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A Szentesi Mûvelõdési KözpontA Szentesi Mûvelõdési Központ
Díszmadártenyésztõ szakköreDíszmadártenyésztõ szakköre
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Helyszín:Helyszín:  Mûvelõdési és Ifjúsági házMûvelõdési és Ifjúsági ház
(Szentes, Tóth József u. 10-14.)(Szentes, Tóth József u. 10-14.)

Árusítás csak számla ellenében!Árusítás csak számla ellenében!

INGATLAN

SZENTESEN ELADÓ:
•	Vecseri utcában 2 szobás,	téglaépítésű	

kockaház,	 melléképületekkel,	 gyümölcsös-
kerttel	(26.9	m)

•	Belvárosban, igényesen és teljes	körű-
en	korszerűsített,	V.	emeleti	2	+	2	szobás,	
erkélyes	 panel	 lakás,	 beépített	 bútorokkal,	
extrákkal	(35.3	m)

•	3 szobás, 88 m2-es,	 felújított	 paraszt-
ház,	 7	 kw	 napelemmel,	 alternatív	 fűtések-
kel,	 376	 m2-es	 telekkel,	 melléképülettel,	
központ	közelében	(28.9	m)

•	Kiséri városrész központhoz közeli	
részén,	két	generációnak	alkalmas,	két	lak-
részből	álló,	földszintes	családi	ház	(34.8	m)

•	2 szoba + étkezős	nappalis,	takaros	és	
modernizált	99	m2-es	házrész,	önálló	bejá-
rattal,	443	m2-es	udvarral	(21.8	m)

•	Energetikai tanúsítvány készítése 
Fássy	Zoltán.	06-30/410-2772

•	Energetikai tanúsítvány készítése. 
Versegi	Zoltán:	20/805-7847

•	Szentesen, a Temető u.	 elején,	 város	
központjához	közel,	frekventált	helyen	össz-
közműves	 parasztház	 eladó.	 20/580-69-
82.

•	Szentes, Nagy Sándor József	u.	11.	sz.	
összkomfortos	kis	ház	nagy	telekkel	eladó.	
Érd.:	30/655-1325.

•	Fábiánsebestyéni ház eladó. Telefon:	
0630	483-9517

•	Csongrád, Sugár utcában, központi	
fűtéses	családi	ház	eladó.	20/541-4260

•	Csongrád, Zrinyi u. 12.	 ház	 eladó.	
20/561-6021

•	Erdő eladó, nem vágás	 érett.	 7,5	 ha,	
Nagytőke	 0124/1	 hrsz.	 (40B.)	 Irányár:	 7,5	
mFt.	Érdeklődni:	30/383-1955.

•	Szentes, Mészáros Lázár u.	6.	sz.	ház	
eladó.	Érd.:	30/784-3493

•	Szentes frekventált helyén 80	 m2-es	
ház	eladó.	30/383-1968.

•	Derekegyház, Nagymágocsi úton, 3	
szobás	 ház	 eladó.	 Ára:	 12	 MFt.	 70/388-
7145.

KIADÓ SZENTESEN:
•	Hosszútávra kiadó főutcán lévő	üzlet-

ház	 emeletén	 51	 m2-es,	 3	 külön	 bejáratú	
irodát,	mosdót,	 konyhát	 tartalmazó	épület-
rész	(90	ezer	Ft/hó	+	áfa	+	rezsi)

ELADÓ SZENTESEN:
•	Belvárosban liftes ház II.	 emeletén,	

panelprogramos,	1,5	szobás,	47	m2-es,	K-i	
tájolású,	 belül	 is	 teljes	 körűen	 felújított	
lakás	(24,9	M	Ft)

•	Különleges, egyedi kialakítású, két	
szintes,	 belváros	 szívében	 elhelyezkedő,	 5	
szobás,	 vegyes	 falazatú	 114	 m2-es	 lakás	
(39,9M	Ft)

•	Vásárhelyi úton, a Szatmári	 kertészet	
egyik	önálló	ingatlana,	rajta	103	m2-es	régi	
épülettel,	 fedett	 színnel,	 kb.	 300	 m2-es	
palántanevelő	fóliasátorral	(11,9	M	Ft)

ÉRT-ÉKSZER zálogházak     
Szentes

Horváth Mihály  u. 6/A. 
Telefon: 06-63/200-063 

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 7:30-16:00
www.ert-ekszer.hu

Az árak visszavonásig érvényesek.
További részletek üzletünkben.

Minden használt 
arany ékszer 
19 790 Ft/g, 

minden új 
arany ékszer

25 200 Ft/g! 

Nálunk az 
árak még nem 

szálltak el!
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Érdeklõdni:
06-30/445-0968
06-30/514-8955

www.ingatlanportre.hu

Szentes központjában, vagy ahhoz közel,
esetleg a Kurca-soron, vagy annak

közelében, vagy a Sima Ferenc utcának
a Kurca felőli oldalán minimum 400 mminimum 400 m22  

telekterületű ingatlant vennéktelekterületű ingatlant vennék
azonnali fizetéssel.azonnali fizetéssel.  &&  30/207-605830/207-6058

VÁRDAI – TRIGON
INGATLAN

20/338-8499
30/399-7558

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

személyes	igényeihez	igazítva.

www.vtingatlan.hu


