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SZENTES
•	1,9 M Ft Felső-Kurcánál	 2878	 m2-es	

terület.	20/927-4721

•	4,9 M Ft 805	m2-es	közművesített	telek.	
20/927-4721

•	5,5 M Ft nagyhegyi,	 3500	 m2-es	 zárt-
kert	faházzal,	fúrt	kúttal.	20/927-4721

•	6 M Ft 23.565	 m2-es	 termőföld.	
20/927-4721

•	9,8 M Ft Berekhát	 tanya,	119	m2-es,	3	
szobás	ház,	1,2	HA	földdel.	20/927-4721

•	13,7 M Ft Bálint	utcai,	71	m2-es,	3	szo-
bás,	külön	bejáratú	házrész.	20/927-4721

•	14,9 M Ft Új	 építésű!,	 padlásteres,	
hőszigetelt,	 54	 m2-es,	 komfortos	 hétvégi	
ház.	20/927-4721

•	15,9 M Ft Béládi	utcai,	109	m2-es,	bel-
sőportás,	 két	 lakrészes	 házrész.	 20/927-
4721

•	17,9 M Ft Szegfű	 utcai,	 65	 m2-es,	 3	
szobás	házrész.	20/927-4721

•	19,9 M Ft belvároshoz	közeli,	első	eme-
leti,	 68	 m2-es,	 2	 szobás	 téglalakás.	
20/927-4721

•	23,9 M Ft Rákóczi	 F.	 utcai,	 135,20	
m2-es,	3	szobás	ház.	20/927-4721

•	Folyamatosan keresünk családi háza-
kat,	lakásokat,	zártkerteket,	termőföldeket!

•	29 M Ft 162	 m2-es,	 padlásteres,	 4	
szoba	+	nappalis	téglaház.	20/927-4721

•	27 M Ft felsőréti,	2	HA	terület	gazdálko-
dásra,	 lakóépülettel,	 egyéb	 épülettel.	
20/927-4721

•	33 M Ft mentettréti,	175	m2-es,	3	szo-
bás	ház.	20/927-4721

•	52,9 M Ft Szigeti	I.	utcában,	225	m2-es,	
6	szobás,	emeletes	ház.	20/927-4721

•	64 M Ft Rákóczi	 Ferenc	 utcában,	 218	
m2-es,	 teljesen	 felújított	 családi	 ház.	
20/927-4721

•	108 M Ft belvárosi,	214	m2-es,	emele-
tes,	két	generációs	ház.	20/927-4721

SZOLGÁLTATÁSUNK ÉRDEKLŐDŐKNEK, 
VEVŐKNEK INGYENES!

KIADÓ
•	800 Ft/m2/áfa/hó Szentes, Rákóczi	

Ferenc	 utcai,	 373	 m2,	 171	 m2,	 224	 m2,	
132,6	m2	helyiségek.	20/927-4721

•	5000 Ft/fő/éj Szentesen Vendégház,	
akár	idénymunkásoknak	is.	20/927-4721

•	70.000 Ft/hó Csongrád, Muskátli	utcai,	
negyedik	 emeleti,	 2,5	 szobás	 lakás.	
20/927-4721

Lakóingatlanok eladása esetén az
iroda munkadíja akár bruttó 2%-tól!

CSONGRÁD
•	23,9 M Ft Hársfa	 utcai,	 96	 m2-es,	 3	

szobás,	 két	 szintes	 sorházi	 ház.	 20/927-
4721
ELADÓ-KIADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK 

ÜGYFELEINK RÉSZÉRE SZENTESEN ÉS
VONZÁSKÖRZETÉBEN. 20/927-4721

Megéri eladóknak és a vevőknek is,
mert szakszerű munkákkal pénzt és
időt takarítunk meg mindkét félnek!

KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK
•	9 M Ft Tömörkény,	 Petőfi	 utcai,	 100	

m2-es	felújítandó	ház	+	16.808	m2	terület.	
20/927-4721

•	8,9 M Ft Derekegyház,	Rózsa	utcai,	68	
m2-es,	2	szobás	ház.	30/678-2536

•	FIX ÁR! 14 M	Ft	Orosháza,	Huba	utcai,	
52	 m2-es,	 1,5	 szobás,	 első	 emeleti	 lakás.	
20/927-4721

•	17,4 M Ft Szegvár,	 Szentesi	 úti,	 132	
m2-es,	 2	 szoba	 +	 nappalis	 ház.	 20/927-
4721

•	20,5 M Ft Szegvár,	Bercsényi	utcai,	85	
m2-es,	3	szobás	ház.	20/927-4721

•	78 M Ft Lajosmizse,	250	m2-es	vendég-
ház.	20/927-4721

ELADÓ-KIADÓ INGATLANOKAT
KERESÜNK DEREKEGYHÁZÁN ÉS

VONZÁSKÖRZETÉBEN. 30/678-2536
INGATLANA ELADÁSÁT

CSAK A SZAKEMBEREKRE BÍZZA!
Az energetikai tanúsítvány

elkészítése ingyenes!
Részletekért érdeklődjön kollégáinknál!

•	Csongrádon, Kisrétben, Bokroson 
Jováki-parti	(zártkerti)	földterületek	eladók.	
30/254-3998.

Bereklaposon Szőlős köz 7. számú 
telek eladó. 30 m2-es kő épület, víz, 
villany, 30 db termő gyümölcsfa 
eladó. Érd.: 63/321-169 vagy szemé-
lyesen Zsibók István, Szentes, Honvéd 
u. 6/1. lakás.

•	Szegváron kis ház építőanyaggal	eladó.	
70/356-9911.

•	Szentesen, Cseuz Béla utcában,	 55	
m2-es,	II.	emeleti	lakás		24,5	m	Ft

•	Szentesen, Jókai utcában, 150	m2-es,	
több	generációs	kockaház		58	m	Ft

•	Szentesen, a Váradi Lipót	utcában,	120	
m2-es,	3	szobás,	összkomfortos,	 felújítan-
dó	ház		25	m	Ft

•	Szentesen, az Árpád utcában,	 95	
m2-es,	3	szobás,	kétszintes	ház		39	m	Ft

•	Szentesen, Kossuth utcán, 6.	emeleti,	
68	m2-es,	felújított	lakás		31,4	m	Ft

•	Szentesen, a repülőtér mellett	komfor-
tos	tanya,	9178	m2-es	telken		10	m	Ft

•	Szentesen, az Ilonaparton 1622	m2-es	
telek	építésre,	vállalkozásra		3,5	m	Ft
•	Szentesen, Váradi Lipót utcában,	 75	

m2-es,	 2	 szoba	 +	 nappalis,	 tetőtér	 beépí-
tésre	alkalmas	ház		38	m	Ft.
•	Szentesen, a Rákóczi utca	 elején	 a	

piaccal	szemben	180	m2-es	kétszintes	csa-
ládi	ház,	nagy	melléképületekkel,	üzlethelyi-
séggel	59	m	Ft
•	Szentesen, a Drahos utcában	 négyla-

kásos	 társasház	 földszintjén	 81	 m2-es	
lakás,	garázzsal,	kertkapcsolattal	38	m	Ft
•	Szentesen, Klauzál utcán, 4.	 emeleti,	

felújított,	55	m2-es	lakás		22,5	m	Ft
•	Szentesen, Klauzál utcában, 65	

m2-es,	kertes	társasházi	lakás		15,9	m	Ft
•	Szentesen, 47 m2-es, II.	emeleti,	erké-

lyes,	2	szobás	lakás		21,5	m	Ft
•	Szentesen, Rákóczi utcán, 2	 szobás,	

összkomfortos	polgári	házrész		18,9	m	Ft
•	Csongrádon, központban, 75 m2-es,	

felújított,	összkomfortos	házrész		27,5	m	Ft.

•	Csongrádon, 55 m2-es, kertes	ház		15	
m	Ft
•	Csongrádon, Bökényben, első emeleti,	

2,5	szobás,	59	m2-es	lakás		19.9	m	Ft
•	Csongrádon, a központban, 30	m2-es,	

teljesen	felújított,	erkélyes	lakás		17	m	Ft
•	Csongrádon, villamosított tanya 10	m	

Ft
•	Körös-torok csendes részén jó	állapo-

tú	42	m2-es	nyaraló,	saját	tulajdonú	telken		
17,9	m	Ft

•	Pálmonostorán 100 m2-es, komfortos	
kockaház	melléképületekkel		14	m	Ft

•	Nagymágocs-Ótompaháton, 110 
m-es, összkomfortos	kockaház		9,9	m	Ft

•	Szentesen, a Kertvárosban, zöldöve-
zeti,	 2.	 emeleti,	 2	 szoba	hallos,	 jó	 állapotú	
lakás	eladó.	30/590-46-53.

•	Szentesen, az Apponyi téren	 37	
m2-es,	II.	emeleti	üres	lakás	eladó.	20/462-
1981.

•	Eladó Szentes Kertvárosban, Honvéd	
u.	 18.,	 II.	 emeleti,	 55	 m2-es	 társasházi	
lakás	 jó	 állapotban.	 Ir.ár.	 22	 millió	 Ft.	 Tel.:	
06-30/430-4715

•	Nagymágocson, a Hunyadi utcában	
családi	ház	eladó.	30/259-2464.

•	Csongrádi, Fő utcai I.	emeleti	egyszo-
bás	lakás	eladó.	30/680-0939

•	Szentesen, a központban egyszobás	
panellakás	eladó.	30/718-86-86.

•	Szentesen, közös udvarban, összkom-
fortos	 parasztház,	 70	 m2-es	 házrész	 15	
mFt-ért	eladó.	30/524-1050

•	Szentesen, a Gilicze A.	utcában	építés-
re	 és	 gazdálkodásra	 alkalmas	 földterület	
eladó.	20/389-02-48.

•	Sürgősen, áron alul eladó	a	Csongrád,	
Nyíl	u.	31.	sz.	alatti	téglaház,	nagy	portával.	
Telefon:	0620	424-3120

•	Csongrádi belvárosban, Tiszagátra 
vivő	 kerttel,	 családi	 ház	 eladó.	 20/496-
8877

•	Gádoroson, frekventált helyen, 3	szo-
bás,	konyha,	 fürdőszobás	ház	eladó.	Csere	
is	érdekel.	70/725-8431

•	Szentesen, 4 szobás kertes	 ház	 áron	
alul	 eladó.	 Minden	 megoldás	 érdekel.	
Azonnal	beköltözhető.	30/615-9328.

•	Szentesen, 1+2 szobás házrész	 eladó	
vagy	 lakásra	 cserélhető.	 Telefon:	 30/857-
4783.

•	Német partnereim részére keresek	
családi	 házat,	 tanyát,	 nyaralót.	 30/282-
9225

•	Szentesen keresek I. vagy	 II.	 emeleti	
lakást	 2-3	 szobás	 családi	 házat.	 Tel.:	
06-30/182-5195

•	Csongrádon keresek I-II. emeleti	
lakást	 és	 2	 szobás	 összkomfortos	 családi	
házat.	Tel.:	06-30/182-5195

•	Szentesen, 2 szobás ház	 eladó	 a	
Szigeti	I.	utcában.	30/363-1409

•	Csongrádon, háromszobás összkom-
fortos ház,	különálló	lakható	melléképület-
tel,	 gazdasági	 épületekkel,	 nagy	 kerttel	
sürgősen	eladó.	30/640-0743

•	Az ingatlan Csongrádon, Körös-torok	
közvetlen	 közelében,	 Öregvár	 utcában	
1.570	 m2-es	 közművesített,	 kétbejáratú	
telken	 található.	 Utcai	 telekhatáron	 28	
m2-es	garázs,	100	m2-es	nagy	padlásterű	
lakóépület,	amelyben	háromszoba,	konyha,	
étkezős	 nappali,	 fürdőszoba,	 wc,,	 tároló,	
kamrával.	 Telek	 közepén	 gazdasági	 udvar-
rész,	 Bökényalji	 út	 felől	 38	 m2-es	 garázs,	
melléképületek,	 gyümölcsfák.	 Irányár:	 35	
M/Ft.	30/200-9526

•	1000 m2 fűtött fólia	 eladó.	 20/53-63-
066.

BÉRLEMÉNY
•	Csongrádon, Szentesen albérlet 

kiadó.	30/270-3503.

•	Szentesen, vagy Csongrádon 2,5-3	
szobás,	 bútorozatlan	 kertes	 házat	 keresek	
hosszú	távra	60-70.000	Ft-ig.	Melléképület,	
garázs	előny.	30/532-0518.

•	Egyedülálló, magyar hölgynek kom-
fortos	 lakhatás,	 kedvezményesen.	 Tel.:	
06-70/420-4300

•	Szentesen garzonlakás kiadó. Tel.:	
70/344-6218.

•	Kiadó Csongrádon összkomfortos 65	
m-es	ház,	saját	parkolóval.	Teljesen	moder-
nizált.	31/789-9277

•	Csongrád központjában kétszobás 
lakás	kiadó.	30/987-0619

•	Szentesen, az Apponyi téren	 egyszo-
bás	lakás	kiadó.	60	e.Ft+2	havi	kaució.	Érd.:	
16	h.	után	20/247-1210.

•	Kaszálót bérelnék. 30/281-7249.

MUNKA
•	E jogosítvánnyal PÁV vizsgával	 GKI	

kártyával	rendelkező	gépkocsivezetőt	kere-
sünk	hosszú	távra	megbízható	céghez,	ver-
senyképes	 fizetéssel	 belföld	 vagy	 nemzet-
közi	viszonylatra.	Tel.:	30/907-0837	(Trans	
Kft.)

•	Szentesi fóliás kertészetbe, paprika	
kötözéséhez	 és	 kacsolásához	 értő	 női	 dol-
gozókat	alkalmaznék	mindennapi	foglalkoz-
tatással.	20/980-4811	(Berényi)

Szentesi vendégházba, délelőtti 
alkalmi munkára, megbízható nyugdí-
jas munkaerőt keresek takarításhoz, 
kertápoláshoz. 30/203-0445 (eSzeM 
Trade)

•	Negyvenes nő munkát keres.	30/782-
9569.

•	Targoncást felveszünk. Agro-Dara 
Kft.	Csongrád.	70/3100-837

Fűri-Testvérek Kft. mezőgazdasági 
munkára, alkalmi illetve állandó mun-
kavállalókat keres. Jelentkezni: 
30/664-7682, 30/596-7499

•	Csongrádi Kenyérgyárba délutáni 
munkavégzésre	raktáros	munkakörre	mun-
katársakat	 keresünk.	 Jelentkezni:	 szemé-
lyesen	Csongrád,	Szegedi	út	27.	szám	alatt	
hétfőtől-péntekig	 15:00	 órától	 lehet	 Pap	
Józsefnél.

Tehergépkocsi-vezetőt keresünk „C” 
kategóriával Csongrádra. Jelentkezni 
10:00 után: 30/466-4407 (Bartók 
Zsolt e.v.)

•	Hungary–Meat Kft. kiskunfélegyházi 
munkahelyre	 keres	 érvényes	 kazánfűtő	
vizsgával	 (12t/h)	 rendelkező	 munkatársat.	
Érdeklődni,	 jelentkezni	 a	 jozsef.toth@hun-
garymeat.hu	 e-mail	 címen	 vagy	 a	
06-76/463-815-ös	 telefonszámon,	 vagy	
Kiskunfélegyháza,	Majsai	úti	portán	leadott	
önéletrajzzal	lehet.

•	Ügyfélszolgálatra munkatársat kere-
sünk szentesi	 és	 csongrádi	 irodánkba	biz-
tosítási,	 pénzügyi	 területre.	 erno.6.toth@
allianztanácsado.hu.	 Tel.:	 30/465-3052.	
Tóth	Ernő

•	Üzemanyagtöltő állomásra kútkezelő 
férfi	 és	 női	 shopeladó	 kollégát	 keresünk.	
Jelentkezni:	 fényképes	 önéletrajzzal:	 ben-
zinkutszentes@gmail.com	(Tóth37	Bt.)

Nyerges, hűtős szerelvényre sofőrt 
keresek kiemelt bérezéssel, belföldi 
munkára. Szentesiek előnyben. 
30/659-9037 (Sasa-Trans)

•	Szentesi telephelyre, könnyű fizikai	
munkára	kézi	szerelőt	keresünk.	Nyugdíjas	
jelentkezőt	 várunk.	 Telefon:	 0620/237-
8337	(Alk-Tech	Kft.)

•	Állattartó telepre 8 órás	munkaidőben	
megbízható	 munkatársat	 keresünk.	 Tel.:	
30/696-7110	(Ecser	Cserebökény	Kft.)

Villanyszerelőket keres B kategóriás 
jogosítvánnyal és szerelési tapaszta-
lattal szentesi telephelyű cég. 
Agrotech-Komfort Kft. Érd.: 30/219-
2823, info@agrotk.hu

FAiR-M IngatlanirodaFAiR-M Ingatlaniroda
A teljes ingatlan-

kínálatunk elérhető a
www.fair-m.hu weboldalon.
Az iroda nyitva tartása:

hétfő és péntek 13-16 óráig
kedd, szerda, csütörtök 08-16-ig.

Ügyfeleink részére keresünk
eladó-kiadó lakásokat, házakat,

tanyákat, zártkerteket
Szentesen és vonzáskörzetében.

Molnár Zoltánné 06-30/678-2536
Dr Geönczeöl Tiborné 06-20/927-4721
Szeretne értesülni legújabb ingatlana-

inkról? Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Ügyfeleim részére keresek 
Szentesen és környékén eladó
házakat, lakásokat, tanyákat.
MÉLYKÚTI FERENC

ingatlanértékesítő
melykuti.ferenc@ving.hu

+36 (30) 606-6502


