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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

felnőtt kerékpárok

45.880 Ft-tól

NYITÁS:
április 03.

Nyitva: hétfőtől péntekig  8.30 - 18,  szombaton 8.30 - 13 óráig.

KÍNAI ÁRUHÁZKÍNAI ÁRUHÁZ

Szentes, Kossuth u. 17.

(A régi K&H Bank helyén.)

(A régi K&H Bank helyén.)

ACÉLSZERKEZETES

BOMSTAL GARÁZSOK

*17 színből választhat. Az akció érvényes 2018. augusztus 31-ig.
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon, vagy látogasson el honlapunkra.

Nem rozsdásodik, nem igényel festést.

17 színben
Kutyakennel 

3×2 m
KutyakennelK t k l

140.000 Ft
CSAK

onlapunkra 99.000 Ft259.400 Ft

www.bomstal.hu

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

3×5 méteres garázs 
horganyzott 

vázszerkezettel!

3×5 méteres 
színes garázs 

billenő kapuval

Megrendelés: 
06-30/748-5923, 06-30/747-7376 

3×5 méteres garázs horganyzott 
vázszerkezet, színes lemez 

155.000 Ft
TEHERAUTÓ- és
SZEMÉLYAUTÓ-

BÉRLÉS
30/555-2230

FELSÕPÁRTI
március 31., 22 óra

BULIGÁNOKBULIGÁNOK
április 1., 21 óra

The ProjectThe Project
MásképpMásképp
& Score& Score

Részletek a Felsőpárti Söröző Facebook oldalán.

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

TALLIÁN OPTIKA
TAVASZI ÁRESŐ:

•  Dioptriás napszemüveg lencsék

 4800 Ft-tól

•  Prémium kategóriás multifokális

lencsék 30% kedvezménnyel!

DÍJMENTES látásvizsgálat minden nap.
SZEMORVOSI magánrendelés szerdánként.

CIPÕVÁSÁR
olcsó külföldi bálás

női és férficipők
Szentesen, a buszpályaudvarnál,

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

Mûszaki Outlet
TAVASZI

AJÁNLATA
2018. április 14-ig,

illetve a készlet erejéig
minden

MOSÓGÉPRE
és

TÛZHELYRE

1010%%
kedvezményt

biztosítunk.

Csongrád,
Kereszt u. 28.

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!

5-7 év garancia! MINŐSÉGI radiátorok 
TAVALYI áron!

GÁZKONVEKTOROK AKCIÓS ÁRON!

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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 norvégSvéd és norvég

elektromoselektromos

radiátorok készletről!radiátorok készletről!

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

11 liter/perc.11 liter/perc.

40.49040.490 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

Minden kertészeti Minden kertészeti cikkre cikkre 

1010% kedvezmény!% kedvezmény!

SANOTECHNIKSANOTECHNIK

PUNTO PUNTO hidro-hidro-
masszázs kabinmasszázs kabin

94.90094.900 Ft Ft

MINDEN CSAPTELEPMINDEN CSAPTELEP

1010%%  kedvezménnyel!kedvezménnyel!

36.90036.900  Ft-tólFt-tól

Szögletes, hely- ésSzögletes, hely- és

energiatakarékosenergiatakarékos

bojlerek akciós áron!bojlerek akciós áron!
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2018. 4. 3.
KEDD

2018. 4. 4.
SZERDA

2018. 4. 5.
CSÜTÖRTÖK

2018. 4. 6.
PÉNTEK

2018. 4. 7.
SZOMBAT

2018. 4. 2.
HÉTFŐ

2018. 4. 8.
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

Meggyleves,
Kapros túróval
töltött rántott
sertésszelet,

Petrezselymes rizs
(A: glutén, tojás, tej)

Palóc
gulyásleves,

Mákos metélt
(A: glutén, tej,
zeller, tojás)

Tejfölös
burgonyaleves,

Húsgombóc,
Paradicsommártás

(A: glutén, zeller,
tojás, tej)

Meggyleves,
Bakonyi

csirkeragu,
Tészta köret
(A: glutén, tej)

Palóc gulyásleves,
Császármorzsa

(A: glutén, zeller, tej, 
tojás)

Tejfölös
burgonyaleves,

Rakott
kelkáposzta

(A: glutén, zeller, tej)

Sárgaborsóleves,
Sajtos, paradicsomos 

csirkemell,
Burgonyapüré

(A: glutén, zeller, tej)

Meggyleves,
Kapros túróval töl-
tött rántott sertés-

szelet, Petrezselymes 
rizs (A: glutén, tojás, 

tej, kén-dioxid)

Palóc
gulyásleves,

Tejberizs
(A: glutén,
zeller, tej)

Tejfölös
burgonyaleves,

Húsgombóc,
Paradicsommártás

(A: glutén, zeller,
tojás, tej)

–

Palóc gulyásleves,
Rántott csirkecomb,
Csõben sült brokkoli

(A: glutén, tojás,
zeller, tej)

Tejfölös burgonya-
leves, Sertésszelet 
burgonyás köntös-
ben, Gombás rizs
(A: glutén, zeller, tojás,

tej, gomba)

Sárgaborsóleves,
Rántott szárnyas 

máj, Burgonyapüré
(A: glutén, tojás,

zeller, máj)

Meggyleves,
Kapros

csirkeragu,
Tészta köret
(A: glutén, tej)

Becsinált leves,
Tejberizs

(A: glutén, tej,
zeller, tojás)

Burgonyakrém 
leves,

Húsgombóc,
Almamártás

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

Sült csülök szelet,
Majonézes

burgonyasaláta,
Gyümölcsrizs

(A: tej, mustár, glutén, 
kén-dioxid)

Sárgaborsóleves,
Gyros tál
(A: glutén,
zeller, tej)

Csontleves,
Zöldfûszeres
csirkemell,

Burgonyapüré
(A: zeller, glutén,

tojás, tej)

Sárgaborsóleves,
Gyros tál
(A: glutén,
zeller, tej)

Az ünnepnapra
való tekintettel

04. 01-jén, 
vasárnap kerül
kiszállításra!

ÜNNEPNAP

ÜNNEPNAP

ÜNNEPNAP

Dörgicsei csibeleves,
Rántott sertésszelet,

Burgonyafõzelék
(A: glutén, zeller,
tojás, tej, gomba)

Galuskaleves,
Frankfurti

sertéstokány,
Párolt rizs

(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.

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

Szentesen 600 m2-es teljesen felszerelt

AUTÓSZERVIZ KIADÓAUTÓSZERVIZ KIADÓ
/8 állás, csápos emelők, aknák, bakok-állványok,

diagnosztikák, eszterga, mosó, mosóberendezés, stb./

Ugyanitt IRODÁK, RAKTÁRAKIRODÁK, RAKTÁRAK (400 m2) KIADÓK.KIADÓK.
Érdeklődni: 30/709-3672, 63-400-444
e-mail: kadar0laszlo@gmail.com

a szavazólapon: 

9.
Április 8-án  

szavazzon az MSZP- 
Párbeszéd listájára!

Karácsony Gergely
miniszterelnök-jelölt

Fizetett politikai hirdetés.

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

Ajánlatunk: mosógépek 69.000 Ft-tól
kombinált hûtôgépek 65.000 Ft-tól.
Még beváltható az OTTHON MELEGE PROGRAM

támogatott pályázata 25-40-45.000 Ft
kedvezménnyel. Ingyenes házhoz

szállítás Csongrád-Szentes területén.
www.tyukasz.hu

MEGHÍVÓ
Szentes Város Önkormányzata, a Szentesi Mûvelõdési Központ, a Pedagógusok 
Szakszervezete Csongrád, Békés, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Szervezete meghívja Önt és Barátait a

Tokácsli Galériába (Szentes, Kossuth tér 5. I. emelet)
„Rejtelmek, ha zengenek...” Alkotó pedagógusok régiós 

XXI. képzőművészeti tárlatára
A kiállítást megnyitja Ráfi Dénes gimnáziumi tanár

2018. április 7-én (szombaton) 15 órakor
Közremûködik: Vadrózsák Népdalkör
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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

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

Telefon: 63/562-170

HÚSVÉTI AKCIÓ
A SHANGHAI A SHANGHAI ÁRUHÁZBAN!ÁRUHÁZBAN!

Szentes, Klauzál u. 20.Szentes, Klauzál u. 20.
Nyitva: hétfőtől péntekig 8.30-18, szombaton 8.30-13 óráig.

A TELJES ÁRUKÉSZLETRE

Sok szeretettel várunk minden kedves vásárlót!

A
k
ci

ó
 i

d
e
je

: 
2

0
1

8
. 

0
3

. 
2

7
. 

- 
0

4
. 

1
4

.

Fizetett politikai hirdetés.

Demeter Attila, aki a baloldali összefogás támogatásával lett Szentes 
város alpolgármestere, beállt a Fidesz támogatói sorába.

Ezzel a magatartásával politikailag félrevezette azokat a választópol-
gárokat, akik 2014-ben az önkormányzati választásokon rá szavaztak. 

Felszólítjuk Demeter Attilát, hogy vonuljon vissza a közéletből, szün-
tesse meg önkormányzati képviselői megbízatását.

A Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció és a Párbeszéd 
egyértelműen elhatárolódik Demeter Attilától, és határozottan kijelen-
ti, hogy nem támogatja a Fidesz oszággyűlési képviselőjelöltjét.

Szentes, 2018. március 27.
MSZP-DK-Párbeszéd

Fizetett politikai hirdetés.

ÉBREDJ MAGYAR!
A www.magyarebredesszervezet.org

független jelöltje az ön körzetében

ORNYIK IMRE.
Váljon társadalmi elvárássá a számonkérhetőség

és a mentelmi jogról való lemondás.
Facebook: Magyar Ébredés Szervezet

E-mail: ebredjmagyar.ornyikimi@gmail.com
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Április 6-tólÁprilis 6-tól

megkezdjükmegkezdjük

azaz  EGYNYÁRIEGYNYÁRI
VIRÁGOK

VÁSÁRÁT
Szentes,

Boros S. u. 10/a.
Tel.: 30/546-3088

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIRVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIR
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

B
Tel

04.07. SZENTES 
SPORTCSARNOKAz Együtt Szentesért Egyesület,

a Szentes Városi Könyvtár

és a
Szentes-Csongrád Rotary Club 

szeretettel meghívja
Önt és kedves barátait

2018. április 5-én,2018. április 5-én,

csütörtökön 18 óráracsütörtökön 18 órára
a Szentes Városi Könyvtárba
(Szentes, Kossuth u. 33-35.), az

ArcképekArcképek
SzentesrőlSzentesről
című sorozat keretében

bemutatkozik:

Szarvas PálSzarvas Pál
agrármérnök,

a Terra-Coop Kft. ügyvezetője
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INGATLAN

Igazi, napfényes tavaszt köszöntő
húsvéti ünnepeket kívánok

minden kedves ügyfelemnek!
Balázs Erika

• Tömörkényen 15 ha területtel tanya eladó. 

30/461-8688.

• Szentesen, a Penny közelében 70 m2-es, 

felújított polgári téglalakás eladó. Olcsóbb, 

felújítandó ingatlan beszámítása lehetséges. 

20/802-60-62.

• Energetikai tanúsítás. Fássy Zoltán 

30/410-2772.

• 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 

• Szegváron felújított parasztház eladó. 

Irányár: 9 mFt. 30/435-3207.

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

INGATLANKÖZVETÍTÉS,
ÉRTÉKBECSLÉS.

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

• Csongrádi I-II. emeleti lakást családi 

házat keresek. Tel.: 06-30/182-5195

• Tanya nagy telekkel eladó. Víz, villany 

van. 20/98-83-405.

• Szentesen ház eladó építési teleknek, 

vagy felújításra. I.ár: 2,9 mFt. 70/341-1918.

• 3684 m2 zártkert eladó. Tel.: 20/521-40-

80.

• Garázs dűlőben kert 3720 m2-es eladó 

vízzel, ipari árammal. 20/9122-759.

• Szentes - Nagynyomáson zártkert eladó. 

70/219-97-15.

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

szobás ház eladó. 30/688-6687.

• Felsőpárton kétgenerációs, kertes csa-

ládi 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

• Nagyhegyen 200 n.öl kert víz, villannyal 

eladó.30/731-7717.

• Berekben, a Kurcától 10 méterre 200 

m2-es összkomfortos ház 1900 m2-es telek-

kel, 1/2 hold földdel eladó. Képek: jofogas.hu. 

70/442-0860.

ELADÓ SZENTESEN:

• Felsőpárton 1983-ban épült, két önálló 

lakrészből álló, 2 ill. 1 szobás (60 és 37 m2) 

családi ház tetőtéri beépítési lehetőséggel, 

kicsi udvarrésszel. (15,8 M Ft)

• Felsőpárton takaros 2 szobás, 68 m2-es 

sarki házrész, új vízszigetelt aljzatbetonnal, 

frissen festve, kívül új nemesvakolattal, kicsi 

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

• Mentő utcában modernizált, előkertes, 2 

külön bejáratú szobás, 88 m2-es vályog épület, 

ötletes kialakítással, 50 m2-es tárolóval, ren-

dezett kisebb kerttel (12,7 M Ft)

ELADÓ FÁBIÁNSEBESTYÉNEN:

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

gulatosan átalakított lakóépület (nyílászáró-

csere, új burkolatok, új elektromos hálózat) 

garázzsal, melléképülettel, nagy kerttel (5,5 M 

Ft)

TOVÁBBI ELADÓ INGATLANOK:

• 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 befejezésre váró (80 %), új 

építésű ház eladó. 70/203-34-89

• Az ipari park mellett kert gyümölcsfákkal, 

szőlővel, vezetékes vízzel, építési lehetőséggel 

eladó. 30/9356-517.

• Külföldi ügyfelem részére keresek kertes 

házat 15 mFt-ig Szentesen, Szegváron. 

70/341-1918.

• Szentesen, a Rákóczi F. u. 108. sz. nagy 

portás ház eladó. Lakáscsere érdekel. 30/485-

36-75.

• Derekegyház, Petőfi u. 16. sz. gázkon-

vektoros, 2 szobás ház eladó. Tel.: 70/342-

6892.

• Csongrádon, a Tábornok dűlőben 5500 

m2 zártkert (akácos, gyümölcsös, szőlő) egy-

ben eladó. Víz, villany van. Tel.: 06-30/940-

2725

• Üzleti tevékenységre, ipar gyakorlására 

2000 m2 udvar lakóházzal Szentesen, közvet-

len a Vásárhelyi úton eladó. 70/317-1861.

• Nagyhegyen, a Szeszfőzde dűlőben 1100 

m2 építési telek eladó. 70/317-1861.

• Szentesen, a Juhász Gy. u. 108 m2-es ház 

melléképülettel, garázzsal eladó. Ára: 

16.800.000 Ft. 30/596-96-35 16-20 óráig.

• Szentesen, a Dr. Berényi I. utcában ház 

eladó. 30/553-45-82, 13 órától.

• Csanyteleki 2,5 szobás, fürdőszobás, 

konvektoros, pincés, kertes ház és bútorok 

eladók 1,8 MFt. 20/529-1421.

• Szentesen, a városközpont közelében 

705 m2 építési telek kész tervvel eladó. 

20/458-8126.

• Szentesen 5 szobás polgári ház a 

Felsőpárt elején eladó. Telefonszám: 30/926-

38-25.

• Szentesen, a Deák F. utcában 1666 m2-es 

telek, rajta öreg épületekkel telek áron eladó. 

Irányár: 5000 Ft/m2. 30/612-8321.

• Csongrád, Öregvár u. 48. számú ház 

eladó. Tel.: 06-30/760-1233

• Csongrádon, a Báthori utcában 3 szobás, 

összkomfortos ház eladó. Irányár: 10 MFt. Tel.: 

06-20/910-8556

• Árpádhalmon 2 szobás, kertes ház eladó. 

30/541-72-85.

• Szentesen egyszobás házrész eladó. 

70/260-41-44.

• Belvároshoz, uszodához, iskolához, óvo-

dához, orvosi rendelőhöz, sürgősségihez köze-

li nagy portás ház eladó. Szentes, Sarkadi N.M. 

u. 11. 30/333-2972.

• Szentesen vennék 1,5-2 szobás földszinti 

vagy 1. emeleti lakást. 20/542-2146.

• Szentesen 3,2 ha földterület eladó. 

70/341-1918.

• Csongrádon, a városhoz 1 km-re 600 

négyszögöl gyümölcsös tetőteres új házzal 

eladó. Tel.: 06-30/228-1865

• Szegváron, a Ménes utcában felújított 

parasztház eladó. 63/630-055.

• 6000 m2 szántó eladó Szentesen, a Bali-

kert mellett. 30/489-0194

• Szentesi belvároshoz közel I-II. emeleti 

lakást családi házat keresek. Tel.: 06-30/182-

5195

• Szentesen 2 szobás családi ház eladó. 

63/890-544.

• A Mentettrétben 2877 m2-es föld villany 

nélküli tanyával eladó. Irányár: 750.000 Ft. 

70/602-7314.

• Eladó téglalakást keresek Szentesen 

70-90 m2 között, készpénzfizetéssel. Tel.: 

06-70/771-4794

• Eladó téglaházat keresek kis kerttel 

Szentesen, készpénzfizetéssel. Tel.: 06-70/ 

771-4794

• Szentesen, a Kishát u. végén zártkert 

gyümölcsfákkal eladó. Telefonszám: 30/339-

36-39.

• Csongrádon, a központban 3. emeleten 

téglablokkos erkélyes kétszobás lakás eladó. 

Tel.: 06-63/787-848

• Csanytelek központjában 4,2 MFt-ért 

családi ház eladó, csere érdekel. Tel.: 

06-70/409-7413

• Szentesen, az Apponyi téren, második 

emeleti, 1,5 szobás lakás eladó, vagy 4 szobás 

családi ház csere érdekel. Telefon: 70/660-66-

28.

• Frekventált helyen lévő söröző eladó. 

70/341-1918.

• Szentesen ház eladó. Telefon: 30/9-119-

707.

• Csongrádhoz közeli, összkomfortos, fel-

újított tanya 1,5 ha földdel, gyümölcsfákkal, 

kövesúthoz 50 méterre eladó. Tel.: 30/562-14-

91.

• Fábiánsebestyénen 13,9 ha 418 AK ter-

mőföld eladó. 30/406-0962.

• A Fair-M Iroda ügyfeleinek keresek eladó-

kiadó belvárosi, lakást, családi házat 

Szentesen és vonzáskörzetében. Hívjon! +36-

20/927-4721

• Szentesen jó állapotú vegyes falazatú ház 

(100 m2) kerttel (1200 m2) a Felsőpárton 

eladó. 70/341-1918.

• Szentesen, az Ürge utcában 900 m2-es 

telken felújításra vagy lebontásra váró vályog-

ház 3,8 mFt-ért eladó. 63/318-527 (11-13 óra 

között).

• Szentesi belvárosi, teljesen felújított, 3 

szobás, 2 fürdőszobás családi ház eladó. Tel.: 

06-30/182-5195

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

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.

Szentesen, a belvároshoz közel II. 

emeleti, 2+félszobás, erkélyes, tégla-

építésű 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.



2018. március 29. 5

ÁZSIA ÁRUHÁZÁZSIA ÁRUHÁZ
Húsvéti

akció!
20% 20% KEDVEZMÉNYTKEDVEZMÉNYT

adunk minden kedvesadunk minden kedves
vásárlónknak avásárlónknak a

TELJESTELJES
ÁRUKÉSZLETBŐL.ÁRUKÉSZLETBŐL.
(Kivéve az akciós termékek.)
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Szentes,
Kossuth u. 10.
Nyitva:

h - p 8-17.30,

szo 8-12.30.

PARADICSOMOT,
HE PAPRIKÁT és

TV PAPRIKÁT
veszek.

Tel.: 20/773-6456

ss

VTVTTTTTTTTT

PALACKRENDELÉS
TISZTELT ÜGYFELEIM!

Tájékoztatom Önöket, hogy
a régi telefonszámon megszûnt.

Dóczi László

Ingyenes házhoz szállítás.
Bankkártyával is fizethet.

Az új szám:Az új szám:

20/335-889920/335-8899

41004100 Ft Ft

A Szentesi Művelődési
Központ szervezésében

a Művelődési és
Ifjúsági Ház Klubjában

(Szentes, Tóth J. u. 10-14.)

2018. április 5-én
(csütörtökön)

19-21 óráig a

Korok a művelődés-
történetben

sorozatunk
következô elõadására

várjuk az érdeklôdôket.
Előadó:

Poszler György
tanár

www.szuperinfo.hu

SZIA
szuperinfó internet alapú

24

Fizetett politikai hirdetés.

Bármilyen jellegű fotózásra, workshopokra, 
reklámfilm-forgatásokra bérelhető enteriőr

F O T Ó S T Ú D I Ó
Hódmezővásárhelyen.   3 különböző stí lus

berendezése 120 m2-en.
Érdeklődés, 
időpontfoglalás: 0630 527-1212

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ
Tisztelt ügyfeleink!

Az FBH-NP Nonprofit Kft. (6521 Vaskút, Külterület 0551/2 hrsz.)

értesíti a lakosságot a húsvéti ünnepre való tekintettel

március 30-án, Nagypénteken
az alábbi településeken zavartalan lesz a

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS.
ÁRPÁDHALOM

településen, a közszolgáltatás folytonosságának

fenntartása érdekében a hulladékszállítást elvégzi a szolgáltató.

Április 2-án, hétfőn
NAGYMÁGOCS, DEREKEGYHÁZ
településeken, a közszolgáltatás folytonosságának

fenntartása érdekében a hulladékszállítást elvégzi a szolgáltató.

Kérjük, a hulladéktároló edényeket reggel 7 óráig az ingatlan előtti

közterületre kihelyezni szíveskedjenek.

FBH-NP Nonprofit Kft.

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. április 2-8-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  erdélyi raguleves (glutén),
csülök pékné módra, sült burgonya (glutén),

KEDD  palócleves (glutén),
sült sajtos tészta (glutén, tej),

SZERDA  karfiolkrém leves (glutén),
stefánia szelet, rizibizi (glutén, tojás),

CSÜTÖRTÖK  kertészleves (glutén, tojás), sajttal töltött

csirkemell, burgonyapüré (glutén, tojás),
PÉNTEK  galuskaleves (glutén, tojás),

sárgaborsó főzelék, sertéspörkölt (glutén, tej),
SZOMBAT  gombaleves (glutén, tojás),

csirkés tarhonya (glutén),
VASÁRNAP  húsleves (glutén, tojás),

búbos szelet, savanyúság.

DIVAT ÁRUHÁZ
Szentes, Szabadság tér 5.

AKCIÓAKCIÓ
a teljes árukészletre.

40-50%
engedmény

március 29-től, a készlet erejéig.
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HIHETETLEN TAVASZI AKCIÓ!
Részletekért, feltételekért

keresse kollégáinkat!

ELADÓ INGATLANKÍNÁLATUNK
SZENTES

• 950 e Ft Kapás közi, 1400 m2-es zártkert. 

20/927-4721

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

kert. 20/927-4721

• 3,2 M Ft Nagypaté úti, 36 m2-es hőszige-

telt ház. 20/927-4721

• 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 Futó Zoltán utcai, 33 m2-es épület 

+ garázs. 20/927-4721

• 8,4 M Ft 126 m2-es üzlet. 20/616-8856

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

ház. 20/927-4721

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

2+2 szobás lakás. 20/927-4721

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

bás ház. 20/927-4721

• 11,2 M Ft Zrínyi utcai, 145 m2-es, 5 szobás 

rönkház. 20/927-4721

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

20/927-4721

• 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

• 29 M Ft 260 m2-es, 4 szobás ház. 20/927-

4721

• 39 M Ft hékédi, 360 m2-es vendéglátó 

egység. 20/927-4721

SZOLGÁLTATÁSUNK ÉRDEKLŐDŐKNEK,
VEVŐKNEK INGYENES!

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

20/927-4721

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

lakható tégla ház. 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

KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK
• 2,3 M Ft derekegyházi, 24 m2-es, 1 szobás 

tanya. 20/616-8856

Kerülje a kontárokat, mert becsapják!
• 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

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

erkélyes lakás. 20/927-4721

• 14,9 M Ft Cserkeszőlő, Kuna József utcai, 

80 m2-es, 3 szobás ház. 20/927-4721

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

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

4721

• 35 M Ft szegvári, 356 m2-es, 5 apartman-

ból álló ház. 20/927-4721

• 65 M Ft Szeged, 235 m-es, 8 szobás ház. 

20/927-4721

ELADÓ-KIADÓ INGATLANOKAT

KERESÜNK SZENTES KÖRNYÉKÉN!

Ingyenes értékbecslés megbízóinknak:

hirdetések kezelése, fi nanszírozása, vevők 

felkutatása, ingatlan bemutatása kísérettel, 

hitel és CSOK ügyintézése vevőinknek, 

energetikai tanúsítvány és tulajdoni lap 

beszerzése, ügyvédi munka elvégzése,

TELJES KÖRŰ SZAKSZERŰ ÜGYINTÉZÉS!

KORREKT GARANCIÁVAL ELLÁTOTT
ALBÉRLETEK ÜGYINTÉZÉSE.

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

www.fair-m.hu

BÉRLEMÉNY
• Kertes házat keresek albérletbe Csongrá-

don. Telefon: 0670 531-1881.

• Üzlethelyiség eladó. 30/362-10-43.

• Szentes központjában olcsó 1,5 vagy 2 

szobás kiadó lakást keressünk 2. emeletig 

hosszú távra. 30/352-1249.

• Szentes központjában olcsó kiadó szobát 

keresek hosszú távra. Sürgős. 30/352-1249.

• Szentes központjában 1,5 szobás, felújí-

tott lakást bérelnék egy személyre. 70/70-176-

79

• Szentesen lakás kiadó. 70/944-65-46.

• Kertvárosban garázs kiadó. 30/625-

0310.

• Szentes központjában panelprogramos, 
felújított, liftes, első emeleti, bútorozatlan, 

1+2-es lakás hosszú távra nem dohányzónak 

kiadó. 30/523-19-76.

MUNKA
• C. kategóriával rendelkező sofőrt kere-

sek belföldre. Agro-Dara Kft. Csongrád. 

70/3100-837.

• Dónáti kertészet női munkaerőt keres 

állandó munkára. Érdeklődni a 30/521-0090 

telefonszámon lehet. 

• Szentesi Tesco Sherry Étterem konyhai 

kisegítőt és pultost felvesz. Érd.: a helyszínen. 

Tel.: 30/375-9013.

• Ruházati eladót felveszünk. 30/23-99-

111, 30/655-99-88.

• Szentesi élelmiszerüzletbe kereskedel-
mi végzettséggel és gyakorlattal rendelkező 

eladót keresünk teljes munkaidőben. 

Jelentkezni önéletrajzzal: oneletrajz1803@

gmail.com

• Paradicsom zöldmunkáihoz értő női 

munkaerőt keresünk. 30/314-9189.

• Libatelepre keresek munkatársat házas-

párt vagy egyedülállót. Házat biztosítok. 

Bérezés megegyezés szerint. 30/240-6073.

• Élelmiszereladót felveszek. Lehet rész-

munkaidős vagy nyugdíjas is. 30/223-95-28.

• Eladót felveszünk. 30/390-35-57.

• Szarvasmarhák mellé fejőst, állatgondo-

zót, traktorost keresünk. Érd.: Kunszentmárton 

70/324-6575. Ott lakás megoldható. 

• Baromfirakodót felveszek. Jogosítvány 
előny, de nem feltétel. 30/406-47-05.

• Napkollektor, illetve inverter szerelésé-

ben jártas villanyszerelő munkatársakat kere-

sünk kiemelkedő bérezéssel. 30/266-95-18.

• Szentesi fiatal, megbízható férfi munka-

erőt keresek pulykatelepre gondozónak. 

30/229-25-04.

• Csanytelekre kereskedelembe, kerté-
szetbe és állatokhoz női, férfi munkaerőt 

veszünk fel. Szállást biztosítunk. 20/467-

0993.

• Tranzit-Ker zRt. szentesi törzslúd telepé-

re munkavállalókat keres. Érdeklődni: 30/279-

24-46

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

Szentesi étterembe szakácsot és kony-

hai kisegítőt keresünk. Jelentkezni: 

70/941-3847-es telefonon lehet.

Tápos, tartályos szerelvényre E kate-
góriával, sofőrkártyával rendelkező 
munkatársat felveszünk. 30/243-1537

A csongrádi Francia Pékség (Horváth 

Cipó Kft.) pék, cukrász szakmunkást, 

vagy betanított munkást keres felvétel-

re. Vidékieknek szállást biztosítunk. 

Érd.: 70/6155-444

Kubikos munkást, kőművest keresünk 
teljes munkaidős munkára, vidéki 
munkavégzéshez heti fizetéssel. Tel.: 
30/998-4852.

Szentesi sörözőbe pultost akár azon-
nali kezdéssel felveszünk. Jelentkezni: 
a söröző facebook oldalán: Lapugyepi 
Söröző Szentes, 30/886-11-52.

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

Betanított dolgozókat keresünk meg-
növekedett gyártásunkba, havi átlag 
kereset nettó 180-200.000 Ft. Szállást, 
utazás, munkába járást biztosítunk. 
Győri, mosonmagyaróvári munkahe-
lyünkre. 06-70/639-9920

Nincs munkád? Nem dolgozol? 
Betanított munkakörbe keresünk kol-
légákat sopronkövesdi és ajkai mun-
kahelyre. Ingyenes szállással, utazási 
költségtérítéssel, nettó 170.000Ft havi 
jövedelemmel, cafetéria, előleg, beje-
lentett munkaviszony, albérlet támo-
gatás, 6 hónap után hűségjutalommal. 
Hosszú távú munkalehetőség, kiváló 
munkakörnyezet. Feltétel: 8 általános 
iskolai végzettség. 06-70/315-8492

Felgyői munkahelyre alapfokú számí-

tógépes ismerettel rendelkező admi-

nisztrátort keresünk teljes munkaidőbe 

(pályakezdő is lehet). Jelentkezéseket 

fényképes önéletrajzzal gulyas.edit79 

@gmail.com címre várjuk.

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

Munkába járás költségtérítéssel. Bruttó 242 000 Ft-os 
fizetéssel. Munkavégzés helye: Csongrád-Bokros.  

Jelentkezés: a speedgame2013@gmail.com  
e-mail címre megküldött önéletrajzzal.
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Rendezvénytechnikai eszközök bérbeadásával foglalkozó cégünk

KIVITELEZŐ MUNKATÁRSAT
keres alkalmi és hosszú távú munkavégzésre

szentesi telephelyre és esetenként országos munkavégzésre.

Feladatok: 

•  rendezvénytechnikai eszközök, sátrak, berendezések telepítése, bontása

rakodása, szállítása

• későbbiekben a kivitelezői csapat irányítása, koordinálása

• telephelyi feladatok ellátása
Elvárások:

• önálló, precíz, felelősségteljes munkavégzés  • terhelhetőség, megbízhatóság

• csapatmunkára való alkalmasság  • jó problémamegoldó képesség

• középfokú végzettség  • „B” kategóriás jogosítvány
Előnyök:

• C, E, kategóriás jogosítvány  • GKI kártya, PÁV alkalmasság

• targoncavezetői engedély

A fényképes önéletrajzot fizetési igény és a munkavégzés típusának (alkalmi vagy 

hosszú távú) megjelölésével a vigh.peter@slsrendezvenytechnika.hu címre várjuk.

Csongrádon gyártósorra gépkezelői 

munkára keresünk egy főt. Targonca-

vezetői gyakorlat és műszaki érzék 

előny. 70/779-8287.

A HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.

felvételt hirdet műszaki területre 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!

KARBANTARTÓ LAKATOS
Elvárások: 

• szakirányú végzettség,

• 2, illetve 3 műszakos munkarend vállalása.

Előnyt jelent:
• hasonló területen szerzett gyakorlat,

• hegesztő vizsga,

• fémipari alapképzésben szerzett jártasság,

• AWI hegesztő vizsga,

• felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.

VILLANYSZERELŐ
Elvárások: 

• szakirányú végzettség,

• 3 műszakos munkarend vállalása,

• felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.

Előnyt jelent:
• hasonló területen szerzett gyakorlat,

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

Az önéletrajzokat az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatával

és fizetési igény megjelölésével

kérjük 2018. április 8-ig az alábbi címre eljuttatni:

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

KIADÓ
IRODAHELYISÉG

A HUNOR COOP ZRt.
bérbe adja Szentes,

Petőfi u. 5. szám alatt lévő
szabad irodahelyiségeit.

Érdeklődni

a HUNOR COOP ZRt.

gazdasági igazgatójánál:

6600 Szentes, Petőfi u. 5.

Telefon: 30/682-3325

A HUNOR COOP ZRt. 
BÉRLETI ÜZEMELTETÉSRE

meghirdeti a
Szentes-Lapistó,

Orosházi u. 15. sz. alatti
130 m2 alapterületű

ITAL- és
ÉLELMISZERBOLTJÁT.

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

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
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Az Árpád Agrár Zrt.
munkatársakat keres

ZÖLDSÉGCSOMAGOLÁSI
feladatok ellátására.

Hosszú távú munkalehetőség.
Jelentkezés és részletes felvilágosítás:

6600 Szentes, Apponyi tér 12.
Munkaügyi Osztály & 06-63/510-143

Az Árpád Agrár Zrt.
paradicsom- és paprikatermesztô

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

interjúra felutazás támogatása
nt 150-200 ezer Ft kereseti 

cafeteria, 
(max. 40 000 Ft/hó)

utazási támogatás

INGYENES SZÁLLÁSSAL KERESÜNK BUDAPESTRE

FORGÁCSOLÁSI OPERÁTOROKAT
SORJÁZÓKAT

ANYAGGAZDÁLKODÓKAT
OPERÁTOROKAT

Kölcsönzést- -4./2003
-62298/2013, NAIH-62300/2013 NAIH-62339/2013, NAIH-62299/2013,NAIH-69933/2013

+36 20 350 5734

A Szentesi Közös
Önkormányzati Hivatal

– Szentes, Kossuth tér 6. –

pályázatot hirdetpályázatot hirdet

2 fő2 fő  PÉNZÜGYIPÉNZÜGYI
ÜGYINTÉZŐÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére.

A pályázati kiírás a www.szentes.hu
és a www.kozigallas.gov.hu
honlapokon megtekinthető.

felvételt hirdet

HŰTŐHÁZI
RAKODÓ

munkakör betöltésére,

2 műszakos munkarendbe.

Előnyt jelent:

elektromos gyalogkíséretű

palettaszállító jogosítvány.

Érdeklődni:

30/921-3542.

A Dónáti Kertészet
FÉRFI MUNKAERÕT

keres.
Traktoros végzettség elõnyt jelent.

Érdeklõdni: 30/838-9094

KÕMÛVES és SEGÉD-
MUNKÁS kollégákat
keresek hosszú távra,
korrekt feltételekkel.

Érd.: 20/573-9329
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LEGYÉL TELEKOMMUNIKÁCIÓS TANÁCSADÓ ÉS ÉRTÉKESÍTő 
A MAGYAR TELEKOM HIVATALOS PARTNERÉNÉL! 

Új kollégából vezető értékesítő? Nálunk lehetséges! Építsd a karriered a Telekom hivatalos Partnerénél értékesítő 
munkatársként! #ilovemyjob #szeretemamunkám #lifegoals #életcélom     

Partner cég: BesT-Speed Kft. 
Üzlet, helyszín: Csongrád 
 
AZ ALÁBBI FELADATOKBAN SZÁMÍTUNK RÁD: 

 Élményt nyújtó ügyfélkiszolgálás, a Telekom termékeinek és szolgáltatásainak értékesítése 
 Konzultatív, ügyfél igényeire szabott tanácsadás 
 Eszközök, online szolgáltatások bemutatása az ügyfeleknek 
 Panaszok, reklamációk kezelése 

TÉGED KERESÜNK, HA: 
 Minimum középfokú végzettséggel rendelkezel 
 Kiválóak kommunikációs és problémamegoldó készségeid 
 Fontos számodra az ügyfélközpontúság 
 Eredményorientált és dinamikus vagy 
 Érdeklődsz és nyitott vagy a technológiai újdonságok iránt 
 Precízen végzed a munkád és nem riadsz vissza kihívásoktól 

ELŐNNYEL INDULSZ A PÁLYÁZÓK KÖZÖTT, HA: 
 Van üzletkötői vagy értékesítési területen szerzett tapasztalatod 
 Magabiztosan beszélsz angol nyelven is 

MIÉRT JÓ VELÜNK DOLGOZNI? 
 Fiatalos, lendületes csapat tagja lehetsz 
 Teljesítményorientált, versenyképes jövedelemre tehetsz szert 
 Lehetőséget adunk a legújabb készülékek, szolgáltatások kipróbálására 
 Folyamatos támogatást és képzést kínálunk, hogy a legjobb lehess! 

 
Nálunk a legmodernebb, élményt nyújtó játékos kiválasztási folyamaton mehetsz végig. Kíváncsi vagy?  
Jelentkezz ezen a linken keresztül: palyazatcsongrad@gmail.com   

Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete

– Szentes, Kossuth tér 6. –

pályázatot hirdet a pályázatot hirdet a 
Szentesi Művelődési Szentesi Művelődési 
Központ Központ IGAZGATÓIGAZGATÓ

(magasabb vezető)
beosztásának ellátására.

A pályázati kiírás a www.szentes.hu
és a www.kozigallas.gov.hu
honlapokon megtekinthető.

felvételt
hirdet

GÉPKEZELŐ
és

CSOMAGOLÓ
munkakör

betöltésére.

Érdeklődni:

személyesen a Szarvasi út 3/a. 

szám alatt, a MOL-kút mellett.

A CLH Kft. csongrádi légtechnikai gyáraA CLH Kft. csongrádi légtechnikai gyára
(Ipari park) FELVÉTELRE KERESFELVÉTELRE KERES

•  •  HŰTŐ- ÉS LÉGTECHNIKAIHŰTŐ- ÉS LÉGTECHNIKAI rendszerszerelő 

szakmai végzettséggel rendelkező szerelőket,

• •  BETANÍTOTT BETANÍTOTT légkezelő összeszerelőket,

• •  ELEKTROTECHNIKUST ELEKTROTECHNIKUST légkezelők

villanyszerelési munkáira, kapcsolószekrény

gyártásra, eseti helyszíni szerelési munkákra.

Induló GINOP gyakornoki programunkba keresünk

25 év alatti, OKJ végzettséggel rendelkező fiatalokat!

Jelentkezni fényképes önéletrajzzalJelentkezni fényképes önéletrajzzal

a a vincze.zs@clh.huvincze.zs@clh.hu e-mail címen lehet. e-mail címen lehet.

A Szemu Metál Kft.
szentesi telephelyére keres
mûszaki beállítottsággal

rendelkezõ OPERÁTOR,OPERÁTOR,
CNC GÉPKEZELÕ,CNC GÉPKEZELÕ,

GÉPLAKATOS,GÉPLAKATOS,
LAKATOS, HEGESZTÕLAKATOS, HEGESZTÕ

munkatársakat.
Amit kínálunk: versenyképes jövedelem,
cafeteria, utazási, lakhatási hozzájárulás.
Érdeklõdni: 30/576-0376

ÁRUTERÍTŐ
munkára keresek
gépkocsivezetőt

AGRO-DARA Kft.
Csongrád

Tel.: 06-70/3100-837

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. 04. 06-ig kérjük az alábbi címre eljuttatni. 

A pályázatban kérjük feltüntetni a bruttó fizetési igényt.

HUNGERIT Zrt. Humánpolitikai Főosztály
6600 Szentes, Attila u. 3. vagy palyazat@hungerit.hu

Érdeklődni a 63/510-544-es telefonszámon lehet.
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• Fóliába, paprikába munkaerőt keresünk 

diákokat és nyugdíjasokat is. Tel.: 20/584-72-

18.

• C kat. jogosítvánnyal hűtős gépjárműre 

gépkocsivezetőt keresek. 70/420-5407.

• Kőműves, szobafestő, víz- és gázszerelő, 

villanyszerelő brigádok jelentkezését várjuk 

budapesti munkára. 3.500-4.500 Ft rezsi óra-

bér. 30/219-9033.

• Női pultost felveszek rugalmas időbeosz-

tással, kisegítőt is. 70/341-1918.

• Irodai dolgozót keresek, teljes munkaidő-

re. Középfokú közgazdasági végzettség, gép-

írástudás, informatikai jártasság, Excel, Word 

magabiztos használata szükséges. Pontos, 

precíz, megbízható munkavégzés. Munkaköri 

tapasztalat előny. Önéletrajzos jelentkezéseket 

a Szentesi Szuperinfóba kérem, "TAVASZ 18" 

jeligére.

• C. kategóriás gépkocsivezetőt keresek 

azonnali kezdéssel. Korlátlan céges telefon-

használat és egyéb céges juttatások. 30/63-

67-567.

• Csongrádi kenyérgyárba hajnali munka-

végzésre részmunkaidős gépkocsivezetőt 

keresünk. Jelentkezni lehet Csongrád, Szegedi 

út 27. sz. alatt 10-15 óra között lehet.  

• Részmunkaidőre áruszállítót keresünk 
(lehet nyugdíjas is). Érd.: délelőtt 6640 

Csongrád, Szent Imre u. 3. 

• Szentesi cég keres gépmestert, takarító-

nőt, üzletkötőt és szalag melletti, könnyű fizi-

kai munkára munkavállalókat. Tiszta, rende-

zett munkakörnyezet, európai színvonalú 

bérezés. Érdeklődni: 06/20/519-27-12.

• Szentesi irodánkba projektvezetőt kere-

sünk. Elvárások: Saját gépjármű, angol nyelv-

tudás. Előny: Szentes, vagy környéki lakos. 

Érdeklődni: 30/585-4306 telefon számon. 

Önéletrajzokat a balint.gyorgy@hsakft.hu-ra 

várjuk.

• Csongrádi mezőgazdasági gépalkatrész 
üzletbe elsősorban férfi munkatársat felve-

szünk. Feltétel: kereskedelmi és számítógépes 

ismeretek, B kat. jogosítvány. Előny: mezőgaz-

daságban való jártasság, alkatrészek ismerete. 

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a fer-

want@gmail.com e-mail címen lehet.

• Fóliába, paprikához női munkaerőt kere-

sek állandó foglalkoztatásra. 20/980-48-11.

• Érvényes vagyonőri igazolvánnyal, fegy-

vervizsgával, orvosi alkalmassággal, áprilisi 

kezdéssel munkát keresek. 70/943-3912.

• Mindszenti brojler telep telepvezető-

helyettest keres. Fizikai- szellemi munka egy-

aránt. B. kategóriás jogosítvány minimum fel-

tétel. Érd.: 30/419-04-64.

• Szakácsot, gyorséttermi eladót, konyhai 

kisegítőt és pizzasütésben gyakorlott munka-

társat felveszünk jó kereseti lehetőséggel. 

30/370-94-33.

• Hűtős, nyerges vontatóra gépjárműveze-

tőt keresek. 70/420-54-07.

• Légtechnikai munkára keresek munka-

vállalókat. Tel.: 06-/30-897-3195

• Sofőrt keresünk C, CE kategóriával 

csongrádi telephelyre, éjszakai (Csongrád-

Budapest) és nappali terítő járatra. Érd.: 10.00 

h után 06-30/466-4407. Sofőrt keresünk B 

kategóriával csongrádi telephelyre. Érd.: 10.00 

h után 06-30/466-4407 

• Szentesi fóliába munkerőt kereset. 

30/232-96-80.

• Megyei napilap kézbesítésére munkatár-

sat keresünk Szentesre Tel.: 06-70/522-9868

SZOLGÁLTATÁS
• Szentes Taxi. Városon belül bárhonnan-

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

• Bádogos-, tetőfedő-, ács-, hőszigetelő-

munkát vállalunk. Horganyzott csatorna 1690 

Ft/m anyaggal, munkadíjjal. Cserepes lemez, 

tetőfedések kivitelezése, palatetők felújítása 

bontás nélkül színes, mintás zsindellyel. 

Hőszigetelés terjedelmes színválasztéka 5.900 

Ft/m2. Érdeklődni: Varga Róbert, 30/318-

1618.

• Áruszállítás, költöztetés. 30/9689-704.

• Festést, mázolást, tapétázást vállalok, 

bútormozgatással, rövid határidővel, azonnali 

kezdéssel. Olcsón. Szentes környékén is. Hívj, 

megegyezünk! 30/3219-168.

• Favágást vállalok veszélyes helyen, vidé-

ken is, fáért is. 30/938-6387

• Palatetők javítását és tetőszigetelést vál-

lalok. Tel.: (30) 935-6800.

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

villanybojler vízkőtelenítése. Víz- és központi 

fűtés szerelése. Mosógépjavítás. 63/317310, 

30/9836-876.

• Energetikai tanúsítvány Szentesen és 

Csongrádon. Tel.: 06-20/805-7847

• Vállalom új és régi tetők építését, régi 

tetők felújítását, átalakítását, kocsibeállók, 

előtetők, kerthelyiségek, terasztetők építését, 

tetőfedési munkákat. Tel.: 0630 340-8422.

• Nyílászárók utólagos szigetelése, pass-

zítása, beállítása, zárcseréje, hőszivárgás 

mérése. Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók, 

szalagfüggöny, harmonikaajtók készítése, javí-

tása. Penészmentesítés! www.peneszeltavoli-

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

• Talajvíz elleni vízszintes falszigetelés 

fűrésztechnikával történő befűzését vállalom 

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

• Kútfúrás. Telefon: 0630 554-5544.

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

• Figyelem! Tetők javítását, áthajtását, 

szegélyezését, fóliázását, tetőtéri ablakok 

beépítését, tetők bádogozását és új tetők 

készítését vállaljuk. Referenciákkal rendelke-

zünk. Kedvezményes anyagbeszerzés. Tel.: 

(70) 432-8483.

• Ereszcsatorna készítése, javítása, taka-

rítása. Tel.: 06-30/515-2207

• Tető áthajtása, javítása, kémény felújítá-

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

• Thonet székek, hintaszékek felújítását, 

nádazását, antik bútorok felújítását, fényezé-

sét vállalom. 20/808-8045.

• Régi tetők javítását, áthajtását, tetőlécek, 

gerendák cseréjét, lapos tetők szigetelését, 

valamint új tetők készítését vállalom anyagbe-

szerzéssel együtt. Gyors, precíz munka, kor-

rekt ár! Tel.: 0620 403-3243, 0630 912-0981

• Villanyszerelést vállalok Szentesen, hét-

végén 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, fog-

pótlás, alábélelés, kapocs, törésjavítás garan-

ciával. 30/908-1798.

• Gravírozást vállalok üvegtárgyakra. 
Facebookon elérhető GravEra munkái. 70/212-

58-51.

• Palatető, lapos tető szigetelése korszerű 

anyagokkal, garanciával, referenciákkal. 

Csatornázás. 06-20/9491-867

• Szállítást, költöztetést vállalok. Rekeszt, 

dobozt biztosítok. 30/9752-490

• Fűnyírást vállalom. 70/416-75-53.

• Villanyszerelést, javítást, felújítást vál-

lalok. Telefon: 0670 531-1881

• Veszélyes fák bontását vállalom alpin 

technikai módszerrel. 70/387-1179.

• Favágást vállalok veszélyes helyen is. 

30/996-9970.

• Burkolást vállalok. 30/441-7152.

• Beázások javítását, lapos tetők teljes 

körű szigetelését, bádogozását vállalom 

anyagbeszerzéssel együtt. Tel.: 0630 833-

3196.

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

• Kiskertek rotálását vállalom. 30/612-

6908.

• Kőművesmunkákat vállalok. 30/976-
8583.

• Kertrendezést, fametszést vállalunk. 
30/682-1952.

• Kőművesmester kőműves és ácsmunkát 

vállal. Tel.: 0670 908-2115.

Teljes körű

KÖLTÖZTETÉS,
bútor- és áru-

szállítás
az év minden napján.
GYORS • MEGBÍZHATÓ

0670 388-4379

Teljes körű

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ Ö É Nádtetőkészítés, nádtetőfedés, -javí-

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

06-70/204-7365

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

ÉJJEL – 

NAPPAL

Gurtnicsere, új redőny készítése, fare-

dőny javítása hétvégén is, gyors precíz 

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

6273

Tetőjavítást, kőműves-, ereszcsator-

na- és festőmunkát vállalunk. Tel.: 

06-20/ 299-2233

Szőnyeg, szőnyegpadló és kárpit tisz-

títása. Telefon: 30/958-8916, 30/626-

0964

Redőny Doktor. Redőnyök javítása, 

újak készítése, garanciával. Hétvégén 

is. 06-20/299-2233

ASZTALOSMUNKÁK. Egyedi méretű 

konyha- és szobabútorok, ágyak, 

beépített szekrények, hagyományos 

nyílászárók gyártását vállalom. Tel.: 

06-30/629-5189

REDÕNY
Harmonikaajtó, szúnyogháló,

szalagfüggöny, reluxa,
javítások, gurtnicsere, átszabás.

Műanyag nyílászárók
garanciával!

Ingyenes felmérés.

Folyamatos akciók!

06-30/374-2606
Hétvégén is!

pleso55@indamail.hu

Háztartási gépek és hűtőgépek javítá-

sát vállalom 25 év tapasztalattal. Sánta 

Zoltán háztartási gépszerelő 20/981-

7395.

Kútfúrás garanciával. Kerényi József 

Tel.: 70/531-3182

 Márki-Zay Péter Szabó Zoltán FErenc Márki-Zay Péter Szabó Zoltán FErenc
 Hódmezővásárhely polgármestere országgyűlési képviselőjelölt

lakossági fórumot tart
2018. április 3-án2018. április 3-án  (kedden)(kedden)  18.00-tól a Művelődési és Ifjúsági Ház18.00-tól a Művelődési és Ifjúsági Ház

előadótermében. előadótermében. SZENTESSZENTES,,  Tóth József utca 10-14.Tóth József utca 10-14.
A változás esélye a Csongrád 03. sz. választókerületnek is jár!

Tegyünk érte együtt, a változás egyenlő a fejlődéssel!
Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere

Szabó Zoltán Ferencet ajánlja országgyűlési képviselőnek ebben a körzetben.
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• Kerítések, kapuk készítése, talajfúrás. 

Tel.: 0630 265-2305.

• Eladóvá vált, vagy örökölt házak, tanyák 

kitakarítását vállalom megegyezés szerint. 

Tel.: 0670 361-0622

• Festést, mázolást, csempézést, gipsz-

kartonozást, háztető-felújítást, vakolást, szi-

getelést, víz és villanyszerelést, belső-külső 

felújítást vállalok. 70/261-1143.

• Kőművesmunkát vállalok A-tól Z-ig, illet-

ve festést, mázolást. 30/625-05-67.

• Lemosópermetezést vállalok. Gyümöl-
csösökben, szőlőkben motoros háti-permete-

zővel. Magas fákat is. Tel.: 06-30/833-4176

• Veszélyes fák kivágását, koronaigazítást 

és erdőgyérítést vállalok.  06-20/622-2492

GONDOZÁS
• Gondviselés, bevásárlás. Visszahívom. 

30/9135-560.

OKTATÁS
• Bolti eladó, boltvezető, szakács, cukrász, 

pincér, vendéglátás-szervező, vendéglátó 

üzletvezető, vendéglátó eladó, aranykalászos 

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

oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/A001- 

A011)

• Matematika, kémia korrepetálás Szen-

tesen. 30/366-3161.

• Némettanárt keresek. 30/982-89-20.

EGÉSZSÉG
• Extra masszázst vállal 40-es, szakkép-

zett masszőrhölgy, mindennap Orosházán. 

Tel.: 0630 853-9695.

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

idegesség, feszültség, kimerültség? Ha ezek 

közül bármilyen problémával szembesül, for-

duljon hozzám bizalommal! Relaxáló masszázs 

(ruhában történik); energiafeltöltés; feszültsé-

gek csökkentése; lelki béke helyreállítása. 

Adjon esélyt magának, és nekem, hogy segít-

hessek! Tisztelettel: Koczka József. Tel.: 

06/30/507-8360.

• Pedikűr. 30/2631-625

ELVESZETT

FELHÍVÁS
• A Szentesi Állat és Természetvédő 

Alapítvány a menhely elhagyott és kidobott 

állatai megmentésére kéri az állatszeretőket, 

ajánlják fel adójuk 1 %-át. Köszönjük. 

Adószám: 18473865-1-06.

• Dr. Tószegi Zsuzsanna értesítem betegei-

met, hogy április 09-től Dr. Kovács György és 

Dr. Zombori Ilona háziorvosok helyettesítenek, 

még a csípőprotézis műtétemből meggyógyu-

lok. Várom vissza betegeimet.

TÁRSKERESÉS
• Csinos nő társat keres. Tel.: 06-30/447-

65-71

• Társközvetítés komolyan. 06-30/425-
0226

• Barátot keresek. 70/418-1931.

• Harmincas, minden káros szenvedélytől 

mentes, független vállalkozó fiú keres függet-

len hölgyet komoly kapcsolat céljából. 20/467-

11-80.

• 38 éves hölgy társat keres. Tel.: 

06-30/748-57-98 

• 21 éves lány társat keres. Tel.: 06-30/288-

0399

MŰSZAKI
• Garanciás, alig használt Philips micro hifi 

eladó, kipróbálható. Irányár: 25.000 Ft. 

30/5560-773.

• Bármit veszek. 30/362-10-43.

• Rotakapa 4 ütemű motorral, utánfutóval, 

Quadriga, gázkazán, mikrohullámú sütő, 120 

literes bojler, forgótárcsás mosógép és centri-

fuga eladó. 20/483-71-73.

• Veszek hibás laptopot, kijelző törött tab-

letet és telefont. Típus és modellszám ismere-

tében hívjanak. Tel.: 06-20/435-3614

JÁRMŰ
• Csongrádon, a Félegyházi úti autóbontó 

nyitva tartása: hétfő: szünnap, kedd-péntek: 

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

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

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

• Utánfutó eladó. 70/42-478-20.

• Opel Astra G Caravan 1,7 DTi 2000. 

decemberi eladó. 70/364-47-43.

• Régi motorkerékpárokat vásárolnék 
gyűjteményembe. 30/95-09-170.

• Lada személygépkocsi műszaki nélkül 

eladó. 30/610-47-43.

• Opel Vectra 1,6 B 1996 B klímás, szép 

állapotban eladó. Ugyanitt: 15”-os alufelni 

eladó. Csere is érdekel. Tel.: 06-30/450-7426

• 4 db 175/65R14 Michelin radial nyári gumi 

olcsón eladó. 30/684-6361.

• MTZ traktorok kiváltására alkalmas 

Perkins motoros új Hattat traktorok 50-110 LE 

kategóriában készletről eladók. Hitel, használt 

gép beszámítása megoldható. Tel: 06-30/349-

8133

• Land Rover Freelander eladó. 70/942-

1956.

• MTZ 50-es fűkaszával, rendsodróval 

eladó. 70/314-58-42.

• Barkas, Ifa alkatrészek eladók. 20/5222-

865.

• C 220 D Mercedes eladó. Tel.: 06-30/206 

2373

• Honda DJ robogó motorhibásan eladó. 

30/422-70-19.

• Suzuki ECO segédmotor szép állapotban 

eladó. 30/422-70-19.

• Opel Astra combi vonóhoroggal, 1 év 

műszakival eladó. Ár: 275 eFt. 30/227-3193.

• BF Goodrich 215/75 R14-es 2db, 215/70 

R14 2db autógumi újszerű állapotban eladó. 

Tel.: 06-70/531-3182

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

friss műszakival, szép állapotban eladó/cserél-

hető. Tel.: 06-30/450-7426

• Skoda Octavia 2001-es évj., magyaror-

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

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

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

06-30/943-8932

• 1 éves elektromos moped (4 kerekű rok-

kantkocsi) újszerű állapotban eladó. Cserélhető 

is. Tel.: 06-30/450-7426

ÁLLAT
• Hússertés ketté hasítva eladó házhoz 

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

• Malac eladó. 30/380-29-63.

• 120-140 kg-os hízók eladók. 30/303-38-

23.

• 30-70 kg-os malacok eladók. Tel.: 06-30/ 

207-5225

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

• Tanyasi gyöngyösök eladók, pucolva is. 

30/906-04-41.

• Sertésfelvásárlás 100-140 kg-ig napi 

legmagasabb áron. 30/259-3242

• Birkahús 1200 Ft/kg-os áron folyamato-

san kapható, házhoz szállítva is. 30/259-3242

• Sertés hasítva 600 Ft/kg-os áron házhoz 

szállítva is kapható. 30/259-32-42

• Hasított sertés kapható házhoz szállítás-

sal is 600 Ft/kg. 30/646-73-24

• Naposcsibe rendelés folyamatosan. 
Szentes, Váradi L. u. 17. 70/942-6869 csak 16 

h után, www.szentesinaposcsibe.webnode.hu

• Tyúkvásár. Barna tojó 590 Ft/db, 20db-ra 

+ 1db ajándék. Mélyalmos, 14 hónapos tyúk 

690 Ft/db, 20 db-ra+ 2db ajándék. Ingyenes 

szállítás. 70/776-3007

Értesítem néhai Turcsik Istvánné szabó 

vevőit, hogy a megrendelt és készleten 

lévő kabátok, munkaruhák a Szentes, 

Csillag u. 9. sz. alól elvihetőek. 30/629-

45-24.

Minőségi használt és új gumiabron-

csok, téli-nyári gumicsere. Szentes, 

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

www.hasznaltgumiszentes.hu

Tornádó elektromos kerékpár üzemké-

pes állapotban eladó. Tel.: 30/647-

0582.

Szentesen, a Kisér utcából március 

10-én elveszett egy ivartalanított feke-

te növendék lánycica. Műtéti heg lát-

ható a hasán. Kérem a megtalálót az 

alábbi telefonszámon értesítsen: 

30/915-6453.

Megunt, nem használt, akár üzemkép-

telen elektromos kerékpárját, robógó-

ját megvásárolom. 30/502-3981. Érd.: 

hétköznap munkaidőben.

Fiatal, csinos, csongrádi lány társát 

keresi. 30/595-1130.

Napos csirke, előnevelt pulyka, vörös 

tyúk, fehér tyúk és kakas rendelhető 

Felgyőn. 63/480-409, 70/774-6645

ELÕNEVELT CSIRKE
BARNA HÚSHIBRID,

SZÜRKE, FEHÉR
KETTÕS HASZNOSÍTÁSÚ

BARNA jegyezhetõ
május 8., 15., 29-re.
FEHÉR VÁGÓCSIRKE

jegyezhetõ április 27-re.
Szentes, Árpád u. 42/a.
Tel.: 63/317-307, 30/366-9963
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• Anyabirkák, bárányok, kosok, szürke-

marhák eladók. 30/721-32-16.

• Tojótyúk 599 Ft/db. Szép tollas, kiválóan 

tojó, ingyen házhoz szállítva. 06-70/240-13-31

• Közép-ázsiai kiskutyák eladók. 30/582-

1210.

• Fajtiszta fekete cser tacskók foglalhatók. 

06-30/492-3396

• 4 db süldő, 4 db hasas anyabirka eladó. 

Tel.: 06-63/785-393

• Csongrádon 2 db fejőskecske 4 gidával 

eladó. Tel.: 06-30/228-1865

• 170 és 200 kg-os hízók eladók. 20/348-

15-92.

• Előnevelt csirkék rendelhetők 2018. áp-

rilis 8-ra. Tel.: 06-30/363-7276

• Tyúktojás keltetésre Csongrádon eladó. 

Tel.: 06-30/483- 9890 

• Harminc galambos állomány eladó 

Csongrádon. Tel.: 06-30/483-9890

• Hasított sertés eladó. 30/206-2373.

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

ingyenes házhoz szállítással megrendelhető. 

550 Ft/db. 30/835-1121

• 8 hetes malacok eladók. 30/467-17-47.

• 1 db ló eladó. 30/231-69-44.

• Fekete labrador szuka kiskutyák olcsón 

eladók. 70/5115-963.

• 2 db 1 éves húshasznú üsző eladó. 

30/4897-232.

• Kisnyulak és kis bálás széna eladó. 

30/831-2555.

• Kuvasz kiskutyák eladók. 30/442-1161.

• Előnevelt, rántani való vörös, fehér csir-

ke, kakas, kacsa, tojójérce, tojótyúk rendelhe-

tő. Kérésére felpucoljuk. Tel.: 06-20/540-7480

VEGYES
• Szójadara házhoz szállítással. 30/228-

0881.

• Búza eladó. 30/740-17-31

• Akkumulátor, vas- és színesfém-hulladék 

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

• Szentesen, a Rákóczi utcai MÉH-telep 

folyamatosan megújult árakkal vásárol: akku-

mulátort, vasat, színesfémet. Tel.: 30/467-

1602, 63/318-345. Nyitva tartás: hétfőtől-

péntekig 8-17-ig, szombaton 8-12-ig.

• Vásárolnék lakatos, bádogos gépeket, 

élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, 

CO-hegesztőt, műszerészesztergát, marógé-

pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 

06-70/624-5475

• Árpa, búza, kukorica, napraforgó eladó 

Csongrádon. Tel.: 06-30/486-3080 

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

valamint paprikafélék eladók. Tel.: 06-30/625-

2593

• Mindenfajta olvasott könyvet veszek. 

Hívásra érte megyek, készpénzzel fizetek. 

Telefon: 06-30/480-2661

• Mindenféle használt tollat, dísztárgyat, 

porcelánt, festményt, bútort, hagyatékot, régi 

pénzt veszek. Telefon: 06-70/588-2111

• Mindenféle limlom és hagyaték felvásár-

lása. Telefon: hétvégén is 06-30/684-1693

• Méhcsaládok NB kereten és 600 l-es új, 

függesztett szántóföldi permetető eladó. 

30/649-5163.

• Körbálás kukoricaszár és gyepszéna 

eladó Fábiánsebestyénen. 30/3374-980.

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

• Dunnát, párnát, régi használt tollat 

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

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

2994

• Yamaha Jog robogó, ugyanitt Robi 151-es 

rotakapa járókerékkel, gyári pótkocsival eladó. 

20/596-9873.

• Széna, hereszéna eladó. 30/270-35-03.

• Eladó 50x8 méteres fólia új külsővel. Tel.: 

06-30/540-83-95

• Betonoszlop, vízpumpa, fagyasztóláda, 
vetőgép, tolikapa, motoros permetező eladó. 

20/999-49-03.

• Babaágy, fajáróka (120x120 cm-es) 

eladó. 20/546-0922.

• Függesztett V tárcsa (10 leveles), füg-

gesztett 3 táblás nehéz borona, 3 táblás öss-

zecsukhatós borona, szalagfűrész 380 W-os 

eladó. 30/451-0150.

• Paradicsompalánta eladó. Tel.: 06-30/ 

594-68-52

• Fóliabordák és 130-as öntözőcsövek 

eladók. 30/498-30-75.

• Szentesen, az Ilonaparton grodános 

16-os, egyenes oldalú fűtött fólia automata 

szellőzővel, öntözésvezérlővel, párásító beren-

dezéssel eladó. 70/543-08-63. 

• Bontásból hódfarkú kis cserép és sárga 

vályog eladó. 20/597-6818

• Trágya ingyen elhordható. 30/570-5992.

• Nagy teljesítményű vízszivattyúk és 20 

kalapácsos terménydaráló eladó. 30/999-

2725.

• Bontásból eladók: cserepek, dudacsere-

pek, kazettás ajtók, műanyag ablakok, fa 

hungaropán ablakok, gázkonvektorok, vízme-

legítők, villanybojlerek, 2 szárnyas fakapu, 

kovácsolt kiskapu, kályha kandalló.  

06-20/361-2301.

• Tűzifa eladó. Nyárfa akció 12 eFt/m3, 

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

06-70/506-8000  EUTR: AA5987773

• 25 db körbálás szalma eladó. 70/314-58-

42.

• Minőségi kis bálás gyepszéna Csongrádon 

eladó. Tel.: 06-20/4819-888

• Hullámpala eladó Szentesen. Tel.: 70/ 

850-84-03.

• Kis és nagy tégla, sárga vályog, kis cserép, 

kúpcserép, hőszigetelt fa ablakok és ajtók, 

szarufa, gerenda, léc, járólapok, blokktégla és 

üvegtégla eladó Szentesen. 20/250-82-59.

• Zabszalma eladó 5000 Ft/bála (160-as). 

30/240-60-73.

• Lucernabála eladó 9000 Ft/db (100 db, 

160-as) 30/240-60-73.

• Bokroson jó minőségű 130 db hálós 

lucerna körbála eladó. Telelefon: 06-30/578-

0360

• Körbálás here, kolbásztöltő 380 V-os 

eladó. Tel.: 06-20/496-4470 

• Megkímélt, 4 db -os modern, barna szek-

rénysor és rugós, kétszemélyes rekamié jó 

állapotban eladó. 30/605-88-59.

• Ősziárpa, vetőméretű burgonya (hópe-

hely) eladó Csongrádon. Tel.: 06-30/6364-785

•  Repce, szójabab eladó Szentesen. Tel.: 

30/928-51-37.

• 2 db 80-as MTZ hátsó gumi belsővel 

együtt, 185-ös fűkasza, 4 soros mechanikus 

kukorica- vetőgép eladó. Tel.: 06-30/3316-

309 

• Sarok ülőgarnitúra és fotelágy eladó 

30.000 Ft. 70/541-7707.

• Vashulladékot reális áron vásárolok. Tel.: 

0630 950-9468

• Mindenféle kerti kisgépet, Simsont, 

utánfutót, szalagfűrészt és szerszámokat kere-

sek. Tel.: 0630 886-3834

• Tégla és betontörmelék ingyen elvihető. 

20/944-53-71.

• 7,5-es horganyzott fóliasátor eladó. Tel.: 

20/944-53-71.

• 120x140-es ablak eladó. Tel.: 30/993-

0583.

• 120 l-es műanyag hordó eladó. 30/211-

6297.

• Szőlőprés eladó. 30/422-70-19.

• Figyelem. Csongrádon, az Alma utcai 

tápboltban takarmány pékárúk kaphatók, fehér 

és barna kenyerek, sütemények 110 Ft/kg-os 

egységáron. Minden hétfőn akció minden pék-

árú 90 Ft/kg-os áron lesz kapható. 

Megrendelhető előnevelt húshibrid csirkék 

fehér és sárga 4 hetesen 450 Ft/db áron. Első 

kiadás április 14. Érd.: 06-30/914-6119

• Ülőgarnitúra olcsón eladó. Tel.: 63/315-

499.

• Vasvályú, vashordó, önitató, cserepek, 

dudacserép, tégla és nyulak, galambok, centri-

fuga eladó. 63/315-499.

• Mindenféle szakmával kapcsolatos 
szerszámokat, eszközöket keresek. Tel.: 0630 

886-3834

• Nagy bálás, takart búzaszalma, meleg-

ágyi ablak eladó. 20/256-0091.

• Bontott kisméretű tégla, cserép, faanyag 

eladó. 30/387-1400

• Ülőgarnitúra eladó. 20/483-71-73.

• 4 részes konyhaszekrény mosogató nél-

kül, 300 literes fagyasztóláda és szobai lámpák 

eladók. 20/402-9456.

Vegye meg nálunk

TÜZELÔJÉT!

TÛZIFATÛZIFA
SZENTES, Vásárhelyi út

a Shell benzinkút után,
(volt autóbontó)

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

Tűzifa Csongrádon, a malom udvará-

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

fa hasítva, kuglizva, méterben. Kalodás 

fa. Brikett, herkules diószén kapható. 

30/2550-887 EUTR: AA5881956

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

Trapézlemez, cserepeslemez többféle 

színben és méretben, hosszú garanciá-

val eladó. Telefon: 06-30/665-0209, 

www.mechanikabt.hu

Hódmezővásárhelyi faiskola termelői 

gyümölcsfa lerakata megnyílik a tava-

szi szezonra Orosházán, a Felhő u. 27. 

sz. alatt. Nyitva: h-v 9–17 óráig. Tel.: 

0630 565-3219.

Akác tűzifa termelőtől, erdei köbméter-

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

929. EUTR: AA2024716

Tûzifa Csongrádon: gyertyán, bükk, 

tölgy, akác gurigázva, konyhakészen, 

házhoz szállítással. Tel.: 06-20/521-

6324 EUTR: AA5850288

SZENTESI
DÍSZFAISKOLA

(hmvhelyi út mellett,
a Szentes táblánál)

www.szentesifaiskola.hu
Minden, ami gyümölcs:Minden, ami gyümölcs:
gránátalma, áfonya, kaki szilva,gránátalma, áfonya, kaki szilva,

nashi körte… Kajszi, őszi, meggy,nashi körte… Kajszi, őszi, meggy,
cseresznye, naspolya...cseresznye, naspolya...

Ribizli, püszke, málna, szőlő, füge…Ribizli, püszke, málna, szőlő, füge…
Virágzó magnóliák!Virágzó magnóliák!

Kis örökzöldek, rhododendronok,Kis örökzöldek, rhododendronok,
magastörzsű rózsák!magastörzsű rózsák!

Minden a kerthez, minden nap!
Ünnepi nyitva tartás:Ünnepi nyitva tartás:

Március 30. (Nagypéntek) ZÁRVAMárcius 30. (Nagypéntek) ZÁRVA
Március 31. (Nagyszombat) 8-12Március 31. (Nagyszombat) 8-12

Április 1-2. (Húsvét) ZÁRVAÁprilis 1-2. (Húsvét) ZÁRVA
Tel.: 30/477-8283, 30/629-7007

Előnevelt kettős hasznosítású paraszt-

csirke előjegyzése. Szentes, Szalai u. 

takarmánybolt. 30/479-1213.

BARNA, kettős hasznosítású
előnevelt CSIRKÉK

összeírását megkezdtük
a csongrádi Sebesy-telepen,

valamint összeíróinknál

április 5-7-i kiosztásra.
Szintén a Szántói úti telepen

FEHÉR, rántani való CSIRKÉK
kaphatók március 30-31-én
és április 6-7-én 9-16 óráig.

Összeírói névsor

a március 23-i Szuperinfóban.

 30/9588-094, 30/461-2975
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TAVASZVÁRÓ AKCIÓ!
ARANY ÉKSZEREK

Szentes, Nagy F. u. 1. (mozi mellett)
 30/588-77-40 Nyitva: h-p 9-17, szo 9-12.

Ékszerszalon Szentes

15.000 Ft/g FFFttt/////ggggg

Nyitás:  április 1.Nyitás:  április 1.
vasárnap  - 11 óravasárnap  - 11 óra
Nagy Zoltán cukrászmesterNagy Zoltán cukrászmester

Szentes - Kertváros,Szentes - Kertváros,
Honvéd u. 109.Honvéd u. 109.

JOHANNAJOHANNA
CUKRÁSZDACUKRÁSZDA

– Alapítva 1981. –

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS,
FELKÉSZÍTÉS

SZERELÉS,
CENTÍROZÁS,

JAVÍTÁS

G U M I S Z E R V I Z  é s  A U T Ó S Z E R V I Z
Szentes, Vásárhelyi út 29.  Tel.: 63/562-321, 30/505-8413.  Nyitvatartás: hétköznap 8-17, szombaton 8-12 óráig.

MOTOROLAJOK SHELL 10W40 HELIX

1.900 Ft/liter

GUMINYOMÁS-ELLENŐRZŐ
RENDSZER (TPMS)

Beépítés, programozás, javítás.

ALUFELNI, LEMEZFELNI ÉS DÍSZTÁRCSA

AKCIÓ! Felnijavítás, görgőzés.

a biztonság, a minőség és az ár garanciája!

a boldog autóért!

ÓRIÁSI NYÁRIGUMI-AKCIÓ!

4 db Matador vagy Nokian gumihoz4 db Matador vagy Nokian gumihoz

1 db 5000 Ft-os vásárlási utalványt kap ajándékba!1 db 5000 Ft-os vásárlási utalványt kap ajándékba!
Szenzációs árakkal, minőségi gumiabroncsokkal várjuk vásárlóinkat.

Az akció 2018. március 9-től 2018. május 5-ig tart. Részletek az üzletben.

AJÁNDÉK!AJÁNDÉK!

AKKUMULÁTOR AKCIÓ

12 V, 44 Ah

11.900 Ft-tól

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

30/383-1955 • bellbusz@gmail.com

Kiadványok, szórólapok, 

szakdolgozatok, diploma-

munkák, névjegykártyák
szerkesztése, nyomtatása.

Telefon: 20/355-8157
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FELVÉTELT HIRDETÜNK
BUDAPESTI

MINTABOLTUNKBA
(1093 Budapest, Vámház körút 1-3.) 

ELADÓ – PÉNZTÁROS
munkakör betöltésére, napi 6 órás munkaidőbe,

azonnali kezdéssel.

Feltételek:
• élelmiszer- és vegyiáru-eladó, illetve pénztárosi végzettség, 

• felhasználói szintű számítástechnikai ismeret,

• rugalmasság.

Előny:
• érettségi bizonyítvány,

• húsértékesítésben szerzett tapasztalat.

Jelentkezni lehet 2018. április 15-ig a

kiss.edit@hungerit.hu e-mail címen.
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Budafer Autó Kft.
Szentes, Vásárhelyi út 116. % 63/561-365, 30/677-1383

•  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. � 63/561-361www.szuperinfo.hu

SZIA

perinfo.hhhhhuuu
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szuperinfó internet alapú

www.szuperinfo.hu

SZIA
szuperinfó internet alapú
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A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
FELVÉTELT HIRDET KISKUNFÉLEGYHÁZI KIRENDELTSÉGÉBE

HITELÜGYINTÉZÕI
munkakör betöltésére.

A jelentkezés feltételei: pénzügyi-gazdasági végzettség,
felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

A banki hitelezõi tapasztalat és a szakirányú felsõfokú végzettség
elõnyt jelent. A pályázathoz kérjük mellékelni a szakmai önéletrajzot

és az iskolai végzettséget igazoló okiratok fénymásolatát.
Jelentkezni 2017. május 15-ig írásban lehet az alábbi címen:

6100 Kiskunfélegyháza, Petõfi tér 2. vagy kkfhaza@szegvartakarek.hu

Kiadványok,Kiadványok,

szórólapok,szórólapok,

névjegykártyák,névjegykártyák,

szakdolgozatok,szakdolgozatok,

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

Telefon:Telefon:  20/355-815720/355-8157

Szentes, Deák F. u. 2. � 63/315-431
Nyitva tartás: h-p 9-12, 13-16, szo 8-12.Nyitva tartás: h-p 9-12, 13-16, szo 8-12.

Ha színesebbé akarja tenni otthonát,Ha színesebbé akarja tenni otthonát,
ránk mindenben számíthat.ránk mindenben számíthat.

Mi adjuk a színt, az ötlet az öné!Mi adjuk a színt, az ötlet az öné!

Forródrót: Forródrót: 70/414-072270/414-0722
  Ha tudunk, segítünk!Ha tudunk, segítünk!

fessünkfessünk  
együtt!együtt!

15.000 Ft feletti vásárlás esetén15.000 Ft feletti vásárlás esetén
5% kedvezmény.5% kedvezmény.

F uuentes Deákáentes Deák F u 2 � 463/315 463/3/ 33/3163/315 431

Már 29 éve!Már 29 éve!HydrocromHydrocrom

Kiadványok, szórólapok, 

szakdolgozatok, diploma-

munkák, névjegykártyák
szerkesztése, nyomtatása.

Telefon: 20/355-8157

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 Művelődési
Központ szervezésében

a Művelődési és
Ifjúsági Ház Klubjában

(Szentes, Tóth J. u. 10-14.)

2017. október 12-én
(csütörtökön)

19-21 óráig a

Korok a művelődés-
történetben

sorozatunk elsõ elõadásán

Az ókor
témakörben beszélgethetnek az 

elõadóval.
Előadó: Poszler György

tanár

SZIA
szuperinfó internet alapú
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A Szentesi Művelődési
Központ szervezésében

a Művelődési és
Ifjúsági Ház Klubjában

(Szentes, Tóth J. u. 10-14.)

2018. január 18-án
(csütörtökön)

19-21 óráig a

Korok a művelődés-
történetben

sorozatunk idei elsô elõadására
várjuk az érdeklôdôket.

Előadó:
Poszler György

tanár

A Szentesi Mûvelõdési Központ
Díszmadártenyésztõ szakköre

DÍSZMADÁR-DÍSZMADÁR-
BÖRZÉT

rendez
2018. január 14-én
(vasárnap) 7-11-ig

a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban.
Szentes, Ady E. u. 36.

Árusítás csak számla 
ellenében!
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18 2018. március 29.



2018. március 29. 19

Szentes, Deák F. u. 2. � 63/315-431
Nyitva tartás: h-p 9-12, 13-16, szo 8-12.Nyitva tartás: h-p 9-12, 13-16, szo 8-12.

Ha színesebbé akarja tenni otthonát,Ha színesebbé akarja tenni otthonát,
ránk mindenben számíthat.ránk mindenben számíthat.

Mi adjuk a színt, az ötlet az öné!Mi adjuk a színt, az ötlet az öné!

Forródrót: Forródrót: 70/414-072270/414-0722
  Ha tudunk, segítünk!Ha tudunk, segítünk!

fessünkfessünk  
együtt!együtt!

15.000 Ft feletti vásárlás esetén15.000 Ft feletti vásárlás esetén
5% kedvezmény.5% kedvezmény.

F uuentes Deákáentes Deák F u 2 � 463/315 463/3/31 3163/315 431

Már 29 éve!Már 29 éve!HydrocromHydrocrom
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Központ szervezésében
a Művelődési és

Ifjúsági Ház Klubjában
(Szentes, Tóth J. u. 10-14.)

2018. március 1-jén
(csütörtökön)

19-21 óráig a

Korok a művelődés-
történetben

sorozatunk
következô elõadására

várjuk az érdeklôdôket.
Előadó:

Poszler György
tanár
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