
SZENTES - CSONGRÁD 2018. március 16.,  XXVIII/11.

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!

2018-as új modellek:

lítium akkumulátoros

elektromos

kerékpárok.

GYÓGYNÖVÉNY ÉS REFORMÉLELMISZER ÜZLETGYÓGYNÖVÉNY ÉS REFORMÉLELMISZER ÜZLET
szervezésében

BOKOR KATALINBOKOR KATALIN
(természetgyógyász, fitoterapeuta)

ELELÔÔADÁST TARTADÁST TART
2018. március 21-én 17.00 órakor

Szentesen, a Tóth J. utcai Művelődési Házban.
Az előadás témája:

• Reform a gondolkodásban • Értelem, lélek és test

• Szervezet egységes gyógyítása.

A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk!
Tel.: 63/401-027 • harbamix1@invitel.hu

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

ÚJÚJ  OKOSOKOSJÁTÉKOKJÁTÉKOK
BABILON KÖNYVESHÁZBABILON KÖNYVESHÁZ

ésés JÁTÉKBOLT JÁTÉKBOLT

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

Egyes játékokra
10-20-30%
kedvezmény

március 9-tõl a készlet erejéig.
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CIPÕVÁSÁR
olcsó külföldi bálás

női és férficipők
Szentesen, a buszpályaudvarnál,

a cipőjavító műhelyben.
Nyitva: h-p 9-12, 13-17, szo 9-12.

Szentes, Ady E. u. 7., Tel.: 63/312-193 Nyitva: h-p 8.30-17, szo. 8.30-12

TALLIÁN OPTIKA

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

Tél végi Tél végi AKCIÓAKCIÓ!!
1-et fizet, 2-őt vihet.1-et fizet, 2-őt vihet.

DIVATÁRUHÁZ,
Szentes, Szabadság tér 5.

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

Telefon: 63/562-170

AKCIÓ!

GYÓGYNÖVÉNY- GYÓGYNÖVÉNY- ésés  REFREFOORMÉLELMISZER-ÜZLETRMÉLELMISZER-ÜZLET

Március 22-23-24-énMárcius 22-23-24-én1010% kedvezményt% kedvezményt
adunk minden kedves vásárlónknakadunk minden kedves vásárlónknak

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

Dr. Oxygen csepp és a kötött áras termékek.)

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

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!

MINDEN
CSAPTELEPCSAPTELEP

1010%%  kedvezménnyel!kedvezménnyel!

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!

Akár

ARISTONARISTON
kondenzációs kondenzációs 

gázkazánokgázkazánok

199.000199.000
Ft-tólFt-tólAJÁNDÉK!

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

ÚJDONSÁG!ÚJDONSÁG!
CSAK NÁLUNK!CSAK NÁLUNK!
FERRO ZUMBAFERRO ZUMBA
álló mosogató csap álló mosogató csap 
elasztikus csővel,elasztikus csővel,
több színben is.több színben is.

Minden kertészeti Minden kertészeti cikkre cikkre 

1010% kedvezmény!% kedvezmény!

A szentesi EFI Boldogság Klubja
szervezésében

2018. március 24-én
(szombaton) 15.00 órakor

a Dózsa-házban (Szentes, Csongrádi út 2.)

a világjáró nyugdíjas,

Gergely Szilveszterné Zsóka

ÚTI BESZÁMOLÓT tart

Kína – Tibet – Nepál – IndiaKína – Tibet – Nepál – India
„Jobb veled a világ”„Jobb veled a világ” címmel.

A belépés díjtalan!
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2018. március 20. kedd
Szentes Sportcsarnok: 18:30. A belépés ingyenes.

Az elôadás hossza: egy óra.

Ana küzdelme egy balettben elôadott történet
egy tizenéves lányról. Ana arra vágyik, hogy
megtalálja valódi önmagát a negatív hangok

közepette, melyek körbe zsongják.
Három ajándékot kap a Nagy Harcostól, hogy

segítse ôt, a küzdelmét megvívni
a suttogók ellen, hogy legyôzze hazugságaikat

azzal az igazsággal, aki ô valójában.

Ana küzdelme

TISZTELT SZENTESI LAKOSOK
ÉS KÖZÜLETI PARTNEREK!

Az FBH-NP Nonprofit KFT, mint a térség hulladékgazdálkodási közszolgáltatója ezúton tájékoztatja a 

Tisztelt Lakosságot és a Közületeket, hogy elindítja a 2 kukás gyűjtési rendszert, annak érdekében, hogy 

a háztartásokban képződött hulladék mennyisége minél magasabb arányban hasznosuljon, csökkentve 

ezzel a lerakóba kerülő hulladékmennyiséget. 

Az eddig megszokott módon – 1 kukás rendszer + házhoz menő szelektív zsákos rendszert – 
felváltja a csomagolási hulladékok gyűjtésére a sárga fedelű edényzet.

Az új rendszerben, ezeket a hulladékokat továbbra is 2 felé kérjük gyűjteni. Így a képződött hulladék 

minél nagyobb arányú hasznosítása, még 1 db edényzet (sárga fedéllel ellátott) ingyenes kiosztásával 
valósul meg háztartásonként, melybe az úgynevezett csomagolási hulladék gyűjthető, és amely a 
korábbi házhoz menő szelektív hulladék zsákos gyűjtés helyébe lép.

Ezen sárga fedéllel ellátott edényzetbe együttesen az alábbi csomagolási hulladékok kerülhetnek:
–  műanyag (pl. PET-palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, reklámtáska,

PP, HDPE jelzésű flakonok), 

–  papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír),

– fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)

Az összegyűjtött csomagolási hulladék ezt követően HAVI EGYSZERI GYŰJTÉSI REND-
SZERESSÉGGEL történik, minden esetben a hulladékgyűjtési körzethez igazodik, SZENTES 

esetében az adott napi körzet az adott hónap utolsó ürítési napjára esik. 

Természetesen emellett a biológiailag lebomló hulladék gyűjtése a jelenleg is használt biológiailag 
lebomló zsákban történik, a bevett gyakorlat szerint, ezen biológiailag lebomló hulladék a csomagolási 

hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetbe nem keverhető.

A szolgáltatás és a díjfizetés változatlan formában megy tovább. 

A sárga fedéllel ellátott edényzetek átvehetők ingyenesen az alábbi feltételekkel:
– lakcímkártya felmutatásával,

–  az edényzetet az adott lakcímen lakó veheti át, de írásos meghatalmazás szükséges

(2 tanúval), ha nem a szerződéses cím szerepel a lakcímkártyán.

A megjelölt időpontokban az alábbi helyszíneken kerül kiosztásra elsősorban az

aznapi hulladékszállítási körzetbe tartozó ügyfelek részére a szelektív hulladékgyűjtő.

Azonban a közelben lakó, más körzetbe tartozó ügyfél is átveheti az edényt.

AZ EDÉNYZET OSZTÁSÁNAK HELYSZÍNEI ÉS IDŐPONTJAI:

HÉTFŐI NAPOKON 08:00 órától 16:00 óráig
2018. március 26.    Szűrszabó N. I. u. elején

2018. április 02.       Villogó u. – Mátyás király u. kereszteződés közelében

2018. április 09.       Béke u. eleje Coop ABC

KEDDI NAPOKON 08:00 órától 16:00 óráig
2018. március 20.    Szondi u. - Örvény sor kereszteződés közelében

2018. március 27.    Farkas A. u. Coop ABC

2018. április 03.       Németh L. u. – Hétvezér u. kereszteződés közelében

SZERDAI NAPOKON 08:00 órától 16:00 óráig
2018. március 21.    Dr. Váradi L. Á. u. – Ilonaparti u. kereszteződés közelében

2018. március 28.    Nagyhegyszéli út, vasúti gyalogos sorompó mellett

2018. április 04.       Alkony u. vége

CSÜTÖRTÖKI NAPOKON 08:00 órától 16:00 óráig
2018. március 22.    Damjanich u. – Dózsa Gy. u. sarkon levő parkolóban

2018. március 29.    Bajcsy-Zs. E. u. – Bercsényi u. kereszteződés közelében

2018. április 05.       Munkás u. Hékédi temető buszfordulóban

PÉNTEKI NAPOKON 08:00 órától 16:00 óráig
2018. március 23.    Veres P. u. – Honvéd u. kereszteződése mellett

2018. március 30.    Dr. Mátéffy F. utcai Óvoda parkolójában

2018. április 06.       Leiningen u. – Boros S. u. kereszteződés közelében

A házhoz menő szelektív hulladék begyűjtésének időpontjai a 2018. évre Szentes területén:

Szentes, 2018. március  FBH-NP Nonprofit Kft.

Ügyfélszolgálati irodánk:  6600 Szentes, Kossuth tér 6.  � 63/400-179

�

�
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!

Tyukász Mûszaki Kereskedés és Szerviz
Csongrád Kereszt utca 25. • Tel.: 63/570-481

márkák forgalmazása nagy választékban.
Még beváltható az OTTHON MELEGE PROGRAM

támogatott pályázata. Ingyenes házhoz
szállítás Csongrád-Szentes területén.

www.tyukasz.hu
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Jót, jó áron, a jó szomszédtól!
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 Kertvárosi Coop Szupermarket • Kála Coop Szupermarket • Kossuth utcai Coop ABC • Kiséri Coop ABC • Vásárhelyi  Kertvárosi Coop Szupermarket • Kála Coop Szupermarket • Kossuth utcai Coop ABC • Kiséri Coop ABC • Vásárhelyi 
úti Coop ABC • Jókai utcai 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 • MÁRTÉLY: MÁRTÉLY: Fő utcai Coop ABC • Fő utcai Coop ABC • DEREKEGYHÁZ:DEREKEGYHÁZ: Kossuth utcai Coop ABC •  Kossuth utcai Coop ABC • NAGYMÁGOCS:NAGYMÁGOCS: Má- Má-
tyás király utcai Coop ABC • SZÉKKUTAS:SZÉKKUTAS: Béke utcai Coop Szupermarket •  Béke utcai Coop Szupermarket • FÁBIÁNSEBEST YÉN:FÁBIÁNSEBEST YÉN:  Dózsa Gy. utcai Coop Dózsa Gy. utcai Coop 
ABC • Köztársaság utcai Coop ABC • EPERJES: EPERJES: Petőfi utcai Coop Mini ABC • Petőfi utcai Coop Mini ABC • CSONGRÁD: CSONGRÁD: Tízemeletes Coop ABC • Tízemeletes Coop ABC • BAKS:BAKS:  
Fő utcai Coop ABC • NAGYTŐKE:NAGYTŐKE: Coop Mini ABC Coop Mini ABC

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

Márciusi akció
2018. március 16-31.

gygy

útiúti
OnnnOnnOOnnOnnnOnOnnnOnOnnnnnO
tyátyá
ABAB
FőFő

Fonott kalács
0,5 kg, Zombor Cipó Kft.

399399 Ft Ft
798 Ft/kg

Kőbányai sör
2 liter, PET
Dreher

599599 Ft Ft
300 Ft/liter

Pataki
csigatészta
250 g, pödört,
8 tojásos,
Kalpador Kft.

349349 Ft Ft
1396 Ft/kg

y 279279 Ft Ft

Sió gyümölcs-
italok
1 liter, 12-25%
(több íz)
Sió Eckes Kft.

Csak Fornettit árusító üzleteinkben kapható.

Krémes-
áfonyás mini
1 kg, Fornetti

Pizzás mini
1 kg, Fornetti

13491349 Ft Ft

14991499 Ft Ft

Mizo túró
250 g,
Sole-Mizo

269269 Ft Ft
1076 Ft/kg

Gazda vajkrém
200 g (natúr, paprikás
sült hagymás, fokhagymás)
Sole-Mizo

369369 Ft Ft
1845 Ft/kg

Nádudvari szendvicskrém
125 g (magyaros, snidlinges)
Nádudvari Élelmiszergyártó Kft.

149149 Ft Ft
1192 Ft/kg

Szivárvány
zöldségkeverék
450 g, gyorsfagyasztott
FeVita

299299 Ft Ft
664 Ft/kg

Ambi Pur
légfrissítő spray
300 ml (Flowers&Spring, Ocean Mist)
Orbico Hungary Kft.

849849 Ft Ft
2830 Ft/liter

Bocskai
szalámi
1 kg, (tea, paprikás,
csípős)
Nagykun-Hús Kft.

24902490 Ft Ft

Kéknefelejcs
sós tea-
sütemény
200 g, több íz,
Pityuk Cukrász Kft.

399399 Ft Ft
1995 Ft/kg
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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 utca-

fronttal, akár vendégháznak is (28 m)

• Szent Imre herceg utcában, a gimnázi-

um mellett közvetlenül, 465 m2-es igényes 

lakóépület komplexum, (akár vállalkozás/

turizmus/egészségügy/sport/oktatás céljá-

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

• Kurca parton, 3 szoba + amerikai kony-

hás nappalis családi ház, tetőterében víz-

parti 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)

• Tömörkényen 15 ha területtel tanya 

eladó. 30/461-8688.

• Szentesen kertes házat keresek. Tel.: 

70/341-1918.

• Bokroson tanya eladó. 2.878 m2 kör-

bekerítve, árammal, 2 db fúrt kúttal, 10 éves 

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

7238

• Csongrádon, Fő utcai 3. emeleti felújí-

tott téglalakás sürgősen eladó. Tel.: 

06-30/244-38-84

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

INGATLANKÖZVETÍTÉS,
ÉRTÉKBECSLÉS.

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

• Termőföld eladó Szentesen 114 ak, 

Nagytőkén 400 ak. 30/490-6386.

• Csongrád, a Kertvárosban Hortenzia 

utcában 5 szobás, összkomfortos családi 

ház, pincével, kerttel, garázzsal, melléképü-

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

7828

• 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

• Nagyhegyen, a Garázs dűlő végén 

3000 m2-es zártkert gyümölcsös eladó. 

70/405-6116.

• Szentesen, a Penny közelében 70 

m2-es, felújított polgári téglalakás eladó. 

Olcsóbb, felújítandó ingatlan beszámítása 

lehetséges. 20/802-60-62.

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)

• Felsőpárton takaros 2 szobás, 68 

m2-es sarki házrész, új vízszigetelt aljzatbe-

tonnal, frissen festve, kívül új nemesvako-

lattal, kicsi kerttel - CSOK is igénybe vehető! 

(7,9 M Ft)

ELADÓ CSONGRÁDON:

• 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:

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

• 1,25 M Ft 2878 m2-es szántó. 20/927-

4721

• 3,65M Ft belvárosban fűtött garázs. 

20/927-4721

• 3,7 M Ft Dr. Berényi Imre utcai, 645 

m2-es telek. 20/927-4721

• 3,9 M Ft külterületi, 69 m2-es, 3 szobás 

tanya. 20/616-8856

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

tanya. 20/927-4721

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

+ 50 m2-es épület. 20/927-4721

Mindig kérje el az ingatlanközvetítője 
szakmai névjegyzékében nyilvántartott 

engedélyének számát!
• 7,5 M Ft Tóth J. utcai, 134 m2-es, 3 

szobás házrész. 20/927-4721

• 7,5 M Ft Futó Zoltán utcai telek + garázs 

+ épület. 20/927-4721

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

helyiség. 20/616-8856

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

telek. 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 termőföld. 

20/927-4721

• 14,5 M Ft 183,77 m2-es, 4 szobás ház. 

20/927-4721

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

szobás ház. 20/616-8856

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

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

• 43 M Ft hékédi, 360 m2-es vendéglátó 

egység. 20/927-4721

KIADÓ

• 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

• 1,7 M Ft 1771 m2-es horgász hobbi 

ingatlan. 20/927-4721

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

20/927-4721

• 4,4 M Ft Karinthy Frigyes utcai, 61 

m2-es, 2,5 szobás ház. 20/616-8856

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

lakható tégla ház. 20/927-4721

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

20/927-4721

Csak irodával rendelkező nyilvántartott 
szakemberekre bízza az eladást!

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

4 szobás ház. 20/927-4721

• 8,9 M Ft Kereszt téri, 111 m2-es, 2 szo-

bás ház. 20/927-4721

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

5 szobás ház. 20/927-4721

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

szobás ház. 20/927-4721

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

ház. 20/927-4721

KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK

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

m2-es, 2 szobás ház. 20/927-4721

• 2,9 M Ft Szegvár, Mindszenti úti, 2439 

m2-es telek. 20/927-4721

Kerülje a kontárokat, mert becsapják!
• 6,4 M Ft Felgyő, Ady Endre utcai, 86 

m2-es, 2 szobás ház. 20/616-8856

• 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

• 7,8 M Ft csabacsűdi, 160 m2-es, két 

lakrészes ház. 20/927-4721

„Mi holnap is itt leszünk!”
• 11,6 M Ft Orosháza, 80 m2-es, 2,5 szo-

bás, erkélyes lakás. 20/927-4721

• 14,8 M Ft Szeged, 55 m2-es, 2 szobás 

lakás. 20/927-4721

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

m2-es, 2 fél szoba, nappalis lakás. 20/927-

4721

• 16,8 M Ft Derekegyház, 400 m2-es 

kereskedelmi ingatlan. 30/678-2536

• 29 M Ft Szegvár, Mindszenti utcai, 200 

m2-es lakóház, üzem + üzlet. 20/927-4721

ELADÓ-KIADÓ INGATLANOKAT
KERESÜNK SZENTES KÖRNYÉKÉN!

Ingyenes értékbecslés megbízóinknak:

hirdetések kezelése, fi nanszírozása, vevők 

felkutatása, ingatlan bemutatása kísérettel, 

hitel és CSOK ügyintézése vevőinknek, 

energetikai tanúsítvány és tulajdoni lap 

beszerzése, ügyvédi munka elvégzése,

TELJES KÖRŰ SZAKSZERŰ ÜGYINTÉZÉS!

KORREKT GARANCIÁVAL ELLÁTOTT
ALBÉRLETEK ÜGYINTÉZÉSE.

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

www.fair-m.hu

• Szentesen, a Kátai utcában építési 

telek eladó. 30/471-5810.

• Szegváron jó állapotú házat keresek. 

70/341-1918.

• Nagytőkén nagy családi ház eladó. 

Tel.: 30/2066-103.

• Szentesen, a Kishát u. végén zártkert 

gyümölcsfákkal eladó. 30/339-36-39.

• Szentesen, a városközpont közelében 

705 m2 építési telek kész tervvel eladó. 

20/458-8126.

• Derekegyházi 4,0563 ha szántó, 

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

eladó. 30/905-6775.

• Energetikai tanúsítás. Fássy Zoltán 

30/410-2772.

• Szentesen kertes ház eladó. 1,5 szobás 

lakás cseréje vagy vétele is érdekel. 

30/687-50-88.

• Szentesen, a Zolnay K. utcában felújí-

tandó, kétlakásos parasztház eladó. 

70/443-86-80.

• Csongrádon 1,5 szobás fél ház eladó. 

20/627-4237

• Fábiánsebestyénen kertes házat kere-

sek. 70/341-1908.

• Nagymágocs, Árpád u. 11. ház eladó. 

Tel.: 06-30/380-0299

• Csongrád központjában, a Templom 

utcában I. emeleti téglablokkos, 2 szobás, 

erkélyes, felújított lakás eladó. Tel.: 

06-30/287-0041 vagy 16 óra után 

06-30/468-4187 

• Nagymágocson kertes ház központi 

fűtéssel eladó. Irányár: 2,8 MFt. 30/875-

02-69.

• Csongrádon Arany János utcai ház 

eladó. Tel.: 06-30/695-5404

• Szegváron felújított parasztház eladó. 

Irányár: 9 mFt. 30/435-3207.

• Kockaház eladó sok melléképülettel, 

nagy kerttel Derekegyházán. Szentesi, 1,5-2 

szobás lakáscsere érdekel. 06-70/276-

1924.

• Árpádhalmon 2 szobás, kertes ház 

eladó vagy szentesire cserélném. 30/541-

72-85.

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

Fóliatelep 1 ha területtel eladó. 2000 

m2 fóliasátor, rozsdamentes vázak. 

Víz, villany, házszám van. A Mária-úti 

kövesúton megközelíthető. Érd.: 

06-20/575-7077

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

Szentesen, az Ürge utcában 900 m2-es 

telken felújításra vagy lebontásra váró 

vályogház 3,8 MFt-ért eladó. Érd.: 

63/318-527 (11-13 óra között)

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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2018. 3. 20.
KEDD

2018. 3. 21.
SZERDA

2018. 3. 22.
CSÜTÖRTÖK

2018. 2. 23.
PÉNTEK

2018. 3. 24.
SZOMBAT

2018. 3. 19.
HÉTFŐ

2018. 3. 25.
VASÁRNAP

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

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

MENÜ

A

B

C

SZENTESI ÉTELFUTÁRSZENTESI ÉTELFUTÁR

Csontleves
daragaluskával,
Húsos káposzta
(A: glutén, zeller,

tojás, tej)

Zöldségkrém leves,
Levesgyöngy,

Cigánypecsenye,
Burgonyapüré

(A: glutén, tej, zeller)

Hamis gulyásleves,
Stefánia vagdalt,

Parajfõzelék
(A: glutén, zeller,

tojás, tej)

Csontleves
daragaluskával,
Rakott karfiol

(A: glutén, zeller,
tojás, tej)

Zöldségkrém leves,
Levesgyöngy,
Csikós tokány,
Párolt bulgur

(A: glutén, zeller, tej)

Hamis gulyásleves,
Sült csirkecomb,

Szilvamártás
(A: glutén, zeller, tojás, 

tej, kén-dioxid)

Zöldborsóleves,
Harcsapaprikás,

Tészta köret
(A: glutén, tej, zeller, 

tojás, halak)

Csontleves
daragaluskával,
Rakott karfiol
(A: glutén, tojás,

zeller, tej)

Zöldségkrém leves,
Levesgyöngy,
Csikós tokány,
Párolt bulgur

(A: glutén, zeller)

Hamis gulyásleves,
Sült csirkecomb,

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

Csontleves
daragaluskával,

Párizsi sertésszelet,
Ananászos rizs
(A: glutén, tojás,

zeller)

Zöldségkrém leves,
Levesgyöngy,
Sokmagvas

rántott csirkecomb,
Burgonyapüré

(A: glutén, tojás, zeller, tej)

Hamis gulyásleves,
Rántott csirkemell,

Szilvamártás
(A: glutén, zeller, tojás,

tej, kén-dioxid)

Zöldborsóleves,
Sajttal töltött rántott 

sertésszelet,
Sült burgonya

(A: glutén, tojás, zeller)

Csontleves
daragaluskával,

Rakott tök
(A: glutén, tej,
zeller, tojás)

Zöldségkrém leves,
Sült csirkecomb,
Burgonyapüré
(A: glutén, tej,

zeller)

Tárkonyos
burgonyaleves,

Vagdalt,
Parajfõzelék

(A: glutén, zeller,
tojás, tej)

Zöldborsóleves,
Bácskai

rizses hús
(A: glutén, zeller,

tojás)

Zöldborsóleves,
Harcsapaprikás,

Tészta köret
(A: tej, glutén, tojás, 

hal, zeller)

Zöldségleves
halgaluskával,

Rizses hús
(A: glutén, zeller,

tojás, hal)

Májgaluskaleves,
Húsos

rakott tészta
(A: glutén, zeller,

tojás, tej, máj)

Májgaluskaleves,
Chilis bab

(A: glutén, zeller,
tojás, máj)

Májgaluskaleves,
Húsos

rakott tészta
(A: glutén, zeller,

tojás, tej, máj)

Májgaluskaleves,
Rántott sajt,

Rántott zöldségek
(A: glutén, tojás,

zeller, máj)

Májgaluskaleves,
tejberizs

(A: zeller, glutén,
tojás, tej, máj)

Lencseleves,
Töltött

rántott szelet,
Petrezselymes rizs

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

Kacsanyak leves,
Pacalpörkölt,
Fõtt burgonya

(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.

Fizetett politikai hirdetés

KOLOZSVÁRI TÜZÉP Kft.

TŰZIFATŰZIFA
Herkules dió Herkules dió   48904890  Ft/100 kg

ZSÁKOS FA, SZÉN, SÓDER

Szentes, Kolozsvári u.
(fatelep, vasútállomás mellett)

06-30/514-8366
EUTR: AA5846856

Prof. Dr. Szent-Györgyi Albert
Nobel-díj átvételének 80. évfordulójára

megemlékezést tartunk 
2018. március 29-én 17 órakor

Szentesen, a Megyeháza Kulturális Központban.
MEGNYITÓ: Fodor Izabella (hegedû)

1. Papp Kornélia (SZTE Klebelsberg Könyvtár Egyetemi gyûjtemények külön gyûjteményi 
könyvtárosa, a Szent-Györgyi gyûjtemény gondozója): Szent-Györgyi Albert Nobel-díj átvé-
tele- kalandok, érdekességek, korabeli dokumentumok.

2. Prof. Dr. Dux László (SZTE Biokémiai Intézet Tanszékvezetô egyetemi tanár): Szent-
Györgyi Albert tudományos öröksége.

3. Prof. Dr. Boros G. László (Kaliforniai Egyetem Los Angeles Gyermekgyógyászati és 
Transzplantációs Tudományos Kutatóintézet egyetemi tanár, UCLACTSI): Szent-Györgyi 
Albert Nobel-díjas felfedezése, a fumársav hidrálása, mint tudományos és vallástörténeti 
fordulópont.

4. Dr. Lantos Ferenc Ph.D. (SZTE Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet docen-
se): Az L-aszkorbinsav (C-vitamin) bioszintézise. 

A megemlékezés valamennyi résztvevôjét szeretettel várjuk „vendég vacsorára”!
A szimpóziumon és az azt követô vacsorán való részvétel díjmentes. 

Dr. Papp Zoltán Ph.D.                 Dr. Lantos Ferenc Ph.D.              Prof. Dr. Novák Zoltán
a kongresszus elnöke                            a kongresszus titkára                               a Szent-Györgyi Albert

                                                 Baráti-kör elnöke
TÁMOGATÓINK:

Fodor István nyomdász • Gulyás Ferenc borász, Csongrád borvidék • Horváth Gyula egyéni vállalko-
zó • Kovács György  Árpád-Agrár Zrt. • Ledó Ferenc  Délkertész Szentes • Mészáros Zoltán  Hunor-
Coop Zrt., Szentes-Csongrád Rotary Club • Papp Éva Réka  Gyógyászati szaküzlet Szentes • Tóth 
Ferenc SZTE MGK Tanüzem gazdaság • Tóth László vállalkozó • Virág Ferenc zöldségkertész • Szirbik 
Imre polgármester Szentes • Studium Generale diákjai • Bartha J. Kertészeti Szakképzô Iskola

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)

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

KÍGYÓUBORKÁT,
HE PAPRIKÁT és

TV PAPRIKÁT
keresek. Tel.: 20/773-6456/

A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Szentesi Szervezete

2018. március 22-én,
csütörtökön 15-16 óra között

RUHAOSZTÁST 
TART

Szentesen, a Málta-házban
(Szentes, Sáfrán M. utca 31.)
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• Nagyhegyszéli úthoz közel zártkertet 

kis lakóépülettel vennék 1,5 MFt-ig. 

20/923-8566.

• Tanya nagy telekkel eladó. Víz, villany 

van. 20/98-83-405.

• Szentesen, a Sarkadi N. M. u. 11. 

számú ház nagy portával eladó. 30/333-

2972.

• 3684 m2 zártkert eladó. 20/521-40-

80.

• Német partnereim részére keresek 

családi házat, tanyát, nyaralót. 30/282-

9225.

• Garázs dűlőben kert 3720 m2-es eladó 

vízzel, ipari árammal. 20/9122-759.

• Csongrádon, a Wesselényi utcában 

120 m2-es ház eladó. 4 szobás, parkettás, 

hőszigetelt, központi fűtéses gáz-és vegyes 

tüzelésű kazánnal. Összközművesített, de 

saját kúttal is rendelkezik. Tel.: 06-20/276-

2498

• Szentesen, a Hétvezér u. 10. ingatlan 

1/2 része családi okok miatt, áron alul sür-

gősen eladó. Másik fele használható vagy 

olcsón megszerezhető. Irányár: 1 MFt. 

20/357-0858.

• Szentesen 1,5-2 szobás földszinti vagy 

1. emeleti lakást vennék. 20/542-2146.

• A Fair-M Iroda ügyfeleinek keresek 

eladó-kiadó belvárosi lakást, családi házat 

Szentesen és vonzáskörzetében. Hívjon! 

+36-20/927- 4721

• Szentes - Nagynyomáson zártkert 

eladó. 70/219-97-15.

• Gádoros, Esze Tamás u. 31. számú 

összkomfortos családi ház beköltözhető 

állapotban, nagy melléképületekkel eladó. 

30/658-66-53.

• Szentesen, a Hétvezér u. 4. számú, 2 

szobás ház eladó. 30/688-6687.

• Ingatlan eladás kedvező feltételekkel, 

gyorsan. 70/341-1918.

• Szegváron 120 m2-es ház nagy portá-

val és 4444 m2-es földterület eladó. 

30/557-5502.

• Felsőpárton kétgenerációs, kertes 
családi ház eladó. 70/9452-536.

• Bokros központjában összközműves 
családi ház nagy portával eladó. Irányár: 

5.000.000 Ft Tel.: 06-70/945-5734, 

06-30/393-25-76

• Szentesen, az Apponyi téren, második 

emeleti, 1,5 szobás lakás eladó. 70/660-

66-28.

• Nagyhegyen 200 n.öl kert víz, villannyal 

eladó.30/731-7717.

• Berekben, a Kurcától 10 méterre 200 

m2-es összkomfortos ház 1900 m2-es 

telekkel, 1/2 hold földdel eladó. Képek: 

jofogas.hu. 70/442-0860.

• Kisérben jó állapotú ház 8,2 MFt-ért 

eladó. CSOK felvehető. 30/426-15-21.

• Felsőpárton kockaház eladó. Irányár: 

15,7 MFt. 30/659-83-12.

• Szentesen 3,2 ha földterület eladó. 

70/341-1918.

• Csongrádi és szentesi városközpont-

hoz közeli családi házat keresek. Tel.: 

06-30/182-5195

• Szentesen kertes ház működő vállalko-

zással (söröző) eladó. 70/341-1918.

• Szentesen I.-II. emeleti lakást keresek. 

Tel.: 06-30/182-5195

• Szentesi belvároshoz közel teljesen 

felújított 3 szobás családi ház rendezett 

udvarral eladó vagy földszinti vagy I. emele-

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

• Föld eladó Csanyteleken: 046/98 – 

2,543 ha – 61,99 AK, Felgyőn: 0169/47. – 

3,774 ha – 61,99 AK Tel.: 06-20/528-7622

• Szentesen, a Kertvárosban, Széchenyi 

u. 26. számú kertes ház eladó. Érdeklődni: 

30/505-9484.

• Csanyteleki 2,5 szobás, fürdőszobás, 

konvektoros, pincés kertes ház és bútorok 

eladók. 1,8 mFt. 20/529-1421.

• Szentesen, a Dózsa Gy. utcában vegyes 

falazatú, gázkonvektoros fűtésű kertes ház 

eladó. Irányár: 9,8 MFt. 70/341-1918.

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

kal, kövesúthoz 50 méterre eladó. 30/562-

14-91.

• Szentesen kertes ház felújítandó álla-

potban eladó. Irányár: 2,9 MFt. 70/341-

1918.

• Csongrád, Öregszőlőben, Tábor dűlő 

5. hrsz-on gyümölcsösök, melléképület, 2 

szobás lakható ház áron alul, sürgősen 

eladó. Tel.: 0620 556-8880.

• Az ipari park mellett kert gyümölcsfák-

kal, szőlővel, vezetékes vízzel, épitési lehe-

tőséggel eladó. 30/9356-517.

• Szentesen 4300 m2 szántó, 1600 m2 

gyümölcsös (bekerítve) 2 épülettel (60 és 30 

m2-es), fúrt kúttal, 3 fázissal eladó. 

Kiválóan alkalmas vállalkozásra is. 70/341-

1918.

• Tanya bontásra eladó. 30/789-1379.

BÉRLEMÉNY
• Csongrádon, a városközpontban 

üzlet-irodahelyiség kiadó. 20/921-9584.

• Szentes központjában 1,5 szobás lakás 

gyermektelen párnak kiadó. 30/312-0657.

• Szentes központjában 1,5 szobás, fel-

újított lakást bérelnék egy személyre. 

70/70-176-79

• Bökényben garázs kiadó. Tel.: 

06-30/413-8192

• Megbízható nő belváros közeli kertes 

házban lakó idős személytől bérelne csirke-

ólat vagy segítene érte. 30/259-1931.

• Csongrádon bútorozatlan albérletet 
keresek. Tel.: 06-70/615-4729

• Csongrádon 2 szobás panellakás kiadó. 

20/9876-163.

• Garázs kiadó Szentesen, a Mátyás 

király utcában. 63/315-381.

• Kiadó 1+2 vagy 3 szobás albérletet 

keresünk hosszú távra Szentesen. 70/239-

78-48.

• Kertes házat keresek albérletbe 

Csongrádon. Telefon: 0670 531-1881.

• Szentesen, a Budai N.A. utcában zárt 

udvarban garázs kiadó. 7.000 Ft/hó. 

20/9703-304.

• Kauciómentesen kertes házat bérel-

nék hosszú távon, max. 30.000 Ft/hó. 

30/476-0007. 

• Garázs kiadó Szentesen. 20/951-

7242.

MUNKA
• C. kategóriával rendelkező sofőrt 

keresek belföldre. Agro-Dara Kft. Csongrád. 

70/3100-837.

• Dónáti kertészet női munkaerőt keres 

állandó munkára. Érdeklődni a 30/521-009 

telefonszámon lehet. 

• Szentesi Tesco Sherry Étterem konyhai 

kisegítőt és pultost felvesz. Érd.: a helyszí-

nen. Tel.: 30/5815-567.

• Pizzériába gyakorlattal rendelkező 
pultost (700 Ft/óra), illetve szakácsot (1000 

Ft/óra) kezdő fizetéssel felveszünk 

Hódmezővásárhelyre. Szállás, átjárás bizto-

sított. 70/590-23-31.

• Légtechnikai munkára keresek mun-

kavállalókat. Tel.: 06-/30-897-3195

• 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.

• Paprika kötözéséhez női munkaerőt 

keresünk. 20/5363-066.

• KLH-Masters Kft a laktanyába kazánfű-

tő/karbantartó munkakörbe kazánfűtőt 

keres. Érdeklődni: +36-30/565-2835 tele-

fonon lehet.

• Megbízható villanyszerelőket kere-
sünk külföldi munkára kiemelt bérezéssel. 

30/266-95-18.

• Ruházati eladót felveszünk. 30/23-

99-111, 30/655-99-88.

• Irodai dolgozót keresek, teljes munka-

időre. Középfokú közgazdasági végzettség, 

gépírástudás, informatikai jártasság, Excel, 

Word magabiztos használata szükséges. 

Pontos, precíz, megbízható munkavégzés. 

Munkaköri tapasztalat előny. Önéletrajzos 

jelentkezéseket a Szentesi Szuperinfóba 

kérem, "TAVASZ 18" jeligére.

• Szentesi fóliás kertészetbe paprika 

munkálataihoz értő női és férfi munkaerőt 

keresek. 30/641-6270.

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

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

ÉRDEKEL AZ AUTÓIPAR? SZERETNÉL EGY FIATALOS, PÖRGŐS CSAPAT TAGJA LENNI?

Autóipari területre azonnali kezdéssel  
3 műszakos munkavégzésre

RAKODÓMUNKÁS
munkakörbe munkatársak jelentkezését várjuk!

Feladatok:

Amit kínálunk:

Jelentkezni a munka@duvenbeck.de e-mail címen lehetséges önéletrajz elküldésével.

A Szentesi Református

Idősek Otthona
(6600 Szentes, Kossuth tér 4.)

pályázatot hirdet

SZOCIÁLIS GONDOZÓ
és ÁPOLÓ állás betöltésére.

Pályázati feltételek: az 1/2000. SzCsM

rendeletben foglaltaknak megfelelő

szakmai végzettség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

• szakmai önéletrajzot,

• bizonyítványok, okiratok másolatait.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. március 23.

A pályázat benyújtásának helye postai

úton: 6600 Szentes, Kossuth tér 4.

A lezárt borítékra kérjük ráírni:

„PÁLYÁZAT”, vagy e-mailen:

reformatusotthon@gmail.com címre.

Információ munkaidőben

Horváth Imre intézményvezetőnél

a 06-30/690-5635-ös telefonszámon.

A Fekete Logistic Kft.

SOFŐR kollégákat keres
külföldi és belföldi,

nem hetelős munkára.
Jelentkezni: 30/227-1850

Szentes központjában 7 és 15 m2-es

ÜZLETHELYISÉGÜZLETHELYISÉG
KIADÓ.KIADÓ.

Tel.: 30/399-6578

2 műszakos munkarendbe

felvételt hirdet
2 fő részére

HŰTŐHÁZI
RAKTÁROS
munkakör betöltésére,

március 1-jei kezdéssel.

Feltétel:
érettségi bizonyítvány,

számítógépes ismeret.

Előnyt jelent:
targoncavezetői engedély.

Jelentkezni: 30/921-3542.

A Dónáti Kertészet
FÉRFI MUNKAERÕT

keres.
Traktoros végzettség elõnyt jelent.

Érdeklõdni: 30/838-9094

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 750 nettó 750 Ft/óra Ft/óra

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

2018. március 20. (kedd), és március 22. (csüt.) 9 óra.

DOLGOZZON VELÜNK!DOLGOZZON VELÜNK!

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

A Félegyházi Tej Kft. felvételt hirdet 
férfi munkavállaló részére gépkocsive-
zető-áruterítői munkakörbe kiemelt 
bérezéssel. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal felegyhazitejlogisztika@
gmail.com e-mail címen.

Könyvelőt keresünk, aki jártas egyéni 

vállalkozások, cégek könyvelésében, 

NAV bevallások készítésében, ponto-

san és megbízhatóan dolgozik. Lehet 

nyugdíjas is. Önéletrajzot előző mun-

kahely megjelölésével fpbobe1@vnet.

hu címre kérek.

CO2 hegesztőket, fényezőket, gépke-
zelőket (fémipari végzettséggel) kere-
sünk. Hosszú távú munkalehetőség, 
kiemelten magas bérezéssel. Utazási 
költségtérítés vagy igényes, díjmentes 
szállás biztosított. 06-70/527-2554, 
femmunka.eu@gmail.com

Csongrádi munkahelyre jogosítvánnyal 
rendelkező, fiatal munkerőt keresek. 
70/384-46-46.

Szentesi telephelyű cég keres B. kate-

góriás jogosítvánnyal rendelkező vil-

lanyszerelőket. Érdeklődni: 30/219-

2823, info@agrotk.hu

Szentesi étterembe szakácsot és kony-

hai kisegítőt keresünk. Jelentkezni: 

70/941-3847-es telefonon lehet.

TAPASZTALT SOFŐRÖKET 
keresünk C+E kategóriás 

jogosítvánnyal belső 
telephelyi munkára, 8 órás, 
többműszakos, kecskeméti 

munkavégzésre. 

A mottónk: „Többet 
megyünk hátra, mint előre!” 

Jelentkezéseket a 
munka@duvenbeck.de  

címre várunk. 
A munkával kapcsolatban 

érdeklődni a 
+36-30/950-0924-es 
telefonszámon lehet
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• Zamárdiban április 15-i kezdéssel 

melegkonyhás büfébe pultost és szakácsot 

felveszünk (lehet pályakezdő is). Szállást 

ingyenesen biztosítunk. 06-30/9933-099 

elogabor197@t-online.hu

• Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda 
fő- vagy másodállásban (alapbér + jutalék). 

06-30/334-5262

• Szentesi fóliába kertészetben jártas 

(paradicsom, paprika) munkaerőt felve-

szünk.  30/446-3901.

• Kőműves, szobafestő, víz- és gázsze-

relő, villanyszerelő brigádok jelentkezését 

várjuk budapesti munkára. 3.500-4.500 Ft 

rezsi órabér. 30/219-9033.

• Acéllszerkezet gyártásához és sertés-

telepek felújításához fiatal segéd és szak-

munkásokat keresek. 30/205-16-05.

• Szentesi fóliába paprika kötözésre, 

kaccsolásra munkaerőt keresek. 30/403-

0261.

• Április 1-jei kezdéssel vagyonőri mun-

kát keresek Szentes és Csongrád környé-

kén. 24-48-as portaszolgálat érdekel. 

70/353-9487.

• Női pultost felveszek, kisegítőt is. 

70/341-1918.

• Münchenbe kertápoló kertészetbe 
keresek jogosítvánnyal rendelkező férfi 

munkaerőt, a 2018-as évre. Szállás mun-

kásszállás. 0049-176-2382-7164 

Keszthelyi Sándor

• Spanyolországba karbantartó mun-
kára keresünk műszaki végzettségű mun-

kavállalókat. Villanyszerelő, gépszerelő, 

géplakatos, hűtőgépész szakképesítéssel 

rendelkező munkavállalók jelentkezését vár-

juk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, 

bérigény megjelöléssel a jozsef.toth@hun-

garymeat.hu e-mail címen lehet.

• Jó kereseti lehetőséggel pizzasütés-

ben gyakorlott munkatársat keresek. 

30/370-9433.

• Kőművest, segédmunkást veszek fel. 

30/274-1393.

• Németországi munkára keresünk ács 

és ács segédmunkást. 70/507-8275.

• Kőművest és segédmunkást keresünk 

felvételre. 30/750-9591.

• Fűtött fóliába paprika ápolási munkái-

hoz értő női munkaerőt keresek egész évre. 

20/224-99-08.

• Önállóan tervrajzról dolgozni tudó 

kőművest felveszek szentesi munkavégzés-

re. 30/602-76-83.

• Fóliába állandó munkaerőt keresek. 

30/232-9680.

• Derekegyházán a Kossuth Sörözőbe 

pultost keresünk. Jelentkezni: helyben, vagy 

30/525-34-96 telefonszámon.

• Sofőrt keresünk C és CE kategóriával 

csongrádi telephelyre. 30/466-4407 10.00 

h után.

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 zsin-

dellyel. Hőszigetelés terjedelmes színvá-

lasztéka 5.900 Ft/m2. Érdeklődni: Varga 

Róbert, 30/318-1618.

• 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, árnyé-

kolók, szalagfüggöny, harmonikaajtók 

készítése, javítása. Penészmentesítés! 

www.peneszel tavoli tasa.hu Tel.: 

06-30/294-6022

• Talajvíz elleni vízszintes falszigetelés 

fűrésztechnikával történő befűzését válla-

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

6527 

• Kútfúrás. Telefon: 0630 554-5544.

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

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

• Vállalati számítógépes rendszerek 
javítása, karbantartása, rendszergazdai 

szolgáltatás kedvező áron. 70/525-0479

• Tető áthajtása, javítása, kémény felújí-

tása. Tel.: 06-30/515-2207

• Thonet székek, hintaszékek felújítá-

sát, nádazását, antik bútorok felújítását, 

fényezését vállalom. 20/808-8045.

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

• Elektromos kerékpárok javítása. Tel.: 

06-70/636-1472  

• Tetők javítását, áthajtását, lapos tetők 

szigetelését, tetők teljes körű bádogozását 

(fal-, orom-, kéményszegély, ereszcsatorna) 

vállaljuk anyagbeszerzéssel együtt is. Precíz 

munka, korrekt ár. Telefon: 06-30/776-

9997

• Kivehető fogsor készítése, javítása, 

fogpótlás, alábélelés, kapocs, törésjavítás 

garanciával. 30/908-1798.

• Kapuk készítése, akár ipari méretben 

is. 30/928-1085.

• Veszélyes fák bontását vállalom alpin 

technikai módszerrel. 70/387-1179.

• Gravírozást vállalok üvegtárgyakra. 
Facebookon elérhető GravEra munkái. 

70/212-58-51.

• Veszélyes fák lebontását vállalom 

alpin technikával. 70/251-53-83.

• Palatető, lapos tető szigetelése korsze-

rű anyagokkal, garanciával, referenciákkal. 

Csatornázás. 06-20/9491-867

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

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

mélyeknek kedvező áron. 70/525-0479

• Lakatosmunkák lakosság részére. 
Tel.: 30/619-9835.

• Kőművesmunkák A-Z-ig reális áron. 

20/310-3989.

• Kőművesmunkát vállalok A-Z-ig, illet-

ve külső- belső felújítást, festést, mázolást, 

burkolást, épületbontást. 30/625-05-67.

• Gyümölcsfa metszését vállalom. 
70/416-75-53.

• Takarítást vállal megbízható, leinfor-

málható hölgy. 30/971-0377.

• Kiskertek rotálását vállalom. 30/612-

6908.

• Villanyszerelést, javítást, felújítást 
vállalok. Telefon: 0670 531-1881

• Veszélyes fák kivágását, koronaigazí-

tást és erdőgyérítést vállalok. Tel.: 

06-20/622-2492

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

• Lakatosmunkát vállalunk. Érdeklődni 
17.00 óra után. 30/900-4386.

• Festést, mázolást, csempézést, gipsz-

kartonozást, háztető-felújítást, vakolást, 

szigetelést, víz és villanyszerelést, belső-

külső felújítást vállalok. 30/200-7245.

Fényképes szakmai önéletrajzát a
spitzmuller.laszlo@tranzitker.hu

címre várjuk. Érd.: 06 30 462-71-30

Tranzit-Ker zRt. szentesi
baromfi  tartó telephelyére

minimum középfokú, 
szakirányú végzettséggel

TELEPVEZETŐT
keres.

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

ÁRUTERÍTŐ
munkára keresek
gépkocsivezetőt

AGRO-DARA Kft.
Csongrád

Tel.: 06-70/3100-837

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

Munkába járás költségtérítéssel.
Munkavégzés helye: Csongrád-Bokros.  

Jelentkezés: a speedgame2013@gmail.com  
e-mail címre megküldött önéletrajzzal.
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Az Árpád Agrár Zrt.
paradicsom- és paprikatermesztő üvegházaiba

munkatársakat keresünk
növényápolási munkákra.

• Ingyenes céges buszjárat,
• hosszú távú munkalehetőség.

Jelentkezés és részletes felvilágosítás:
6600 Szentes, Apponyi tér 12.

Munkaügyi Osztály & 06-63/510-143

ADMINISZTRATÍV FELADATOK 

ELLÁTÁSÁRA keresünk tapasztalt, 

számítógép használatában jártas, 

szentesi munkatársat. Jelentkezés 
fényképes önéletrajzzal. E-mail cím: 
ujmunkatszeretnek@gmail.com.

A Pankotai Agrár ZRT.
kistõkei sertéstelepére

SERTÉS-SERTÉS-
GONDOZÓTGONDOZÓT

keres felvételre.

Érdeklôdni a
30/619-6373-as

telefonszámon lehet.

Teljes körű

KÖLTÖZTETÉS,
bútor- és áru-

szállítás
az év minden napján.
GYORS • MEGBÍZHATÓ

0670 388-4379

Teljes körű

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ Ö É

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

30/383-1955 • bellbusz@gmail.com

TEHERAUTÓ- és
SZEMÉLYAUTÓ-

BÉRLÉS
30/555-2230

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

ASZTALOSMUNKÁK. Egyedi méretű 

konyha- és szobabútorok, ágyak, 

beépített szekrények, hagyományos 

nyílászárók gyártását vállalom. Tel.: 

06-30/629-5189

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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Cserépkályhák (új, bontott) beépítése, 

újrarakása, karbantartása. Telefon: 

0620 978-3962

Szőnyeg, szőnyegpadló és kárpit tisz-

títása. Telefon: 30/958-8916, 30/626-

0964

Háztartási gépek és hűtőgépek javítá-

sát vállalom 25 év tapasztalattal. Sánta 

Zoltán háztartási gépszerelő 20/981-

7395.

Fakivágás veszélyes helyen, lakott és 

külterületen, ágeltakarítással, számla-

képesen. Tel.: 06-20/460-3606

0 FT KISZÁLLÁSI DÍJ
Krucsai Róbert
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
GARANCIÁVAL
� 0630 5777-801

ÉJJEL – 

NAPPAL

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

Telefon: 20/355-8157
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• Lomtalanítás, padlás- és udvartakarí-

tás, hagyaték felszámolás. Tel.: 70/414-

0309.

• Favágást vállalok veszélyes helyen is. 

30/996-9970.

GONDOZÁS
• Gondviselés, bevásárlás. Vissza-

hívom! 30/9135-560.

OKTATÁS
• 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)

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

• Lovari nyelvtanfolyam indul Szegeden 

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

Csongrádon március 16-án 13.50-től 

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

86, www.ciganynyelvoktatas.hu

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

idegesség, feszültség, kimerültség? Ha ezek 

közül bármilyen problémával szembesül, 

forduljon hozzám bizalommal! Relaxáló 

masszázs (ruhában történik); energiafeltöl-

tés; feszültségek csökkentése; lelki béke 

helyreállítása. Adjon esélyt magának, és 

nekem, hogy segíthessek! Tisztelettel: 

Koczka József. Telefonszám: 06/30/507-

8360.

• Extra masszázst vállal 40-es, szak-

képzett masszőrhölgy, mindennap Oros-

házán. Tel.: 0630 853-9695

•  Ásványokból ékszert, ásvány malát 

készítek, egyénre szabottan is! 30/46-99-

661.

• Metamorf masszázs tanfolyam indul 

Szentesen. 30/46-99-661.

TÁRSKERESÉS
• Hatvanas férfi megismerkedne 55 év 

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

• Csinos hölgy társat keres. Tel.: 

06-30/447-65-71 

• Barátot keresek. 70/418-1931.

• Szabdidő eltöltéséhez független, 
szentesi hölgyet keresek magas, fekete hajú 

hölgy személyében. SMS 70/353-9487.

• 39 éves hölgy társat keres. Tel.: 

06-30/748-57-98

MŰSZAKI
• Elektromos kerítések riasztóval. Tel.: 

20/533-30-30.

• Garanciás, alig használt Philips micro 

hifi eladó, kipróbálható. Irányár: 25.000 Ft. 

30/5560-773.

• Fagyasztóláda 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. Tel.: 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.

• Nissan Cargo eladó. 30/926-3825.

• Kistraktort (gyári dízelt, szarvkormá-

nyosat) keresek. 70/232-8822

• Régi motorkerékpárokat vásárolnék 
gyűjteményembe. 30/9509-170.

• T4K 10B háztáji kistraktor eladó. 

30/365-6909.

• 20-as, sebességváltós gyermekke-
rékpár szép állapotban eladó. 30/523-

2354.

• Skoda Roomster 2006-os évjárat, 

metálbordó, kitűnő állapotban eladó. 

30/229-7931.

• Keeway 50 m3-es robogó eladó. 

30/261-4107.

• Mercedes C220D eladó. Tel.: 

06-30/206-2373

• Moped autó, négykerekű, 2005-ös, 

kétüléses dízel, és 50 cm3 robogó 11 hóna-

pos szervizzel, betegség miatt eladó. Tel.: 

06-30/602-3262

• Yamaha Majesty 400-as nagy robogó 

eladó. 30/229-7931.

• 601-es Trabant alkatrész és kemping 

kerékpár eladó. 20/462-8480.

• Simson Schwalbe üzemképes állapot-

ban eladó. Tel.: 06-30/432-12-53

• Citroën C4 1,6 HDi 835.000 Ft-ért 

eladó, cserélhető. 30/227-31-93.

• Land Rover Freelander eladó. 70/942-

1956.

• Peugeot 106-os megkímélten, friss 

vizsgával eladó. 20/321-1908.

• Citroen Xsara megkímélten, friss vizs-

gával eladó. 20/321-19-08.

• Skoda Fabia 1,2-es, 2005-ös évjáratú 

eladó. 30/968-8576.

• Lamborghini 130 LE traktor, 5 fejes IH 

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

06-30/414-3986 

• Toyota Yaris 1,4 dízel 2004. novemberi 

eladó. 30/401-0150.

• Riga motor eladó. 30/925-8608.

• 1986-os évjáratú Polski Fiat eladó. 

30/9952-837.

• Ezüst színű moped eladó. 70/381-39-

79 este 6 után.

ÉBREDJ MAGYAR!
A www.magyarebredesszervezet.org

független jelöltje az ön körzetében
ORNYIK IMRE.

Váljon társadalmi elvárássá a számonkérhetőség
és a mentelmi jogról való lemondás.
Bemutatkozás: Szentes, Kossuth tér

2018. március 28., 12 óra.
Facebook: Magyar Ébredés Szervezet
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Fizetett politikai hirdetés

Fiatal, csinos, csongrádi lány társát 

keresi. 30/595-1130.

Tornádó elektromos kerékpár, üzem-

képes állapotban eladó. Tel.: 30/647-

0582.

Minőségi használt és új gumiabron-

csok, téli-nyári gumicsere. Szentes, 

Gilicze A. u. 32. Tel.: 06-30/529-0835 

www.hasznaltgumiszentes.hu

GUMISZERELÉSGUMISZERELÉS
CENTÍROZÁSCENTÍROZÁS

TÉLI-NYÁRITÉLI-NYÁRI
KERÉKCSEREKERÉKCSERE

SZEGVÁR,
Arany J. u. 20.
Telefon: 70/512-1906
A
T
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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.

ELVESZETT

ÁLLAT
• Naposcsibe rendelés folyamatosan 

(bábolnai is). Szentes, Váradi L. u. 17. 

70/942-6869 csak 16 h után, www.szen-

tesinaposcsibe.webnode.hu

• 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

• Előnevelt kettős hasznosítású 
parasztcsirke előjegyzését megkezdtem. 

Első szállítás március 24. Szentes, Szalai u. 

takarmánybolt. 30/479-1213. 
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Az ajánlat nem a gyógyszerfo-

gyasztás ösztönzését, hanem a 

részt vevő gyógyszertárak szolgál-

tatásainak nép  sze rű sí tés ét szol -

gál  ja! Az étrend-kiegészítő nem 

helyettesíti az egészséges életmó-

dot és a vegyes táplálkozást.

A feltüntetett eladási árak a 2008. 

évi III. tv. alapján szükséges kerekí-

tésnek megfele lően kalkulált brut-

tó fo gyasz  tói árak. Az ajánlatban 

szereplő termékek fotója el    tér-

het a valóságostól. Az e setleges 

nyomdai és szerkesztési hibákért 

felelősséget nem vállalunk!

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

vagy  kérdezze  meg  kezelőorvosát,  gyógyszerészét!

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

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

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

Nyitvatartás: 

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

Telefon: +36 62/533-960

Szeged
Mars tér 4. (a buszpályaudvarnál) 

Nyitvatartás: 

H-P: 7-19 óra, Szo: 7-13 óra 

Telefon: +36 62/253-038

Szentes
Rákóczi Ferenc utca 71.

Nyitvatartás: 

H-P: 7.30-19 óra, Szo: 7.30-12 óra

Telefon: +36 63/313-618

Szeged
 Bartók tér 1.

Nyitvatartás: 

H-P: 7-18 óra, Szo: 7-12 óra

Tel.: +36 62/540-218

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

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

gyógyszertáraiban  2018. március 1-től 31-ig .

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

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

gyógyszertáraiban  2018. március 1-től 31-ig .

 MÁRCIUS I
AJÁNLATUNK

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

  

 ASPIRIN® ULTRA 500 mg 
  bevont tabletta, 20 db 

 52,45 Ft/db 

 1 518  Ft

 1 049  Ft
 469  Ft kedvezmény

   

  

 BÉRES CSEPP EXTRA® 
  belsőleges oldatos 

cseppek, 4x30 ml 
 26,66 Ft/ml 

 4 575  Ft

 3 199  Ft
 1 376  Ft kedvezmény

   

 speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer 

 JutaVit GLÜKOZAMIN-SZULFÁT, 

KONDROITIN-SZULFÁT, MSM 
  fi lmtabletta, 72 db 

 25,68 Ft/db 

 2 744  Ft

 1 849  Ft
 895  Ft kedvezmény

  

 Calcium-Sandoz® + Vitamin C 1000 mg 
  pezsgőtabletta, 10 db 

 74,90 Ft/db 

 996  Ft

 749  Ft
 247  Ft kedvezmény

   

 Nyomelempótlásra, immunrendszer 

működésének támogatására. 

 Javasolt porc- valamint ízületi rendellenességek esetén. 

 Kalcium pótlásra és C-vitamin hiány esetén javasolt. 

 Serkenti az agyi vérkeringést. Hatóanyag: Ginkgo 

biloba levél száraz kivonata. 

 Fejfájás? Aspirin® Ultra! Hatóanyag: acetilszalicilsav. 

 A kenőcs alkalmazása nátha, köhögés esetén ajánlott. 

- 30% - 31% 

- 33% 

  

 Bilobil® INTENSE 120 mg 
  kemény kapszula, 60 db 

 63,32 Ft/db 

 5 820  Ft

 3 799  Ft
 2 021  Ft kedvezmény

   

- 35% 

  

 Wick VapoRub 
  kenőcs, 50 g 

 28,98 Ft/g 

 2 021  Ft

 1 449  Ft
 572  Ft kedvezmény

   

- 28% 

- 25% 

 Palmolive 
tusfürdő 
 250 ml, többféle 
 1,36 Ft/ml 

 Dove folyékony 
szappan 
 250 ml, többféle 
 1,56 Ft/ml 

 619  Ft helyett

 339  Ft
( 280  Ft kedvezmény)

 605  Ft helyett

 389  Ft
( 216  Ft kedvezmény)

- 45% - 36% 

www.szuperinfo.hu

SZIA
szuperinfó internet alapú
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ÓRÁJÁBAN
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Ó Á Á

ANAP

24

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

ELVESZETT,
KERESEM

Még február végén elveszett
egy másfél éves komondor szuka
kutyám Szentes Kajánújfalu és 
Cserebökény közötti tanyámról.

Azóta keresem Szentes,
Fábiánsebestyén, Eperjes,

Szarvas területén
egészen Kunszentmártonig.

A kutya el van látva mikrocsippel.
Ha valaki befogadta,

látta valakinél kérem hívjon a
30/382-4343-as telefonszámon.

A megtaláló vagy a nyomravezetõ 
30.000 Ft azaz harmincezer forint 

nettó jutalomban részesül.
A nyomravezetõ neve titokban marad.

Napos csirke, előnevelt pulyka, vörös 

tyúk, fehér tyúk és kakas rendelhető 

Felgyőn. 63/480-409, 70/774-6645

GUMBORO
vakcina osztása

az ISTENES ÁLLATPATIKÁBAN
minden kedden 8 órától.
Szentes, Ifjúsági stny. 3.

(Kurca-part) Tel.: 63/314-403.

FEHÉR ELÕNEVELT CSIRKE
április 3-ra,

BARNA KETTÕS HASZNOSÍTÁSÚ
április 6-ra elõjegyezhetõ.
Szentes, Árpád u. 42/a.

Tel.: 63/317-307, 30/366-9963.

Sebesy csirke – Csongrád

Barna, elõnevelt, kettõs
hasznosítású CSIRKÉK

rendelhetõk
április 10 körüli kiosztásra

Csongrádon,
vagy összeíróinknál.

Bõvebben a jövõ heti Szuperinfóban.

Tel.: 30/4612-975, 30/9588-094
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• Kuvasz kiskutyák eladók. 30/442-

1161.

• Vágócsirke-vásár március 24-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, 

Derekegyház, József A. u. 28. 20/552-4811.

• Süldők eladók. Tel.: 06-70/50-11-061

• Fiatal merinó anyabirkák és 2 db 

törzskos eladó. 30/972-5512.

• Hússertés ketté hasítva eladó házhoz 

szállítva 600 Ft/kg Érd.: 06-30/914-66-93

• Nagy súlyú hízó eladó hasítva 550 Ft/

kg. 70/328-11-78, 20/953-07-24.

• Malac eladó. 30/380-29-63.

• 2 db MT tehén (3 és 7 hónapos vemhes) 

eladó. 20/299-2295.

• Tojótyúk 599 Ft/db. Szép tollas, kiváló-

an tojó, ingyen házhoz szállítva. 06-70/240-

13-31

• Malacok eladók. 30/975-66-20.

• Hasított sertés eladó. 30/206-2373.

• Sárga tojótyúk akció! Szép tollas, kb. 2 

kg-os, ingyenes házhoz szállítással megren-

delhető. 540 Ft/db. 30/835-1121

• Vágókecske eladó 500 Ft/kg. 30/520-

78-44.

• Hízó eladó. 30/272-49-94.

• Komondor kiskutyák és növendékek 

törzskönyvvel eladók. 06-30/286-0818

• Tojótyúk kapható 550 Ft/db, 12 db-tól 

ingyenes házhoz szállítással. 06-30/2646-

146. Összeírókat keresünk!

• 160 kg-os hízó fele átvágva eladó 600 

Ft/kg. 30/612-6908.

• Anyakoca eladó. 30/63-1-3306.

• Hízó eladó. 63/322-272.

• 110 kg-os hízó eladó. 30/216-4160.

• Kecskegida (fiú), nyuszik és tengeri-

malacok eladók. 30/308-22-48.

• 2 db koca süldő, 2 db kan (90 kg körüli-

ek) eladó. 20/598-71-92.

• Fiatal selejt anyakoca eladó Szentesen. 

70/339-4509.

• Yorki kisfiú eladó. 70/503-48-20.

VEGYES
• Primamix Szentes, Rákóczi u. 18. 

Munkaruha bála érkezett. Nadrágok már 

300 Ft-tól. Március 31-ig téli áruk kiárusítá-

sa 50-70 % engedménnyel. Női kabát 500 

Ft, cipő, csizma 300 Ft. Gyerekruha-vásár 

50-100 Ft/db vagy egy reklámtáskával 1000 

Ft.

• Romos házat, tanyát lebontásra meg-

veszek. Megtekintés után fizetek. 20/250-

82-59.

• Szójadara házhoz szállítással. Tel.: 

30/228-0881.

• Gödörfúróhoz derékszöghajtás és csi-

gahajtások eladók. 30/999-2725.

• Akkumulátor, vas- és színesfém-hulla-

dék 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. 30/454-62-

43.

• Búza eladó. 30/5666-107.

• Lucfenyő ültetvény teljes árukészlete 

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

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

• Kis bálás széna, lucerna, szalma, 

(használt ponyva) eladó. 30/902-6002.

• Kukorica, repce, napraforgó, szójabab 

eladó Szentesen. 30/928-51-37.

• Eladó: cserépléc, kúpcserép, kis cse-

rép. 20/250-82-59.

• Szentesen, a Rákóczi utcai MÉH-telep 

folyamatosan megújult árakkal vásárol: 

akkumulátort, vasat, színesfémet. Tel.: 

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

től-péntekig 8-17-ig, szombaton 8-12-ig.

• Vasúti talpfát vennék. 70/577-0440

• Vásárolnék lakatos, bádogos gépeket, 

élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, 

CO-hegesztőt, műszerészesztergát, maró-

gépet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 

06-70/624-5475

• Permetezést, rotálást korrekt áron 

rövid határidővel vállalok. Tel.: 06-20/4060-

718

• Mindenfajta olvasott könyvet veszek. 

Hívásra érte megyek, készpénzzel fizetek. 

Telefon: 06-30/480-2661

• Árpa, búza, kukorica, napraforgó eladó 

Csongrádon. Tel.: 06-30/486-3080 

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

ta, valamint paprikafélék eladók. Tel.: 

06-30/625-2593

• Töltésnek való föld ingyen lerakható. 

30/382-43-43.

• Mindenféle használt tollat, dísztár-

gyat, porcelánt, festményt, bútort, hagyaté-

kot, régi pénzt veszek. Tel.: 70/588-2111

• Mindenféle limlom és hagyaték felvá-

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

1693

• Körbálás lucernaszéna és árpa eladó. 

30/493-84-46.

• Földtörmelék, építési törmelék, rossz 

műszaki cikkek, bútorok, lomtalanítás 

ingyen lerakhatók Szentesen. 70/2947-329

• Minőségi kis bálás gyepszéna 

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

• Juhászkampókat, lócsengőket, mar-
hakolompokat, birkacsengőket, pityke-

gombokat, régi bicskákat, tanyaberende-

zéshez régiséget vásárolok. Érd.: 06-30/ 

979-9529

• Új gyapjú plédek eladók. 30/612-6908.

• Nagyhegyen hidegfóliás kertészet 
eladó. 30/305-19-75.

• 7,5x50 méteres fóliaváz eladó. 30/502-

10-59.

• Szerenádozásra használt pados lovas-

kocsi eladó. 30/972-5512.

• Csirkedara daráló és csempekályha 

eladó. 30/533-2068.

Vegye meg nálunk

TÜZELÔJÉT!

TÛZIFATÛZIFA
SZENTES, Vásárhelyi út

a Shell benzinkút után,
(volt autóbontó)

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

Fűtési célra megmaradt fűtőolajat, 

gázolajat, petróleumot vennék. Tel.: 

0670 626-5228.

1-et fizet 2-őt vihet! Garázsvásár már-

cius 16-17-én. Jöjjön el, nézzen szét, 

sok apró és nagyobb dologból válasz-

szon! Szentes, Horváth M. u. 15.

Tűzifa akció akác 3800 Ft/100 kg, 

tölgy, bükk 3000 Ft/100 kg. 30/915-

2347.  EUTR: AA0474005

A Szentesi Művelődési
Központ szervezésében

a Művelődési és
Ifjúsági Ház Klubjában

(Szentes, Tóth J. u. 10-14.)

2018. március 22-én
(csütörtökön)

19-21 óráig a

Korok a művelődés-
történetben

sorozatunk
következô elõadására

várjuk az érdeklôdôket.
Előadó:

Poszler György
tanár

A Csongrád megye 3-as választókerület legfrissebbA Csongrád megye 3-as választókerület legfrissebb
felmérése alapján a legesélyesebb ellenzéki jelölt a Jobbiké.felmérése alapján a legesélyesebb ellenzéki jelölt a Jobbiké.

Jelöltek Várható szavazatarány egyéniben
• Farkas Sándor - Fidesz-KDNP (Szentes)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.8%
• • Szabó Zoltán Ferenc - JobbikSzabó Zoltán Ferenc - Jobbik (Szentes) (Szentes)   . . . . . . . . . 33.8%33.8%
• dr. Eörsi Mátyás - DK (Budapest)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.8%
• D'Elia Viktor - LMP (Budapest)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.8%
• Hegedűs Barnabás - Momentum (Szeged)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.4%
• Dombi Gábor - Együtt (Szeged)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.3%

Ha választókerületében váltást akar, akkorHa választókerületében váltást akar, akkor
szavazzon a Jobbik jelöltjére!szavazzon a Jobbik jelöltjére!

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

Fizetett politikai hirdetés.

A Szentesi
Mûvelõdési Központ
Díszmadártenyésztõ

szakköre

DÍSZMADÁR-
BÖRZÉTBÖRZÉT

rendez
2018. március 18-án

(vasárnap) 7-11-ig
a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban.
Szentes, Ady E. u. 36.
Árusítás csak számla ellenében!

Trapézlemez, cserepeslemez többféle 

színben és méretben, hosszú garanciá-

val eladó. Telefon: 06-30/665-0209, 

www.mechanikabt.hu

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.

Tûzifa Csongrádon: gyertyán, bükk, 

tölgy, akác gurigázva, konyhakészen, 

házhoz szállítással. Tel.: 06-20/521-

6324 EUTR: AA5850288
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• Szekrénysor és ágyazható ülőgarnitú-

ra eladók. 20/627-4237.

• Körbálás lucerna és gyepszéna, tojó-

tyúkok és dióbél eladó. 30/390-65-76.

• 28"-os és 38"-os Good Year gumiköpe-

nyek 80 %-os állapotban, homlokrakodóhoz 

munkahengerek eladó. 30/999-2725.

• Gyepszéna (nagy bálás), tritikálé, kis 

körbálás lucernaszéna eladó. 30/709-09-

81.

• SPC vetőgép eladó. 30/383-0901.

• Kis bálás lucernaszéna és Lajta 32 

vetőgép eladó. 30/503-2485.

• Méhcsaládok NB kereten és 600 l-es 

új, függesztett szántóföldi permetető eladó. 

30/649-5163.

• Fóliaváz eladó. 54 m hosszú, 10 m 

széles. 70/557-53-88.

• 7,5 m-es fóliasátor horganyzott bordák, 

valamint 1 évet használt komplett csepegte-

tőrendszer (KPE csőgerinc, gomba, tüske, 

kapilláris) eladó. Szentes, 30/2602-410.

• Aggregát, 220 V-os, 2,5 kW-os, beüze-

melve, új állapotban eladó. 30/229-7931.

• Körbálás kukoricaszár és gyepszéna 

eladó Fábiánsebestyénen. 30/3374-980.

• Husqvarna fűrész és Lucznik varrógép 

eladó Szentesen. 30/899-89-60.

• Tűzifa eladó.  Nyárfa 13 eFt/m3, juhar 

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

06-70/506-8000  EUTR:  AA5987773

• Új kézimunkák eladók. 70/600-3357.

• 3-2-1 ülőgarnitúra és 100 l-es akvári-

um eladó. Tel.: 06-20/5878-564

• Ablakok, erkélyajtók, üvegfalak kitű-

nő minőségben bontásból, szállítással 

Németországból. Szállítást vállalunk. 30/ 

282-9225.

• Kukorica, 4db Continental 205/55 

R16-os nyári gumik eladó. Tel.: 06-20/579-

33-59

• Dunnát, párnát, régi használt tollat 

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

• Engedéllyel rendelkező személy hul-

lajtott szarvasagancsot (gímet/dámot/őzet) 

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

1389

• Kukorica eladó. Tel.: 06-30/637-7662

• Hideg és meleg vizes sterimó eladó. 

06-30/677-1833

• Bontásból eladók cserepek, kúpcsere-

pek, kazettás ajtók, műanyag ablakok, hun-

garopán faablakok, 2 szárnyas fakapu, 

kovácsolt kiskapu, gázkonvektorok, gáz 

vízmelegítők, villanybojlerek, kályha kandal-

ló. 06-20/361-2301

• Hullámpala eladó Szentesen. 70/850-

84-03.

• Épület bontását vállalom. 70/850-

8403.

• Horgászcsónak 9,9 motorral, kocsival 

eladó. 30/619-9835.

• 150x90-es új faablak, 60x90-es új 

faablak, kb 4000 db kis és nagyméretű 

tégla, 1500 db hódfarkú cserép eladó. Tel.: 

06-30/340-66-94

• Házi készítésű kistraktorok, vizes 

köszörű, Trofi MZ-125, alternáló fűkasza, 

220-as ponthegesztő, 5 q-ig mérő famázsa, 

145 A CO hegesztő. 30/522-35-78.

• Desire, Balatoni rózsa vetőméretű bur-

gonya UT1-es eladó. Tel.: 06-20/774-8029

• Vápa csatorna kb. 100 méter és 85-ös 

acél öntözőcsövek eladók. 30/443-1236.

• Szekrénysor, függönytartó, etető-
szék, babautazóágy eladó. 30/571-66-09.

• Kis bálás és ömlesztett hereszéna 

eladó. 30/214-67-65.

• Tűzifa (farönk, tuskó),  kerékpár, hősu-

gárzó olcsón eladó. 30/971-0377.

• Őszi zab eladó Csongrádon. Tel.: 

06-70/522 73-94 

• 7,5 méteres fóliabordák eladók 2000 

Ft/db. 30/403-0261.

• Figyelem. Száraz kenyér és zsemle 

folyamatosan kapható Csongrádon, az Alma 

utcai tápboltban hétfőtől-szombatig. Szója 

190 Ft/kg, Sano Mastpremix: süldő, hízó 

450 Ft/kg. korpa 1500 Ft/25kg, búzacsíra 

1950 Ft/30kg.

• Vízszivattyúk 2 és 5"-ig lápszeleppel és 

szívócsővel eladók. 30/999-2725.

• Figyelem! Használt valódi bőrruházat 

vállfás minőségben: bőrdzsekik, bőrnadrá-

gok, bőrkabátok, stb. olcsón, alkulehető-

séggel kaphatók. Hmvhely, Révai u. 11/a. 

Nyitva: hétfőtől-péntekig 14-18, szombat 

10-12 óráig.

• Majsai kazán jó állapotban eladó. Tel.: 

30/555-83-97.

• Hűtőt, fagyasztóládát, mosógépet, 
mikrót, kályhát, csempekályhát, sparheltet, 

kazánt, radiátort, hagyatékot veszek. Tel.: 

70/414-0309.

• Bontásból hódfarkú cserép, kúpcse-

rép, vályog, faanyag, tűzifa eladó. 70/378-

9299.

• Kelkáposzta-, fejeskáposzta-, karfi-
ol-, karalábépalánta eladó. 70/9302-361.

• Vasvályú, vashordó, önitató, cserepek, 

dudacserép, tégla és nyulak, galambok, 

centrifuga eladó. 63/315-499.

• Heverő, ágyneműtartó, szőnyeg, gáz-

tűzhely, gázpalack, konyhaszekrény, asztal 

székkel, kétajtós-szekrény, ágyak, villany-

daráló, szőlőprés, fotelok eladók. Tel.: 

06-30/746-7392 

• Terménydaráló, mázsa, üstház üsttel 

és Lucznik varrógép eladó. 70/506-6162.

• Kis bálás széna eladó. Tel.: 06-20/264-

0885

• Kb. 3000 db tápkockás káposztapalánta 

sürgősen, olcsón eladó. 20/802-6062.

• Ülőgarnitúra olcsón eladó. 63/315-

499.

• Bontott nagy- és kis cserép és sok 

egyéb anyag eladó. 30/925-8608.

• Kolbásztöltő (elektromos) 380 V-os 

eladó. Tel.: 06-20/496-44-70

• Búzát és kukoricát cserélnék 3-4 db 

malacra vagy süldőre. 70/945-25-75.

• Méhkaptárakat vennék NB fekvőket. 

30/824-84-66.

Tűzifa Csongrádon a malom udvará-

ban. Akác, tölgy, bükk, gyertyán, nyár-

fa hasítva, kuglizva, méterben. Kalodás 

fa. Brikett, szén, herkules dió kapható. 

30/2550-887 EUTR: AA5881956

Termelői gyümölcsfa lerakatunk meg-

nyílik a tavaszi szezonra Hódmező-

vásárhelyen, a Damjanich u. 9. sz. 

alatt. Nyitva: h–p 8–17, szombaton 

8–12 óráig. Tel.: 0670 608-6964

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!

Tűzifa akció. Tölgy, bükk, gyertyán 

3200 Ft/100 kg, akác gurigázva, hasít-

va 4000 Ft/100 kg. Kiszállítás Csongrá-

don és Felgyőre ingyenes. Tel.: 30/ 

243-70-15.  EUTR: AA0314064

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

özv. Ladányi Károlyné
Berezvai Terézia

94 éves korában elhunyt.

Temetése

2018. március 23-án,

14 órakor lesz

Szentesen, a Kálvária

temetőben.

„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

Gránicz Pálné Kiss Mária
halálának 5. évfordulóján.

Szerető családja.

Hálás szívvel mondunk köszönetet

mindazoknak, akik drága szerettünk

TARI ANDRÁSNÉ
született Pál Ilona

temetésén megjelentek,
részvétükkel és virágaikkal

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család, Csongrád

Megrendülten
tudatjuk, hogy drága

szerettünk, gyermekem

Szécsi András Gyula
életének 56. évében
váratlanul elhunyt.

Drága emléke
szívünkben örökké él.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

DOBOS SÁNDOR,
a szentesi Petőfi Étterem és Szálloda
utolsó üzletvezetője 2018. 03. 06-án,
86 éves korában váratlanul elhunyt.
Búcsúztatása szűk családi körben lesz.

Ezúton emlékezünk felesége

Dobos Sándorné szül. Török Etelka (Pintyő)

halálának első évfordulójára.

Gyászoló család

Akác tűzifa termelőtől, erdei köbméter-

ben eladó. Tel.: 63/482-654, 30/46-58-

929. EUTR: AA2024716

Ilonaparton 2 fűtött, 2 hideg fólia és 

4000 m2 fóliázásra alkalmas terület 

eladó. 30/932-7332.

Minden 300 Ft a teljes árukészletre. 

Bálásruhaüzlet, Szentes, Boros S. u. 9. 

(zöldséges mellett)
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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 19-25-ig.

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

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

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

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

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

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

FÕNIX
Étterem és sörözõ

HÉTFŐ  szentesi gombócleves (glutén),
debreceni tokány tésztával (glutén),

KEDD  Jókai bableves (glutén),
milánói makaróni (glutén, tej),

SZERDA  zöldségleves (glutén),
disznótoros, burgonyapüré (glutén, tojás),

CSÜTÖRTÖK  grízgaluska leves (glutén, tojás),
rántott csirkecomb, rizibizi (glutén, tojás),

PÉNTEK  tojásleves (glutén, tojás),
krumplifőzelék, sült oldalas (glutén, tej),

SZOMBAT  kenyérleves (glutén, tojás),
székelykáposzta (glutén),

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

Szentesen,
a Nyíri közben,

CSIGÉÉKCSIGÉÉK
méteráruüzletébenméteráruüzletében

HÚSVÉTI VÁSÁRHÚSVÉTI VÁSÁR
március 19-tõl 31-ig.

1515%%
árengedményárengedmény

a teljes árukészletrea teljes árukészletre
(függönyök, méteráruk, rövidáruk).
Nyitva: h-p 8.30-17, szo 8.30-12,

� 63/314-032

Csongrád, Fő u. 61. Szentes, Vásárhelyi út 116.
Tel./fax: (63) 571-048 Tel./fax: (63) 543-030
Nyitva hétköznap 7–17 óráig, Nyitva hétköznap 7–16 óráig, 
szombaton 7–13 óráig. szombaton 7–12 óráig.

• Sóder 0–24 ..7990 Ft/m³

•  Folyami 
  homok.......4990 Ft/m³

•  Dolomit 
  0–56 mm ........9290 Ft/m³ 
  0–4 mm ...........9490 Ft/m³

•  Cement 32,5R 
  (25 kg) ....................849 Ft/zsák

(3396 Ft/100 kg)
•  Cement 42,5N 

  (25 kg) ....................879 Ft/zsák
(3516 Ft/100 kg)

•  Oltott mész 
  (25 kg) ....................899 Ft/zsák

(3596 Ft/100 kg)

EUTR: 
AA 5850637

ÉPÍTŐANYAG-AKCIÓ!
•  Fenyő fűrészáru 

 ..........................77 900 Ft/m³

•  Bramac 
  cserépléc .....129 Ft/m

•  Normál 
  cserépléc  ...109 Ft/m

•  Tondach XXL 
  tetőcserép 
1890 Ft/m²-től

•  Leier Toscana 
  téglavörös 
  tetőcserép
1590 Ft/m²-től

•
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Lakossági
HALÁRUSÍTÁS
március 23-án, 29-én

8-15.30 óráig
a Kórógy-Magtár Kft.

halásztanyáján
(a Lapistói úton).

Választható halfaj: ponty.
� 63/312-247, 30/638-8590


