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ZÁRTSZELVÉNYEKZÁRTSZELVÉNYEK
készletről, azonnal.
0630 665 0209
0630 161-5488
hodlemez.hu

HR-Roll Kft.

Bemutatóterem: Szentes, Vásárhelyi út 20.
& 70/418-2145, 30/676-6721 • e-mail: hrroll.szentes@gmail.com

MÁJUSBANMÁJUSBAN műanyag műanyag
nyílászárók vásárlása eseténnyílászárók vásárlása esetén
40+5% kedvezmény.40+5% kedvezmény.

További részletekért érdeklődjön üzletünkben!További részletekért érdeklődjön üzletünkben!
Továbbá redőnyök, szúnyoghálók, harmonikaajtók,Továbbá redőnyök, szúnyoghálók, harmonikaajtók,

garázskapuk nagy választékban.garázskapuk nagy választékban.

Vizsgálat helyszíne: 6640 Csongrád, Fő út 11-17.

Tel.: 06 63 543 068

4 5  é v  f e l e t t i  l a k o s o k  s z á m á r a   
2023. május 1-31. között

INGYENES HALLÁSSZŰRÉS

Azonnali  eredménySzakértő, felkészült kollégák

Mire számíthat?

Mérhető (30 dB feletti) halláscsökkenés esetén ingyenes orvosi konzultáció

Teljeskörű ingyenes hallás állapotfelmérés beszédértés vizsgálattal

* Kizárólag hallásvizsgálat igénybevétele és 30 dB-t meghaladó halláseredmény átlag esetén, a készlet erejéig. Amennyiben van hallókészüléke, kérjük, annak kiskönyvét 
hozza magával!

Ingyenesen hívható telefonszámunk: 06 80 182 182

Most minden ÚJ ügyfelünk a véroxigénszint és pulzus mérésére 
alkalmas készüléket kap ajándékba!*

A májusban
jelentkezőknek: 

ingyen 
véroxigénszint-
mérő készülék*

Alföldi Állattenyésztési Napok
a Hód-Mezőgazda Zrt. kiállítási centrumában
Hódmezővásárhely, Aranyág kert 71.  (472-es út 195-ös km-nél)

Népzenei műsorokNépzenei műsorok
a Kisszínpadon  „G” szektora Kisszínpadon  „G” szektor

 14.00 óra  Szépkorúak Tánccsoportja
 14.20 óra  Bárdos Istvánné és Bárdos István citeraműsora
 14.50 óra  Kübecker Garten Music Kapelle fellépése
 15.20 óra  Vesztergam Miklós tárogatóművész műsora
 16.00 óra  Tápai Hagyományőrző Együttes műsora

 10.00 óra  Öreghegyi Bodza Citerazenekar fellépése
 10.30 óra  A Makói Maros Táncegyüttes

kamara csoportjának előadása
 14.00 óra  Szegedi Senior Harmonikások műsora
 15.00 óra  Dél-alföldi Harmonika Barátok fellépése
 15.40 óra  Kankalin Néptáncegyüttes műsora
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KERTÉSZEK FIGYELEM!
A DABIC NKft. területén (volt Szentesi Zöldségkutató állomás)

3 db 700 m2, és 1 db 350 m2 nagyságú,
termálvíz fűtéssel, öntözővízzel, őrzés-védelemmel

és áramvételi lehetőséggel ellátott

FÓLIASÁTOR hajtatásos zöldségtermesztés
végzése céljából KIADÓ.

Érdeklődni lehet: Dr. Frank László igazgatónál
6600 Szentes, Alsórét 154. • Telefon: +36-20/9983-668


