingatlanközvetítője 
szakmai névjegyzékében nyilvántartott 

engedélyének számát!

• 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

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

mőföld. 20/927-4721

• 13,9 M Ft 100 m2-es, 3 szobás ház. 

20/927-4721

• 14,5 M Ft 89,5 m2-es, 3 szobás ház. 

20/927-4721

• 15,6 M Ft Juhász Gyula utcai, 180 

m2-es, 6 szobás ház. 30/678-2536

• 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

• 27,5 M Ft Szentes, Vásárhelyi úti, 348 

m2-es kereskedelmi egység. 20/927-

4721

• 43 M Ft Hékéd 360 m2-es vendéglá-

tó 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

• 4,9 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

• 6,5 M Ft Gr Andrássy utcai 174 m2-es 

3 szobás ház. 20/927-4721

Csak irodával rendelkező nyilvántartott 
szakemberekre bízza az eladást!

• 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

• 17,5 M Ft Dob utcai, 814 m2-es telek. 

20/927-4721

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

ház. 20/927-4721

KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK

• 1,4 M Ft Felgyői, 81 m2-es 2 szobás 

tanya. 20/927-4721

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

m2-es, 2 szobás ház. 20/927-4721

Kerülje a kontárokat, mert becsapják!

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

déglátóegység. 20/927-4721

• 9,9 M Ft Lapistó, Róna utcai, 183 

m2-es, 4 szobás ház. 20/927-4721

• 7,7 M Ft Szegvár, Hunyadi utcai, 

132,30 m2-es, 4 szobás ház. 20/927-

4721

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

m2-es, 3 szobás ház. 20/616-8856

„Mi holnap is itt leszünk!”

• 10 M Ft Tömörkényi, 104 m2-es ház 

+ 60 m2 üzlet. 20/927-4721

• 10,9 M Ft Szeged, Római krt-i, 55 

m2-es, 2 szobás lakás. 20/927-4721

• 11,6 M Ft Orosháza, 80 m2-es, 2,5 

szobás, erkélyes lakás. 20/927-4721

• 15,990 M Ft Hmvhely, Andrássy úti, 72 

m2-es, 2 fél szoba nappalis lakás. 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 Kishát u. végén zártkert 

gyümölcsfákkal eladó. 30/339-36-39.

• Szentesen jó állapotú, vegyes falaza-

tú, 100 m2-es kertes ház eladó. 70/341-

1918.

• Szentesen, a Honvéd utca elején 55 

m2-es, téglablokkos, földszinti lakás 

beköltözhetően eladó. Irányár: 6,7 MFt. 

30/9951-166.

• Szentesen, a központhoz közel jó 

állapotú, vegyes falazatú (aláfalazott), 90 

m2-es, gázkonvektoros fűtésű kertes ház 

szerelőaknás garázzsal eladó. Irányár: 6,7 

MFt. 70/341-1918.

• Szentesen lakást vásárolnék 1 vagy 

1,5 szobásat második emeletig. 30/644-

96-32.

• Szentesen felújításra vagy építési 

teleknek ház eladó. Irányár: 2,9 MFt. 

70/341-1918.

• Energetikai tanúsítás. Fássy Zoltán 

30/410-2772.

• Szegváron kertes házat keresek. 

70/341-1918.

• Szentesen kertes házat keresek, fel-

újításra szoruló is érdekel. 70/341-1918.

• Csongrádi és szentesi városköz-
ponthoz közeli családi házat keresek. Tel.: 

06-30/182-5195

• Szentesen I.-II. emeleti lakást kere-

sek. Tel.: 06-30/182-5195

• Szentesi, belvároshoz közel, teljesen 

felújított, 3 szobás családi ház rendezett 

udvarral eladó vagy földszinti vagy I. eme-

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

5195

• Eladó Csongrád, Öregszőlőben, 
Tábordülő 5 hrsz-on gyümölcsösök, mel-

léképület, 2 szobás lakható ház. Áron alól, 

sürgős! Telefon: 0620 556-8880.

• A Fair-M Iroda ügyfeleinek keresek 

eladó-kiadó belvárosi, lakást, családi 

házat Szentesen és vonzáskörzetében. 

Hívjon! +36-20-927- 4721

BÉRLEMÉNY
• Csongrádon egy személynek kiadó 

lakást keresek. Tel.: 06-30/231-7883

• Csongrádon, a városközpontban 
üzlet-irodahelyiség kiadó. Tel.: 20/921-

9584.

• Szentesen, a József Attila utcán üzlet 

kiadó (Varga bringa). 70/545-99-88.

• Szentesen lakás kiadó gyermektelen 

felnőttek részére. 30/303-12-53.

• Szentes, Vásárhelyi út 12. sz. alatt, a 

Kisér utcai telekhatáron 14 m2-es beton-

garázs kiadó. Érdeklődni: 63/560-620.

• Albérletet keresek Csongrádon. Tel.: 

06-20/538-0004

• Felsőpárton kertes házban bútoro-

zott, külön bejáratú lakás kiadó. 30/504-

4959.

• Derekegyházán kocsma kiadó. 
30/895-34-14.

MUNKA
• Hegesztők, szerkezetlakatosok, 

betanított segédmunkások jelentkezését 

várjuk. Érd.: 20/95-80-155.

• C. kategóriával rendelkező sofőrt 

keresek belföldre. Agro-Dara Kft. 

Csongrád. 70/3100-837.

• Szentesi lángossütő büfébe munka-

társakat keresünk márciusi kezdéssel. 

30/82-57-456.

• Szentesi Tesco Sherry Étterem kony-

hai kisegítőt és pultost felvesz. Érd.: a 

helyszínen. Tel.: 30/5815-567.

• Kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft. 
keres műszaki végzettségű munkavállaló-

kat karbantartó, gépkezelő munkakörbe. 

Villanyszerelő, gépszerelő, géplakatos 

szakképesítéssel rendelkező munkaválla-

lók jelentkezését várjuk. Jelentkezni fény-

képes önéletrajzzal jozsef.toth@hungary-

meat.hu e-mail címen lehet.

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

tartó, gépkezelő munkakörbe műszaki 

végzettségű és betanított munkavállaló-

kat. Jelentkezni lehet a jozsef.toth@hun-

garymeat.hu e-mail címen küldött vagy a 

Majsai út 30. szám alatt a portán leadott 

önéletrajzzal.

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 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

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

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

34 m2-es üzlet kiadó a Szentes, Nagy 

Ferenc utcai vállalkozói udvarban, a 

kapubejárattal szemben, üzlettér, rak-

tár, wc helyiségekkel. Érd.: 30/9353-

845

C kat. jogosítvánnyal hűtős gépjármű-

re, áruterítésre sofőrkártyával gépko-

csivezetőt keresek. 70/420-5407

CO2 hegesztőket, fényezőket keresünk 
kiskunmajsai munkahelyre. Hosszú-
távú munkalehetőség, kiemelten ma-
gas bérezéssel. Utazási költségtérítés 
vagy igényes, díjmentes szállás bizto-
sított. 06-70/527-2554, femmunka.
eu@gmail.com

Csongrádi temetkezésbe jogosítvány-

nyal rendelkező férfi munkaerőt kere-

sünk. 30/555-1241.

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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- 950-1000 Ft
- (br. 25.900 Ft)
- 15-50 %
- +
- h -
- f

- -4./2003.

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.

ÉRDEKEL AZ AUTÓIPAR? SZÍVESEN RÉSZESE LENNÉL A JÖVŐ AUTÓGYÁRTÁSÁNAK? 
FONTOS SZÁMODRA A MEGBECSÜLÉS? AKKOR MINKET KERESEL!

ALKOSSUK EGYÜTT A JÖVŐ LOGISZTIKÁJÁT!

ÁRUÖSSZEKÉSZÍTŐ
munkatársaink jelentkezését várjuk.

Feladatok:

Amit kínálunk:

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a munka@duvenbeck.de e-mail címen lehet!

Németországba, betonacél 
hajlító üzembe keresünk 

munkatársakat

BETANÍTOTT 
GÉPKEZELŐI 

munkára.  

A hazajárás 3 hét kiküldetés után 
1 hét pihenő biztosításával történik. 
Német nyelvtudás nem szükséges.

Jelentkezés munkanapokon 
7:30-16:30-ig a 06-22/574-318 vagy 

a 06-22/574-082 telefonszámon

Folyamatosan bővülő
kereskedelmi
vállalkozás

FELVÉTELRE KERES
FÉRFI és NŐI MUNKAVÁLLALÓKAT

Jelentkezni önéletrajz leadásával:
Szentes, Mátyás király u. 1. és

Szentes, Honvéd utca 15/1. húsboltokban.

É Ő

Szentes
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Mindszent Város Önkormányzata
PÁLYÁZATOT HIRDET

teljes munkaidős, határozatlan idejű

PROJEKTMENEDZSERPROJEKTMENEDZSER
ASSZISZTENSASSZISZTENS

munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. március 9.2018. március 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Erdősi Norbert projektmenedzser nyújt,

a 30/544-76-62-os telefonszámon.
A pályázat részleteiről

a www.mindszent.hu honlapon tájékozódhat.

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 DÓNÁTI KERTÉSZET
NNÕÕI MUNKAERI MUNKAERÕÕTT

KERESKERES
állandó munkára.állandó munkára.

Érdeklôdni: 30/521-0090

 

ÁLLÁSHIRDETÉS 
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. munkatársakat keres 

Szentes és Csongrád térségébe 
TÁROLÓ-MOSATÓ, 

VÍZMŰKEZELŐ, 
VEZETÉK– ÉS CSŐHÁLÓZATSZERELŐ, 

SZENNYVÍZCSATORNAMŰ KARBANTARTÓ 
munkakörökbe. 

Részletek a www.alfoldviz.hu weboldalon 
Érdeklődni: +36 30 503-8663 

Nehéz fizikaiNehéz fizikai
munkáramunkára
keresünkkeresünk
SEGÉD-SEGÉD-

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

A HUNGERIT ZRT. KISKUNFÉLEGYHÁZI kacsanevelő telepeire

felvételt hirdet párok részére,

életvitelszerű elhelyezéssel

BAROMFIGONDOZÓ
munkakörbe.

Amit kínálunk: 

•  határozatlan idejű munkaszerződés.

•  1 hónapra vetítve átlagosan bruttó 205.000 Ft jövedelem

érhető el műszakpótlékkal. 

•  a bérezés többféle juttatási elemből tevődik össze:

– cafetéria,

– havonta béren kívüli juttatás,

– turnus-eredmények utáni kifizetés.

A baromfitelep külterületen található, a várostól 6 km-re.

Utazást és a telep területén lakhatást

térítésmentesen biztosítunk.

Vidéki munkavállalók jelentkezését is várjuk!

Jelentkezni lehet a telepvezetőnél
 a 06-30/921-35-29 telefonszámon.

A CLH Kft. csongrádi lég-
technikai gyára (Ipari park)

felvételre keres
szakképzett

ELEKTROTECHNIKUST
légkezelők elektromos
szerelési munkáira és
kapcsolószekrényének

gyártására.
Hasonló területen szerzett 

tapasztalat előny.

A munkakör azonnal betölthető.

Jelentkezés

fényképes önéletrajzzal a

vincze.zs@clh.hu e-mail címen.

Sütőház Kft. • Kunszentmártoni telephelyű sütőipari Kft.
MŰVEZETŐTMŰVEZETŐT keres keres

A munkakörhöz kapcsolódó főbb feladatok:
számlázás, anyagrendelés, nyomonkövetés, reklamációk kezelése.

A jelöltekkel szemben támasztott elvárások:
középfokú vagy felsőfokú végzettség (sütőipari végzettséggel rendelkezők előnyben, 

vagy sütőiparban szerzett tapasztalat), felhasználói szintű MS Office ismeret

(Word, Excel); kreativitás, kiváló problémamegoldó és szervező képesség;

önálló munkavégzés.

Amit kínálunk: versenyképes fizetés, teljes munkaidő,

hosszú távú munkahely, azonnali munkakezdés.

Érdeklődni: 20/444-19-62 telefonszámon.Érdeklődni: 20/444-19-62 telefonszámon.
Önéletrajzokat várunk a sutohazkft@vnet.hu e-mail címre.Önéletrajzokat várunk a sutohazkft@vnet.hu e-mail címre.
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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.

liiili kkkkk ddédé lllll jjjjj bbábáálllll bbbbbbb hhhhhh ttáááááá tt

SÉÉÉÉSSSSSSSSSSÉÉÉÉLLLLLLLLLLLLYYYYYYYYYYYYY   ÉÉÉSSSSSSSSSZZZZZZZZZZEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMÉÉÉMMS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ -----------------------------SS MMSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLYYYYYYYYYYYYYYYYYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY------------------------------------------------------------------------------- ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
TTTTTTTTKÖKEÖÖÖÖÔRÖRÔÔRÖÖÖÖÔVVVVVVVAAGGYYYYYOOOOONÔÔÔNGYYYYYYYGAVVVVVVVVVVV GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ÔÔÔOOOGGG NNNNVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGYYYYYYGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYOOGYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

KRESÜNKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEK REEEEEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKKKEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
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

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

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.

BETANÍTOTT MUNKÁS
munkatársat

keresünk operatív igazgatóságunkra

szentesi munkavégzéssel.
Referencia kód: BM/2018/2

Következő feladatok várnak rád: 

•  napi termelési feladatok végzése a meghatározott technológia alapján,

•  a szerelt termékek minőségének biztosítása,

•  munkakörnyezetének rendben és tisztán tartása.

Te vagy az ideális jelölt, ha:

•  általános iskolai végzettséggel rendelkezel,

•  pontosan, precízen dolgozol,

•  megbízható, együttműködő vagy,

•  vállalod a három műszakos munkarendet.

Előny, ha
•  termelési területen szerzett gyakorlattal és/vagy,

•  középfokú iskolai végzettség rendelkezel.

Amit kínálunk:
•  versenyképes jövedelem, juttatási csomag,

•  továbbképzési lehetőség,

•  biztonságos munkakörnyezet.

FÉMES GÉPBEÁLLÍTÓ
munkatársat

keresünk operatív igazgatóságunkra 

szentesi munkavégzéssel.
Referencia kód: BM/2018/2

Következő feladatok várnak rád: 

•  gépek beállítása, biztonságos üzemeltetése,

•  a gyártás során kieső darabok dokumentáció szerinti ellenőrzése,

minősítése,

•  gépek tisztítása,

•  munkakörnyezetednek a rendben és tisztán tartása.

Te vagy az ideális jelölt, ha:

•  Középfokú műszaki végzettséggel rendelkezel (vasas szakmák)

•  jártas vagy a műszaki rajz olvasásában,

•  pontos, megbízható és együttműködő vagy,

•  vállalod a három műszakos munkarendet.

Előny, ha:

•  min. 1 éves gépbeállítói és/vagy,

•  termelési területen szerzett tapasztalattal rendelkezel.

Amit kínálunk:

•  versenyképes jövedelem, juttatási csomag,

•  továbbképzési lehetőség,

•  biztonságos munkakörnyezet.

Ha többet szeretnél tudni:

Munkavégzés helye: 6600 Szentes, Ipartelepi út 14.

Kezdés időpontja: azonnal

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 HUNDEC KFT. (6640 Csongrád, Szegedi út 1.),
a megnövekedett rendelésszám miatt
felvételt hirdet az alábbi pozícióba:

 CO HEGESZTÕ
Követelmények:

– CO hegesztésben szerzett jártasság,
– szakirányú végzettség,
– önálló munkavégzési képesség,
– jó munkabíró képesség.

Jelentkezni lehet: fényképes önéletrajzzal
a csonka.monika@hundec.hu e-mail címen.

A HUNDEC KFT. (6640 Csongrád, Szegedi út 1.),
a megnövekedett rendelésszám miatt
felvételt hirdet az alábbi pozícióba:

 MINÕSÉGELLENÕR
Elõny:  – mûszaki rajz olvasás,

– fémiparban szerzett tapasztalat,
– minõségellenõrzésben szerzett tapasztalat,
– önálló munkavégzésre való képesség,
– jó munkabírás.

Jelentkezni lehet: fényképes önéletrajzzal
a csonka.monika@hundec.hu e-mail címen.
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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

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

A Felgyő-2000 Kft.
FELVÉTELT HIRDET

felgyői baromfitelepére, 1 fő részére,

BAROMFIGONDOZÓBAROMFIGONDOZÓ
munkakörbe, megszakítás nélküli munkarendbe.

Jelentkezni lehet a telepvezetőnél
a 06-30/556-2692-es telefonszámon

hétfőtől péntekig 8-15 óráig.

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. 03. 10-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.

TERMELÉSIRÁNYÍTÓ/
FOLYAMATMÉRNÖK
munkatársat
keresünk operatív igazgatóságunkra
szentesi munkavégzéssel.
Következő feladatok várnak rád: 
•  20 fős fémüzem termelési folyamatának irányítása,

•  gazdálkodás a rendelkezésre álló erőforrásokkal,

•  kiadott gyártási rendelések teljesítése,

•  az általános üzemi rend biztosítása, a munkafegyelem- és biztonság

fenntartása, az elvárt minőség biztosítása,

•  a technológiai és gyártásközi problémák megoldása,

•  termelési folyamatok fejlesztése,

•  a gyártási és adminisztrációs folyamatok optimalizálásának koordinálása,

•  elemzi a gyártási folyamatokat, és javaslatot tesz a folyamatok javítására.

Te vagy az ideális jelölt, ha:
•  gépészmérnöki (fém technológiai) végzettséggel rendelkezel,

•  kommunikáció szintű angol / francia nyelvtudásod van,

•  felhasználói szintű informatikai tudással rendelkezel,

•  motivált-, kezdeményező-, kreatív személyiség vagy,

•  precízen, önállóan is tudsz dolgozni,

•  együttműködő- és jó problémamegoldó képességű vagy,

•  emberek irányításában szerezett tapasztalattal rendelkezel.

Előny, ha:
•  fém gyártástechnológiában szerzett tapasztalattal és/vagy,

•  lean-módszerismerettel rendelkezel.

Amit kínálunk:
•  versenyképes jövedelem, juttatási csomag,

• továbbképzési lehetőség,

• biztonságos munkakörnyezet.

Ha többet szeretnél tudni:
Munkavégzés helye: 6600 Szentes, Ipartelepi út 14.
Kezdés időpontja: azonnal
Referencia kód: FM/2018
Jelentkezés: karrier@legrand.hu
Szakmai önéletrajzokat és motivációs leveleket várunk.

www.legrand.hu

TERMELÉSIRÁNYÍTÓ/
MŰVEZETŐ
munkatársat
keresünk operatív igazgatóságunkra
szentesi munkavégzéssel.
Következő feladatok várnak rád: 

•  50 fős műanyagüzem termelési folyamatának irányítása,

•  gazdálkodás a rendelkezésre álló erőforrásokkal,

•  kiadott gyártási rendelések teljesítése,

•  hatékony gyártási módszerek fejlesztése,

•  gyártásban felmerülő problémák megoldása,

•  termelési folyamatok fejlesztése,

•  az általános üzemi rend biztosítása, a munkafegyelem- és biztonság fenntartása, az 

elvárt minőség biztosítása..

Te vagy az ideális jelölt, ha:

•  gépészmérnöki (műanyag technológiai) végzettséggel rendelkezel,

•  kommunikáció szintű angol / francia nyelvtudásod van,

•  felhasználói szintű informatikai tudással rendelkezel,

•  motivált-, kezdeményező-, kreatív személyiség vagy,

•  precízen, önállóan is tudsz dolgozni,

•  együttműködő- és jó problémamegoldó képességű vagy,

•  emberek irányításában szerezett tapasztalattal rendelkezel.

Előny, ha:

•  műanyag gyártástechnológiában szerzett tapasztalattal rendelkezel.

Amit kínálunk:

•  versenyképes jövedelem, juttatási csomag,

• továbbképzési lehetőség,

• biztonságos munkakörnyezet.

Ha többet szeretnél tudni:

Munkavégzés helye: 6600 Szentes, Ipartelepi út 14.

Kezdés időpontja: azonnal

Referencia kód: MVEZ-18/2
Jelentkezés: karrier@legrand.hu
Szakmai önéletrajzokat és motivációs leveleket várunk.

www.legrand.hu

Mi a Legrand?
A Legrand az épületek villa-

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

Miért a Legrand?
Mert a Legrand hosszútávú 

munkalehetőséget, verseny-
képes juttatási csomagot és 
multinacionális munkakör-
nyezetet kínál. Értékeljük az 
egyéni teljesítményt.

Csatlakozz!
Ha úgy gondolod, valame-

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

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

A csongrádi francia pékség
(Horváth Cipó Kft.)

PÉK SZAKMUNKÁSTPÉK SZAKMUNKÁST vagy
BETANÍTOTT MUNKÁSTBETANÍTOTT MUNKÁST keres

felvételre. 70/6155-44470/6155-444

Derekegyházi Röfi Söröző

PULTOST KERES
Jelentkezni 70/386-39-57

telefonszámon vagy személyesen

a Köztársaság tér 7. alatt.

Öntözéstechnikai
vállalkozás

FÉRFI MUNKA-
VÁLLALÓKAT

keres
határozatlan idejű

szerződéssel.
Érdeklődni:

30/9634-796

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“ jeligével. Várjuk a jelentkezésed!

Kiadványok,Kiadványok,

szórólapok,szórólapok,

névjegykártyák,névjegykártyák,

szakdolgozatok,szakdolgozatok,

diplomamunkák,diplomamunkák,
szerkesztése,szerkesztése,
nyomtatása.nyomtatása.

Telefon:Telefon:  20/355-815720/355-8157 www.szuperinfo.hu

SZIA
szuperinfó internet alapú
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2018. 3. 06.
KEDD

2018. 3. 07.
SZERDA

2018. 3. 08.
CSÜTÖRTÖK

2018. 2. 09.
PÉNTEK

2018. 3. 10.
SZOMBAT

2018. 3. 05.
HÉTFŐ

2018. 3. 11.
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

Pirított
tésztaleves,

Kolozsvári rakott 
káposzta

(A: glutén, zeller,
tojás, tej)

Paradicsomleves,
Hortobágyi sertés-
ragu, Fokhagymás 

törtburgonya
(A: glutén, tojás,

tej, zeller)

Pirított tésztaleves,
Rántott csirkecomb,

Finomfõzelék
(A: glutén, zeller,

tojás, tej)

Paradicsomleves,
Kolbászos

rakott burgonya
(A: glutén, zeller,

tej, tojás)

Zöldbableves,
Borsos tokány,
Tészta köret
(A: glutén, tej,
zeller, tojás)

Pirított tésztaleves,
Rántott csirkecomb,

Finomfõzelék
(A: glutén, tojás,

zeller, tej)

Paradicsomleves,
Hortobágyi sertés-
ragu, Fokhagymás 

tört burgonya
(A: glutén, tojás,

tej, zeller)

Pirított tésztaleves,
Görög rántott
sertésszelet,

Zöldséges rizs
(A: glutén, tojás, zeller)

Paradicsomleves,
Párizsi

csirkecomb,
Ráczos burgonya

(A: glutén, tojás, zeller, tej)

Zöldbableves,
Gombával töltött 

rántott sertésszelet,
Burgonyapüré
(A: glutén, zeller,
tojás, tej, gomba)

Zöldséges burgonya-
leves, Sült csirke-
comb, Grillezett

sárgarépás süt tök
(A: glutén, tojás, zeller)

Zöldségleves,
Rakott

burgonya
(A: glutén, tej,

zeller)

Zöldbableves,
Debreceni
sertésragu,
Tészta köret

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

Zöldbableves,
Debreceni
sertésragu,
Tészta köret
(A: tej, glutén,
zeller, tojás)

Csigatésztaleves,
Brokkolis

csirkeragu,
Burgonyapüré

(A: glutén, tej, zeller)

Húsleves,
Vadas szelet,

Spagetti köret
(A: glutén, zeller,

tojás)

Húsleves,
Kínai édes-

savanyú csirke,
Petrezselymes rizs

(A: glutén, zeller, tojás)

Húsleves,
Kínai édes-

savanyú csirke,
Petrezselymes rizs

(A: glutén, zeller, tojás)

Húsleves,
Csirkemell burgo-
nyás köntösben,

Petrezselymes rizs
(A: glutén, tojás, zeller)

Húsleves,
Vadas tokány,
Spagetti köret
(A: glutén, tej,
zeller, tojás)

Gulyásleves,
Káposztás

tészta
(A: glutén,

zeller, tojás)

Gulyásleves,
Piskótakocka
csokiöntettel

(A: glutén, zeller,
tojás, tej)

Gulyásleves,
Tejbedara
(A: glutén,

zeller, tojás, tej)

Gulyásleves,
Rántott sajt,

Tejfölös karfiol
(A: glutén, tojás,

zeller, tej)

Sertés raguleves,
Piskótakocka

vaníliaöntettel
(A: zeller, glutén,

tojás, tej)

Sárgaborsóleves,
Brassói

aprópecsenye
(A: glutén, zeller)

Húsgaluska leves,
Csülökpörkölt,

Pirított tarhonya
(A: glutén, tojás,

zeller)

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.

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. március 12-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.

Szentesi Centrum Söröző

PULTOST KERES
Jelentkezni személyesen,

fényképes önéletrajzzal

a sörözőben (Rákóczi F. u. 15.)

A szentesi Iroda-Profil Kft. papír-írószer ágazata
márciusi munkakezdéssel

ÁLLÁSOKAT HIRDET AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE:

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, bérigény
megjelölésével küldje el fényképes önéletrajzát és motivációs levelét 

postán 2018. március 9-ig, a Szentes, József Attila u. 18. alá,
vagy e-mailen az irodaprofil@ipszentes.hu-ra.

Jelentkezési határidő 2018. március 9.
Levele tárgyaként adja meg, melyik pozícióra jelentkezik.

ÉRTÉKESÍTÕ, RENDELÉS ELÕKÉSZÍTÕ
8 órás munkakör.

Feladata:
• a céghez beérkezett rendelések rögzítése számítógépen,
• rendelések elõkészítése kiszállításra,
• hiányok rögzítése a beszerzés felé,
• bejövõ számlák felvezetése számítógépre,
• levelezés folytatása partnereinkkel,
• szakmai követelmény:
 kiváló számítógépes jártasság (Word, Excel)
• középiskolai végzettség,
• elõnyt jelent az ezen a területen szerzett szakmai elõélet.

ÁRU-ÖSSZEKÉSZÍTÕ BOLTI ELADÓ
8 órás munkakör.

Feladata:
• a cég papír-írószer kiskereskedelmi üzletében
 az arculati elvárások szerinti rendtartás
• a betérõ kiskereskedelmi vevõk kiszolgálása, értékesítés,
 pénztárgép kezelése
• a beérkezõ rendelések fizikális összekészítése,
 a bolti hiányok rögzítése a beszerzés felé
• szakmai követelmény: szakirányú kereskedelmi végzettség,
 számítógépes jártasság, Excel ismerete
• elõnyt jelent az ezen a területen szerzett
 szakmai elõélet, középiskolai végzettség.

Elveszett!
Keresem a Kajánújfalu környé-

kérõl egy hete eltûnt szuka 
komondor kutyámat. Jutalom
a megtalálónak. 30/382-4343

Szeretne egy folyamatosan fejlõdõ szentesi cégSzeretne 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. március 6. (kedd), és március 8. (csütörtök) 9 óra.

DOLGOZZON VELÜNK!DOLGOZZON VELÜNK! KÍGYÓUBORKÁT
és HE PAPRIKÁT

keresek.
Tel.: 20/773-6456

T

66

Hódmezővásárhely bebizonyította, hogyHódmezővásárhely bebizonyította, hogy
a nép nem betiltható, de a a nép nem betiltható, de a FIDESZ FIDESZ leváltható.leváltható.

ÖSSZEFOGÁSSALÖSSZEFOGÁSSAL, a , a VÁLASZTÁSON VALÓVÁLASZTÁSON VALÓ
nagy arányú nagy arányú RÉSZVÉTELLELRÉSZVÉTELLEL

a Csongrád, 03. számú választókerületben isa Csongrád, 03. számú választókerületben is
LEVÁLTHATÓ A FIDESZ.LEVÁLTHATÓ A FIDESZ.

Szavazzon április 8-án az egyetlen esélyesSzavazzon április 8-án az egyetlen esélyes
ellenzéki képviselő-jelöltre a változásért!ellenzéki képviselő-jelöltre a változásért!

SZABÓ ZOLTÁN FERENCSZABÓ ZOLTÁN FERENC
Csongrád, 03. sz. vk.Csongrád, 03. sz. vk.

Fizetett politikai hirdetés.
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• Állattartó telepre lovakhoz nappalos 

munkatársat keresek. Telefon: 30/696-

7110.

• Csongrádi gumis műhelybe munka-

társat keresünk. Telefon: 06-30/9-354-

670

• Fényezőket keresünk ipari fényezés-

hez vidéki munkahelyre (Győr mellé, ottla-

kással). Érd.: +36-30/937-4157

• CNC gépkezelőt, esztergályost, 
maróst keresünk vidéki munkahelyre (Győr 

mellé, ottlakással). Érdeklődni: +36-

30/937-4157

• Paprika kötözéséhez női munkaerőt 

keresünk. 20/5363-066.

• Sörözőbe pultost keresünk. 30/364-

5962.

• CO-hegesztőket és hegeszteni tudó 

szerkezetlakatosokat keresünk vidéki 

munkára (Győr mellé, ottlakással). Érd.: 

+36-30/337-4157

• Németországba és Dániába keresünk 

munkavállalókat mezőgazdasági területre: 

állattenyésztés - állatgondozás (szarvas-

marha, sertés), traktoros, mezőgazdasági 

gépszerelő, növénytermesztési területre 

és erdészeti munkákra, ill. betanított mun-

kákra. Tapasztalat előny, de egyik helyen 

sem feltétel. Legalább alap német vagy 

angol nyelvtudás minden helyen szüksé-

ges. Jelentkezés: szeged@andreasagro.

com; www.andreasagro.com, 06-70/607-

0067

• Mosonmagyaróvári munkahelyre 
szerkezetlakatosokat, hegesztőket fel-

veszünk. Szállás ingyenes, utazást térí-

tünk. Tel.: 06-20/949-3036

• Járművek felépítményének gyártá-
sában, emelőgépek javításában jártas 

szerelők, illetve lakatos, hegesztő szak-

embereket keresünk szentesi munkavég-

zéssel. Érdeklődni a +36-70/418-9193 

telefonszámon

• Szentesen, a Drinkbe pultost felve-

szünk. 30/303-1253.

• Szentesi étterembe keresünk szaká-

csot, tapasztalt konyhai kisegítőt. 20/974-

39-88.

• Franciaországba, az építőiparban 
gyakorlott szakembereket keresünk. Érd. 

30/540-0466.  

• Pizzériába gyakorlattal rendelkező 
pultost (700 Ft/óra), illetve szakácsot 

(1000 Ft/óra) kezdő fizetéssel felveszünk 

Hódmezővásárhelyre. Szállás, átjárás biz-

tosított. 70/590-23-31.

• Légtechnikai munkára keresek mun-

kavállalókat. Tel.: 06-/30-897-3195

• Kereskedelmi és szolgáltató cég rak-

tárosi tapasztalattal, valamint mezőgazda-

sági gép és/vagy alkatrész ismerettel ren-

delkező orosházi (vagy ahhoz közeli) mun-

katársat keres raktárosi pozícióra, ugyan-

így mezőgazdasági vagy építőipari gépsze-

relői (vagy autószerelő) ismerettel és 

tapasztalattal rendelkezőt szerviz szerelő 

pozícióra, illetve műszaki adminisztrátor 

pozícióra keresünk elsősorban hölgy ass-

zisztenst bővülés céljából. Jelentkezés: 

marottyi@agrotec.hu e-mail-címen.

• Szentesi élelmiszerbolt bolti eladót 

keres. Érd.: 30/216-7432

• Csongrádi Kenyérgyárba délutáni 
munkavégzésre betanított munkakörbe 

munkatársakat keresünk. Jelentkezni sze-

mélyesen Csongrád, Szegedi út 27. szám 

alatt hétfőtől péntekig 13:30-tól - 14:30-

ig.

• 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

• Kőművest, segédmunkást keresek 
felvételre. 30/286-68-36.

• Sofőrt keresünk B kategóriával 

csongrádi telephelyre. Érd.: 10:00 óra után 

Tel.: 06-30/466-4407

• Élelmiszerboltba gyakorlattal ren-
delkező eladót felveszek. Tel.: 20/249-

95-03.

• Csongrádi Pap-tanyára mezőgazda-
sági gépszerelők jelentkezését várjuk 

kiemelt bérezéssel. Érdeklődni: 06-30/ 

683-1-683

• Csanyteleki gyógyszertárba gyógy-
szerészt vagy szakasszisztenst keresünk. 

70/382-9617.

• Szegvári dohányboltba dolgozni 
akaró munkatársat felveszünk. 20/249-

95-02.

• Női pultost felveszek, kisegítőt is. 

70/341-1918.

• Tranzit-Ker Zrt. szentesi törzsliba 

telepére munkavállalókat keres. 30/279-

24-46.

• B,C kat. Gki jogosítvánnyal rendelkező 

gépjárművezetőt keresünk budapesti és 

szentesi munkára. Telefonszám: 30/406-

4106.

• Karosszéria- és autószerelésben jár-

tas munkaerőt keresünk. Tel.: 30/406-

4106.

• Csongrádi zöldségesbe B kategóriás 

jogosítvánnyal rendelkező férfi rakodó 

munkást keresünk. Tel.: 06-30/574-7746, 

06-70/362-2258

• Villanyszerelőt és lakatost felve-

szünk. 20/237-82-28.

• Csőszerelő, vagy csőszerelésben 
jártas munkatárakat keresünk. 30/963-

57-66.

• Kertészeti áruház eladói munkakör 

betöltésére állást hirdet. Zöldkönyves vég-

zettség előny, de nem feltétel. 30/963-

5766.

SZOLGÁLTATÁS
• Szentes Taxi. Városon belül bárhon-

nan-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 terjedel-

mes színválasztéka 5.900 Ft/m2. 

Érdeklődni: Varga Róbert, 30/318-1618.

• Áruszállítás, költöztetés. 30/9689-
704.

• Talajvíz elleni vízszintes falszigetelés 

fűrésztechnikával történő befűzését válla-

lom tégla- és vályogfalnál. Telefon: 

06-30/935-6527 

• Festést, mázolást, tapétázást válla-

lok, bútormozgatással, rövid határidővel, 

azonnali kezdéssel. Olcsón. Szentes kör-

nyékén is. Hívj, megegyezünk! 30/3219-

168.

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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REDÕNY
Harmonikaajtó, szúnyogháló,

szalagfüggöny, reluxa, javítások,
gurtnicsere, átszabás.

Műanyag nyílászárók
garanciával!

Ingyenes felmérés.
Folyamatos akciók!

06-30/374-2606
Hétvégén is!

pleso55@indamail.hu

TEHERAUTÓ- és
SZEMÉLYAUTÓ-

BÉRLÉS
30/555-2230

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

30/383-1955 • bellbusz@gmail.com

Szőnyeg, szőnyegpadló és kárpit tisz-

títása. Telefon: 30/958-8916, 30/626-

0964

Cserépkályhák (új, bontott) beépítése, 

újrarakása, karbantartása. Telefon: 

0620 978-3962

Nádtetőkészítés, nádtetőfedés, -javí-

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

06-70/204-7365

Gurtni csere, új redőny készítése, fare-

dőny javítás hétvégén is, gyors precíz 

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

6273

Trapézlemez, cserepeslemez többféle 

színben és méretben, hosszú garanciá-

val eladó. Telefon: 06-30/665-0209, 

www.mechanikabt.hu
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A Hungerit Zrt.

LAKÁSOKAT, HÁZAKAT BÉRELNE
szálláshely-szolgáltatás keretében

Szentesen vagy közvetlen környékén.

Az ingatlanokat teljesen felszerelt,

bútorozott formában szeretnénk bérelni

munkavállalóink elhelyezésére,

elsődlegesen 2 ágyas szobákkal.

Résztelekért érdeklődni lehet

Batka Tímeánál

a 63/510-540 telefonszámon.

A Szentesi Művelődési
Központ szervezésében

a Művelődési és
Ifjúsági Ház Klubjában

(Szentes, Tóth J. u. 10-14.)

2018. március 8-án
(csütörtökön)

19-21 óráig a

Korok a művelődés-
történetben

sorozatunk
következô elõadására

várjuk az érdeklôdôket.
Előadó:

Poszler György
tanár

Központ: Szentes, Ipartelepi út 59. Tel.: 30/250-0404, 30/915-0855
Szalai Tüzép: 6600 Szentes, Szalai u. 15.  Tel.: 30/606-1728
Mindszenti Tüzép: 6630 Mindszent, Vasút u. 2.  Tel.: 30/814-8844
www.autark.hu  autark@autark.hu

TÜZELŐANYAG VÁLASZTÉKUNK:
Orosz barna kocka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (54.90 Ft/kg)  54905490 Ft/100 kg
Hercules dió  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (48.90 Ft/kg)  48904890 Ft/100 kg
Orosz fekete kocka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (65.00 Ft/kg)  65006500 Ft/100 kg
Lengyel lángborsó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (68.90 Ft/kg)  68906890 Ft/100 kg
Német brikett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (82.90 Ft/kg)  82908290 Ft/100 kg
Keményfa brikett 25 kg/zsák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(71.60 Ft/kg)  1790 Ft/zsák
Kalodás tűzifa* vegyes, kemény, 1 erdei m3  . . . . 40.00040.000 Ft/kaloda
Kalodás tűzifa vegyes, kemény, ½ erdei m3 . . . . . . 23.90023.900 Ft/kaloda
Hasított vegyes keményfa . . . . .  (36.00 Ft/kg)  36003600 Ft/100 kg
Konix koromtalanító . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .799799 Ft/csomag
PE-PO alágyújtós  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380380 Ft/csomag

*Most ajándék baltával.
Hiteles mérés!   Áraink az áfát tartalmazzák.   Bankkártyával is fi zethet.

Az árak 2018. március 19-ig, ill. a készlet erejéig érvényesek.

/

g
g

Ajándék balta!
www.szuperinfo.hu

SZIA
szuperinfó internet alapú
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Dr. Rideg Róbert
természetgyógyász, fi toterapeuta

Energy szakoktató elõadása:
Máj, epeMáj, epe

mûködési zavarai,mûködési zavarai,
tavaszi tisztítókúráktavaszi tisztítókúrák
alapvetõ szabályai.alapvetõ szabályai.

2018. március 9.2018. március 9.
(péntek)(péntek) 17.00 óra. 17.00 óra.

Helye: Városi Könyvtár
(Szentes, Kossuth u. 33-35.)

A Tokácsli Galériában
(Szentes, Kossuth tér 5. I. em.)

„Akkor és most”
válogatás 20 év munkáiból

Megyeri-Horváth Gábor
festõmûvész

kiállítása látható

március 31-ig, keddtõl-
péntekig 9-13 és 15-17 óráig,

szombaton 9-13 óráig.

 A Szentesi
Mûvelõdési Központ

szervezésében a
Szecessziós

Házban
(Szentes, Petõfi  u. 2.)

2018. március 6-án 
(kedden) 18 órakor

A lélek
szívügy-e?
címmel tart elõadást

Varga János
gerinc- és lélekspecialista

A  belépés ingyenes,
minden érdeklõdõt 
szeretettel várunk.

...Szél vag  zápor talán,
vag  eg szer en az,
hog  létezel mozdítja meg
it  és most a világot.

(Pilinszky János)
Szentes Város Önkormányzata
valamennyi férfi tagja nevében

ezzel az idézettel kösztöntök
minden hölgyet NŐNAP alkalmából!

Szirbik Imre
polgármester

MárciusMárcius
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• Favágást vállalok veszélyes helyen, 

vidéken is, fáért is. 30/938-6387

• Gáztűzhelyek, vízmelegítők, kon-
vektorok, kazánok takarítása, felújítása, 

savazása, villanybojler vízkőtelenítése. 

Víz- és központi fűtés szerelése. 

Mosógépjavítás. 63/317310, 30/9836-

876.

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

mélyeknek kedvező áron! Tel.: 70/525-

0479

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

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

várgás mérése. Redőnyök, rovarhálók, 

árnyékolók, szalagfüggöny, harmonikaaj-

tók készítése, javítása. Penészmentesítés! 

www.peneszeltavolitasa.hu Tel.: 06-30/ 

294-6022

• Kútfúrás. Telefon: 0630 554-5544.

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

107.

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

• Ereszcsatorna készítése, javítása, 
takarítása. Tel.: 06-30/515-2207

• Tető áthajtása, javítása, kémény fel-

újítása. Tel.: 06-30/515-2207

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

490

• Központi fűtési és vízszerelési mun-

kák kivitelezése, karbantartás. 30/972-

8568

• Favágást vállalok veszélyes helyen 

is. 30/996-9970.

• Robi egyéni vállalkozó szobafestést, 

takarítást vállal. Telefonszám: 06-30/573-

7968

• Thonet székek, hintaszékek felújítá-

sát, nádazását, antik bútorok felújítását, 

fényezését vállalom. Telefon: 20/808-

8045.

• Keltetőgép javításához szerelőt 
keresek. 30/43-84-299.

• Vakológép és gurulós alu állvány 

kiadó. 70/378-92-99.

• Külső, belső felújítást vállalok A-tól 

Z-ig. 30/625-05-67.

• Veszélyes fák kivágását, koronaiga-

zítást és erdőgyérítést vállalok. Tel.: 

06-20/622-2492

• Szobafestést – mázolást – tapétázást 

– gipszkartonozást, laminált padló lera-

kást, hőszigetelést és kisebb kőműves 

munkákat vállalok mindenki számára elér-

hető áron. Tel.: 06-20/997-2792

• Vállalati számítógépes rendszerek 
javítása, karbantartása, rendszergazdai 

szolgáltatás kedvező áron! Tel.: 70/525-

0479

• Tetők javítását, áthajtását, lapos 

tetők szigetelését, tetők teljes körű bádo-

gozását (fal-, orom-, kéményszegély, 

ereszcsatorna) vállaljuk anyagbeszerzés-

sel együtt is. Precíz munka, korrekt ár. 

Telefon: 06-30/776-9997

GONDOZÁS
• Gondviselés, bevásárlás. Vissza-

hívom. 30/9135-560.

• Takarítást, betegápolást vállalok. 
Leinformálható. 70/645-7356.

OKTATÁS
• Matematika, kémia korrepetálás 

Szentesen. 30/366-3161.

• Masszőrképzés indul Szentesen. 
Munkavállalásra jogosító végzettség. 

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

(0620) 9762-111.

• Bolti eladó, boltvezető, szakács, cuk-

rász, pincér, vendéglátás-szervező, ven-

déglátó üzletvezető, vendéglátó eladó, 

aranykalászos gazda OKJ tanfolyam. 

06-70/524-6166. www.oktatohazkelet.hu 

(E-000937/2014/A001-A011)

• Lovari nyelvtanfolyam indul Sze-

geden március 17-én 9.00-tól Teréz utca 

36/B, Csongrádon március 16-án 13.50-

től Nagymező u. 37. Tel.: 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 szem-

besül, forduljon hozzám bizalommal! 

Relaxáló masszázs (ruhában történik); 

energiafeltöltés; feszültségek csökkenté-

se; lelki béke helyreállítása. Adjon esélyt 

magának, és nekem, hogy segíthessek! 

Tisztelettel: Koczka József. Tel.: 

06/30/507-8360.

• Extra masszázst vállal 40-es, szak-

képzett masszőrhölgy, mindennap 

Orosházán. Tel.: 0630 853-9695

• Méregtelenítő, frissítő masszázs. 
30/641-8288.

FELHÍVÁS
• A Szentesi Állat és Természetvédő 

Alapítvány a menhely elhagyott és kidobott 

állatai megmentésére kéri az állatszerető-

ket, ajánlják fel adójuk 1 %-át. Köszönjük. 

Adószám: 18473865-1-06.

TÁRSKERESÉS
• Társközvetítés komolyan. Tel.: 06- 

30/425-0226.

• 39 éves hölgy társat keres. Tel.: 

06-20/627-72-23

• 40 éves férfi korban hozzáillő hölggyel 

megismerkedne. Leveleket "Újrakezdés" 

jeligére Szentes, Pf. 144. címre kérek.

• Sikeres pártalálás! Tel.: 0630 355-

2039.

• 167/73/65 éves, m ozgásában korláto-

zott hölgy megismerkedne lelkiekben gaz-

dag úri emberrel. "Jól csak a szívével lát az 

ember". 06/70/238-7986.

• Kedves, fiatal, csinos hölgy társát 

keresi. Tel.: 06-30/375-8805

• 36 éves káros szenvedélyektől mentes 

férfi kedves hölgyet keres tartós kapcsolat 

reményében. 70/560-4234.

• Szép lány társat keres. Tel.: 

06-30/892-1979

• Csinos hölgy társat keres. Tel.: 

06-30/447-65-71

• Jól szituált fiatalember csinos, 

vékony hölgy jelentkezését várja. 70/948-

11-73.

MŰSZAKI
• Jó állapotú gáztűzhely eladó. Tel.: 

30/628-4894.

• Garanciás, alig használt Philips micro 

hifi eladó, kipróbálható. Irányár: 25.000 Ft. 

30/5560-773.

• 75 l-es Elektrosvit hűtőszekrény 

eladó. Irányár: 8000 Ft. Telefon: 30/5560-

773.

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

• Automata mosógép eladó. 70/28-42-

434.

• Lucznik varrógép eladó. 30/324-

4948.

JÁRMŰ
• Régi motorokat veszek Csepel, 

Pannónia, BMW stb. Telefon: 06-30/245-

3844

• Csongrádon, a Félegyházi úti autó-

bontó nyitva tartása: hétfő: szünnap, 

kedd-péntek: 8-17-ig, szombat: 8-12-ig. 

63/482-419.

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

sárolom. Tel.: 30/421-85-75, 70/424-78-

20.

• Utánfutó eladó. 70/42-478-20.

• Autóbérlés hosszú távra is. 70/378-

92-99.

• Nissan Cargo eladó. 30/926-3825.

• Kistraktort (gyári dízelt, szarvkormá-

nyosat) keresek. 70/232-8822

• Hyundai Pony 1,5 két év műszakival 

eladó. Érd.: 06-30/467-15 98

• Használt autógumik eladók. Tel.: 

06-20/9-296-283

• Land Rover Freelander eladó. Tel.: 

06-70/942-1956

• Fiat Tipo 1,4-es, vonóhorgos 195 eFt-

ért eladó. 30/227-3193.

• MTZ traktorhoz 2 db 13,6x38-as 

hátsó kerék használt gumival eladó. 

63/311-280, 30/4473-051.

• Lamborghini 130 LE traktor, 4 fejes IH 

eke, 4 m-es vontatott tárcsa eladó. Tel.: 

06-30/414-3986

• Opel Astra kombi 2013. évj., dízel 

újszerűen 2.350.000 Ft-ért eladó, cserét 

beszámítok. 70/424-78-20.

ÁLLAT

Fiatal, csinos, csongrádi lány társát 

keresi. 30/595-1130.

Március 6-ra naposcsirke jegyezhető 

Felgyőn. 70/774-6645, 63/480-409

Tojótyúkvásár Kunszálláson a Zsigó 

majorban! Szép tollas, jól termelő: 400 

Ft/db. 2018. március 1-12-ig minden 

nap 8-12 óráig. Tel.: 06-30/577-6358, 

30/577-6253
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Budafer Autó Kft.
Szentes, Vásárhelyi út 116. % 63/561-365, 30/677-1383

• SUZUKI MÁRKASZERVIZ,• SUZUKI MÁRKASZERVIZ,

•  MÁRKAFÜGGETLEN •  MÁRKAFÜGGETLEN AUTÓSZERVIZ,AUTÓSZERVIZ,

•  KAROSSZÉRIA ÉS•  KAROSSZÉRIA ÉS
SZÉLVÉDŐ JAVÍTÁSA,SZÉLVÉDŐ JAVÍTÁSA,

• AUTÓVILLAMOSSÁG,• AUTÓVILLAMOSSÁG,

•  FÉKDOB, FÉKTÁRCSA•  FÉKDOB, FÉKTÁRCSA
SZABÁLYZÁS, ESZTERGÁLÁS.SZABÁLYZÁS, ESZTERGÁLÁS.

MŰSZAKI VIZSGÁRA
felkészítés és vizsgáztatás
a telephelyünkön. � 63/561-361

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!

A Szentesi Mûvelõdési 
Központ szervezésében 

a Megyeháza
Konferencia és

Kulturális Központ
Vörös termében

(Szentes, Kossuth tér 1.)

2018. március 11-én 
(vasárnap) 9 órától

A lélek szívügy-e?
Varga János

gerinc- és
lélekspecialista
workhopja.
A rendezvény
belépõhöz és

regisztrációhoz kötött.

Bõvebb információ
és jelentkezés a
70/610-93-99

telefonszámon kérhetõ.
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• Szabadtartásból mangalica hízók, 
süldők eladók. 30/382-11-84.

• Hússertés ketté hasítva eladó, 600 

Ft/kg házhoz szállítva. Tel.: 06-30/914-

6693

• Naposcsibe rendelés folyamatosan 
(bábolnai is). Szentes, Váradi L. u. 17. 

70/942-6869 csak 16 h után, www.szen-

tesinaposcsibe.webnode.hu

• Szép tollas sárga tyúkok vására már-

cius 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, Ótompa-

hát 32. 63/363-393, Szegvár, Rákóczi u. 

86. 30/611-2048, Csanytelek, Széchenyi 

út 62., Purina Takarmánybolt 20/333-

1101, Derekegyház, József A. u. 28. 

20/552-4811.

• Fajtatiszta tacskó kölykök eladók. 

30/9559-972.

• 3 db kis súlyú magyar fehér hízó eladó. 

30/595-3947.

• Hízott kacsa íratható. 06-30/396-

9556

• Kisebb süldőt veszek. Tel.: 20/367-

6889.

• Sertésfelvásárlás 100-140 kg-ig napi 

legmagasabb áron. 30/259-3242

• Birkahús 1200 Ft/kg-os áron folya-

matosan kapható, házhoz szállítva is. 

30/259-3242

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

hoz szállítva is kapható. Tel.: 30/259-32-

42

• Hasított sertés kapható házhoz szállí-

tással is 600 Ft/kg. 30/646-73-24

• Kis súlyú hízó, fiatal koca és fiú kecs-

kegida eladó. 30/308-22-48.

• 120-140 kg-os, nem tápos hízók 

eladók. 30/272-88-76.

• Választási malac és anyadisznó eladó. 

30/380-29-63.

• Hasított sertés eladó. Tel.: 30/206-

2373.

• Tojótyúk, 599 Ft/db. Szép barna tol-

las, kiválóan tojó, ingyen házhoz szállíva. 

06-70/240-13-31

• Hízott kacsa megrendelhető házhoz 

szállítással. 30/505-6249.

• Hízók eladók élve vagy hasítva, ház-

hoz szállítással is. 20/348-1592.

• 3 db 150 kg körüli hízó eladó. 70/242-

60-71.

• Sárga tojótyúk, mélyalmos, jó tolla-

zatú, kb. 2 kg-os, ingyenes házhoz szállí-

tással megrendelhető. 600 Ft/db. 30 db-

tól árkedvezmény. 30/835-1121 

• Mt. vemhes üsző eladó. Tel.: 20/560-

86-82.

• Előnevelt kettős hasznosítású 
parasztcsirke előjegyzését megkezdtem. 

Első szállítás március 24. Szentes, Szalai 

u. takarmánybolt. 30/479-1213. 

• Fehér, magyar gácsér kacsát kere-

sek. 30/33-72-848.

• Tanyasi gyöngyösök eladók, pucolva 

is. 30/906-04-41.

• Süldők eladók. Tel.: 06-70/240-6411

VEGYES
• Szójadara házhoz szállítással. 

30/228-0881.

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

ta eladó. 30/625-2593.

• Akkumulátor, vas- és színesfém-hul-

ladék felvásárlása. Telephely nyitva: h-szo: 

7-18 óráig. Hívásra házhoz megyek. 

70/577-0440.

• Tollfelvásárlás. Dunnát, párnát 
veszek magas áron. Tel.: 06-30/354-

3210, 06-70/505-9040

• 2 db fűtött fóliasátor eladó. Tel.: 

30/454-62-43.

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

107.

• Lucfenyő ültetvény teljes árukészlete 

40-120 cm-ig (4-8 éves) tevékenység 

megszűnése miatt eladó. Tel.: 06-20/462-

8410

• Kis bálás széna, lucerna, szalma, 

(használt ponyva) eladó. Telefon: 30/902-

6002.

• Kukorica eladó. 30/477-4523.

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

• Gáztűzhely, kézi vetőgép, tolikapa, 

permetező, kompresszor, betonoszlop 

eladó. 20/999-49-03.

• Kis bálás széna eladó. Tel.: 20/264-

08-85.

• Háziszappan olcsóbban tiszta zsír-

ral. 70/367-7763 Gólyás ház, Petőfi u. 4. 

március 17.

• Kukorica eladó. Tel.: 06-30/6377-

662

• Kis és körbálás hereszéna eladó. Tel.: 

06-30/625-2593

• Szarvason tisztított heremag eladó. 

30/323-9370.

• Cserép és blokktégla törmeléket 

ingyen elviszek. Telefonszám: 30/617-88-

04.

• Búza, repce, napraforgó, szójabab 

eladó Szentesen. 30/928-51-37.

• Dióbél eladó. 30/78-29-850.

• Vasvályú, vashordó, önitató, csere-

pek, dudacserép, tégla és nyulak, galam-

bok, centrifuga eladó. 63/315-499.

• Szentesen, a Rákóczi utcai MÉH-telep 

folyamatosan megújult árakkal vásárol: 

akkumulátort, vasat, színesfémet. Tel.: 

30/467-1602, 63/318-345. Nyitva tartás: 

hétfőtől-péntekig 8-17-ig, szombaton 

8-12-ig.

•  Kombinált hűtőszekrény eladó. 
30/323-3373.

• Tégla és betontörmelék ingyen elvi-

hető. 20/944-53-71.

• Akciós kalodás (1m x 1m x 1m), és 

erdei m3-es (1m x 1m x 1,7m), és ömlesz-

tett tűzifa rendelhető. Ingyenes házhoz 

szállítás. Jelenlegi termékeink: tölgy, 

bükk, akác, nyárfa. Ár: 11.000 Ft-tól. 

Hívjon bizalommal: 30/705-2337 - EUTR 

azonosító: AA5854363

• Körbálás gyepszéna eladó. 30/505-

6249.

Tűzifa akció. Tölgy, bükk, gyertyán, 

akác gurigázva, hasítva. Kiszállítás 

Csongrádon és Felgyőre ingyenes. Tel.: 

30/243-70-15.  EUTR: AA0314064

Vegye meg nálunk

TÜZELÔJÉT!

TÛZIFATÛZIFA
SZENTES, Vásárhelyi út

a Shell benzinkút után,
(volt autóbontó)

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

Bútorasztalos vásárol antik, régi, retro 

bútorokat, tárgyakat, motorokat, akár 

romos állapotban is. Tel.: 06-30/915-

1072

Ilonaparton 2 fűtött, 2 hideg fólia és 

4000 m2 fóliázásra alkalmas terület 

eladó. 30/932-7332.

Fűtési célra megmaradt fűtőolajat, 

gázolajat, petróleumot vennék. 

Telefon: 06-70/626-5228

Tűzifa akció bükk 3100 Ft/100 kg, akác 

3800 Ft/100 kg. 30/915-2347. EUTR: 

AA0474005.

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. EUTR: AA 

5846520.

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!
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• Vásárolnék lakatos, bádogos gépe-

ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, 

CO-hegesztőt, műszerészesztergát, maró-

gépet, kompresszort, invertert, kis gépe-

ket. 06-70/624-5475

• Új gáztűzhely eladó. Tel.: 70/645-

7356.

• Ekék, 4 fejesek, Vogel és IH függesz-

tett, magas felépítésűek eladók. 30/304-

0610

• Újszerű franciaágy eladó. Tel.: 

06-30/9534-779 

• 100 db kis bálás zöldre száradt here-

széna eladó. Tel.: 06-30/464-18-66 

• Tápkockás káposztapalánta eladó. 
20/802-6062.

• Kínai kel palánta eladó. Tel.: 

06-30/594-6852

• Hullámpala eladó Szentesen. 
70/850-84-03.

• Ablakok, erkélyajtók, üvegfalak 
kitűnő minőségben bontásból, szállítással 

Németországból. Szállítást vállalunk. 

30/282-9225.

• Eladó Szentesen: 25-ös, 40-es KPE 

cső, 40-es PVC cső, lovaskocsi, lovas-

szánkó, kézi aprómagvetőgép, Trabant és 

Wartburg felni gumival, 5/4-es horgany-

zott fóliaborda, faedények. Tel.: 30/938-

33-68.

• Dunnát, párnát, régi használt tollat 

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

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

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

06-70/506-8000  EUTR: AA5987773

• Fűtött fólia eladó Dónáton. 30/8797-

342.

• Szánkó fából eladó. Tel.: 06-30/380-

21-39

• Hideg-meleg vizes sterimó eladó. 

06-30/677-1833

• Zab eladó Szentesen. Tel.: 70/8844-

031.

• Kukorica eladó. Tel.: 06-20/579-

3359

• Darab téglák 6-8 m3 ingyen elvihető. 

Tel.: 06-30/2-18-88-82   

• Számítógépasztal eladó. 20/227-99-
22.

• Kakukkos órák eladók. Tel.: 30/892-

3614.

• Fali gázkazán, alumínium kémény, 

gázos vízmelegítő eladó. Tel.: 30/892-

3614.

• Kb. 300 db Bravia paprikapalánta 

eladó. 70/7711-789.

• Stihl láncfűrész eladó. 06-30/677-

1833

• Vásárolok porcelánokat, festménye-
ket, hagyatékot. Telefonszám: 06-70/228-

2994

• Töltésnek való föld ingyen lerakható. 

30/382-43-43.

• Fotelágy eladó. 30/641-8288.

• Jó állapotban lévő, használt szek-

rénysorok, kanapé, franciaágy eladó. 

30/637-0123.

• Széna (körbálás): 6 db és lucerna 

(körbálás): 10 db eladó. Tel.: 06-20/538-

1490

• Árpa, búza, kukorica, napraforgó 

eladó Csongrádon. Telefon: 06-30/486-

3080 

• Új, barna faerezetű WC ülőke eredeti 

csomagolásában eladó. Telefon: 

06-30/2219-560

• Fiatal gyűjtő vásárol zománcos baba-

kádat (3000-6000), új- és régi könyveket, 

disznóvágó asztalt (5000-15000), gyalu-

padot (5000-15000), fateknőt, bádogtek-

nőt, bádogkádat 1500-2000 Ft, régi búto-

rokat, dunnát, párnát a legmagasabb áron, 

spalettát (3000-9000), régi üvegeket, 

mindennemű porcelánfigurákat, lavórtar-

tót, mindenfajta régi zománcos edényt, 

régi pénzeket, katonai dolgokat, régi kato-

nai fotókat, cserépedényeket, hokedlit, 

sámlit, régi faszéket (500-1000) rosszat is. 

Telefon: 06-20/588-0830

• Használt, elegáns valódi szőrmebun-

dák akciósan 5000 Ft/db, irhabundák, 

bőrruházat olcsón, folyamatosan alkulehe-

tőséggel kapható. Nyitva: keddtől péntekig 

14-18, szombat 9-12 óráig. Hmvhely, Révai 

u. 11/a.

• Mindenfajta olvasott könyvet veszek. 

Hívásra érte megyek, készpénzzel fizetek. 

Telefon: 06-30/480-2661

• Tritikálé eladó. Tel.: 30/987-0663.

• Mindenféle használt tollat, dísztár-

gyat, porcelánt, festményt, bútort, hagya-

tékot, régi pénzt veszek. Telefon: 

06-70/588-2111

• Lapvibrátor eladó. 30/744-40-12.

• Mindenféle limlom és hagyaték felvá-

sárlása. Telefon: hétvégén is 06-30/684-

1693

• Hordozható cserépkályha eladó. 
Telefon: 06-30/896-1505

„Ez a gyertya most Érted égjen,
ki fent laksz már a magas égben.
Ki vigyázol ránk onnan fentrôl,
s lelkünkhöz szólsz a végtelenbôl.”

Fájó szívvel emlékezünk

Sárközi Antal
halálának 3 . évfordulóján.

Szeretô családja

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

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,

akik drága szerettünk

VAJDA JÓZSEF
temetésén megjelentek,

sírjára koszorút, virágot

helyeztek, vagy részvétükkel

bármilyen formában

velünk éreztek.

Külön mondunk köszönetet

a Kórház belgyógyászati osztály 

orvosainak, ápolóinak,

valamint Agócsné Bözsének

és Lakosné Icuskának,

akik a nehéz napjainkban

mindenben

segítségünkre voltak.

Gyászoló felesége és családja.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

VARGA JÓZSEF
77 éves korában elhunyt.

Temetése 2018. március 5-én 13.00 órakor 

lesz az Alsóreformátus temetőben.

Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
SIMON TIBOR

életének 74. évében,
hosszú betegség után

február 27-én elhunyt.
Hamvasztás utáni

búcsúztatása

későbbi időpontban

történik.

Gyászoló család
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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.

BARNASZÉN 
HÁZHOZ 

SZÁLLÍTVA!

Megrendelését a www.ormosszen.hu 
honlapon keresztül tudja leadni. 
Éljenek a kitűnő lehetőséggel, 
vásároljanak hazai szenet 
közvetlenül a bányától, Felsőnyárádról!
A fenti árak 2018. január 29-től  
2018. március 31-ig érvényesek!

www.ormosszen.hu

Hazai barnaszén forgalmazása 25 kg-os 
zsákokban, raklapra csomagoltan postai úton 

házhoz szállítva közvetlenül a kitermelőtől!
A bruttó árak a kiszállítás költségét már tartalmazzák!

1 raklap (1 t) 40 db 25 kg-os kis zsákot tartalmaz
(A raklap nem bontható! bruttó ár

n Raklapos diószén 38.100 Ft/tonna (38,10 Ft/kg)
n Raklapos borsószén 31.750 Ft/tonna (31,75 Ft/kg)

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!
15% 15% KEDVEZMÉNYKEDVEZMÉNY!!

Tel.: 20/288-3919,20/288-3919, info@alfacleaning.hu
www.alfacleaning.hu • Facebook: AlfaCleaning

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. március 5-11-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  orjaleves (glutén),
zöldséges tokány, krokett (glutén),

KEDD  legényfogó leves (glutén),
káposztás tészta (glutén, tej),

SZERDA  kertészleves (glutén),
csirkefalatok gombamártással (glutén, tojás),

CSÜTÖRTÖK  gyümölcsleves (glutén, tojás),
rántott sajt, karalábégolyók (glutén, tojás),

PÉNTEK  csipedettleves (glutén, tojás),
erdélyi rakott káposzta (glutén, tej),

SZOMBAT  gombaleves (glutén, tojás),
serpenyős rostélyos (glutén),

VASÁRNAP  húsleves (glutén, tojás), marhapörkölt

galuskával, savanyúság (glutén).

Szentes, Kertváros,
Honvéd utca 15/1.

Nyitva tartás:
h-p 7-17,
szo.: 7-12

Bankkártya fizetési lehetőség.

Szentes,
Mátyás király u. 1. 

Nyitva tartás:
h-p 7-18,
szo.: 7-12

Március 1-3-ig

SERTÉSTARJA

890 Ft/kg

nkBBaBan

Március 8-10-ig
MARHAPÖRKÖLT
ALAP VEGYESEN
1390 Ft/kg

Március 5-7-ig
SERTÉS LAPOCKA
930 Ft/kg

ősség.

Március 12-14-ig

BŐRÖS
MALACHÚS

790 Ft/kg

TTT

BIRKAHÚS
1390

Ft/kg

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

Sarok Falatozó
Söröző Fagyizó

– Csongrád, Fő utca 34. –
Március 7-től

minden nap 9-20 óráig
várom kedves vendégeimet!

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


