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SZENTESEN ELADÓ:
•	Újabb építésű, igényes családi	ház	ext-

rákkal	(78.9	m)

•	Vecseri utcában 2 szobás,	 téglaépítésű	
kockaház,	 melléképületekkel,	 gyümölcsös-
kerttel	(26.9	m)

•	3 szobás, 88 m2-es,	 felújított	 paraszt-
ház,	7	kW	napelemmel,	alternatív	fűtésekkel,	
376	m2-es	telekkel,	melléképülettel,	központ	
közelében	(26.9	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

•	Szentesen, a központban fűtött,	 17	
m2-es	 garázs	 eladó.	 Érd:	 30/642-7838;	
70/273-9169

•	Szentesen tetőteres ház eladó.	63/788-
109,	30/659-6756.

•	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.

•	Szentesen, Váradi Lipót utcában,	 75	
m2-es,	2	szoba	+	nappalis,	tetőtér	beépítés-
re	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	négylaká-
sos	 társasház	 földszintjén	 81	 m2-es	 lakás,	
garázzsal,	kertkapcsolattal	38	m	Ft

•	Szentesen, Szűrszabó utcában, 110	
m2-es,	összkomfortos,	kertes	ház		26	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	állapotú	
42	 m2-es	 nyaraló,	 saját	 tulajdonú	 telken		
17,9	m	Ft

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	zártkert	

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,	hőszi-

getelt,	 54	 m2-es,	 komfortos	 hétvégi	 ház.	
20/927-4721
•	15,9 M Ft Béládi	utcai,	109	m2-es,	belső-

portás,	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	emele-

ti,	 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
•	33 M Ft mentettréti,	175	m2-es,	3	szobás	

ház.	20/927-4721
•	33 M Ft felsőréti,	2	HA	terület	gazdálko-

dásra,	 lakóépülettel,	 egyéb	 épülettel.	
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	szo-

bás,	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-
tel.	20/927-4721
•	9,7 M Ft Derekegyház,	 Rózsa	 utcai,	 68	

m2-es,	2	szobás	ház.	30/678-2536
•	15,9 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!

•	Orosházán, a tűzoltósággal szemben,	
50	m2-es,	1,5	 szobás,	1.	 emeleti,	 erkélyes,	
déli	fekvésű	lakás	eladó.	20/956-1838	8-20	
h	között.

•	Mentettréten tanya eladó. Irányár:	 4	
MFt.	Érd.:	16-18	óra	között	30/503-1219.

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

•	Szentesen, 4 szobás kertes	 ház	 eladó.	
30/615-9328.

•	Csongrádi Öregszőlőben 8000 m2	
szántó	gyümölcsfákkal	eladó.	30/422-1854.

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

Nagyhegyen, 1 hektár termőföld 
bekerítve, két kúttal eladó. Belterület, 
4 kertes ház építésére kimérhető. 
Irányár: 3,5 MFt. sandorgaal@gmx.ch 
70/306-60-99.

•	Fábiánsebestyéni ház eladó. Telefon:	
0630	483-9517

•	Szentesen, a Kertvárosban fűtött	
garázs	 eladó.	 Ár:	 7,5m.	 Érd.:	 garazs.szen-
tes@gmail.com

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

•	Csongrádon, Vasút utcában félkomfor-
tos	kertes	ház	eladó.	Irányár:	14.000.000	Ft.	
20/212-1916

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

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

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

•	Fábiánsebestyéni, téglaépítésű, lak-
ható, de	 felújításra	 javasolt	 ház	 eladó.	 Tel.:	
20/946-0417

•	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

•	Csongrádon, Faragó Ágnes utcában	
kertes	ház	eladó.	06-30/342-9543

•	Csongrádon, és környékén házat	kere-
sek	 1	 millió	 kézpénzzel.	 Minden	 megoldás	
érdekel.	20/501-1868

•	Szentesen városközponti 2 szobás,	
erkélyes,	 II.	 emeleti,	58	m2-es,	 frissen	 fes-
tett	 lakás	eladó.	 Irányár:	23,7	MFt.	30/853-
3980.

2400 m2-es, részben közművesített 
telek építésre vagy művelésre 
Szentes Nagyhegyen eladó a Fecske 
utcában (a Gilicze Antal utca mögötti 
utcában). Két telekre megosztva is 
lehetséges. Érd.: 30/9353-845

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

•	Szentes központjában, új ajtóval,	 17	
m2-es,	 fűtött	 garázs	 eladó.	 Irányár:	
8.200.000	Ft.	30/410-31-99.

4000/8000 m2-es telephely eladó, 
vagy bérbe adó a szentesi ipari park-
ban, közvetlenül a Szarvasi út mellett, 
a Balla Bútornál, kitűnő helyen. 2000 
vagy 3500 m2 még ráépíthető, vagy 
kamionparkolónak, szabadtéri árutá-
rolásra is alkalmas. Érd.: 30/9353-
845

•	Csongrádon, Uzsoki utcában családi	
ház	eladó.	06-30/342-9543

•	Szentesen, a központban egy	 vagy	
másfélszobás	földszinti	vagy	I.	emeleti	lakást	
vennék.	30/687-2996.

•	Szentesen, Kertvárosban, I. emeleti,	
felújított,	 2	 szobás	 lakás	 eladó.	 Irányár:	 24	
MFt.	30/987-0767.

ELADÓ SZENTESEN:
•	Belvárosban III. emeleti, 3+2	 szobás,	

114	m2-es,	egyedi	kialakítású,	galériás	 (két	
szinten	 lévő),	 vegyes	 falazatú	 különleges	
lakás	(39,9	M	Ft)	

•	Központ közelében, befejezésre váró,	
120	 m2-es,	 3	 szoba	 +	 amerikai	 konyhás	
nappalis,	 új	 építésű	 családi	 ház,	 20	 m2-es	
garázzsal,	 hatalmas	 terasszal,	 661	 m2-es	
telken,	kisebb	értékű	 ingatlan	beszámításá-
val	is!	(38,9	M	Ft)

•	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)

•	Központban 2 szoba +	 nappalis	 86	
m2-es	polgári	házrész	közös	bejáróval,	saját	
használatú	kicsi	kerttel	és	garázzsal	(21,9	M	
Ft)

•	Szentes központjában 4 szobás,	kertes	
ház	 eladó.	 Minden	 megoldás	 érdekel.	
30/615-9328.

•	Tömörkényen a központban eladó,	 68	
m2-es	 2,5	 szobás	 kétszintes,	 téglaépítésű	
társasházi	lakás.	Különálló	garázzsal,	mellé-
képületekkel	 és	 80	 m2-es	 konyhakerttel.	
30/600-5760

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

BÉRLEMÉNY
•	120 m2-es üzlethelyiség bérleti	 joga	

átadó.	30/636-3356.

•	Kunszentmártonban, félkomfortos, 20 
m2-es	lakrész	20.000	Ft-ért	kiadó.	50/124-
7690

•	Csongrádon kertes ház hosszútávra	
kiadó.	20/446-1001

•	Egyedülálló, magyar hölgynek komfor-
tos	 lakhatás,	 kedvezményesen	
Kiskunfélegyházán.	Tel.:	06-70/420-4300

•	Szentesen városközpontban klímás, 
egy	 szobás,	 berendezett,	 kertes	 ház	 kiadó.	
20/232-2195.

Kiadó Szentesen, a Nagy Ferenc utcai 
vállalkozói udvarban, a kapubejáróval 
szembeni 34 m2-es üzlethelyiség. 
Alkalmas szépészeti szolgáltatásnak, 
irodának, üzletnek. Egy nagy üzlette-
ret, wc-kézmosót és egy kis raktárt 
tartalmaz. Klímával és riasztóval ellá-
tott. Érd.: 30/9353 845

•	Egyedülálló, nyugdíjas személynek 
albérlet	kiadó.	30/615-9328.

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

•	Szentesen 1 szobás lakás	 kiadó.	
63/453-239	érd.	esti	órákban.

•	A Nagypaté, Kispaté részen	 bérelnék	
bekerített	telket.	30/896-5156.

OKTATÁS
•	Matematika korrepetálás Szentesen. 

30/366-3161.

•	25 év tapasztalattal iskolaelőkészítést,	
alsótagozatosok	 korrepetálását	 vállalom.	
70/587-1240.

RENDEZVÉNY
•	Meghívó a XI. Vőfély-Zenésztalálkozóra!	

Helyszín:	Pálmonostora,	Tornaterem	Időpont:	
2023.	 május	 27.	 16	 óra.	 A	 menü:	 aperitif,	
pogi,	 szürkemarha-pörkölt	 körettel,	 töltött	
káposzta,	 desszert:	 lakodalmi	 sütemény.	
Vacsora	jegyár:	7500	Ft/fő,	20	órától	vacsora	
nélküli	 jegyár:	 2.500	 Ft.	 Tel.:	 06-70/886-
0213	 Jegy	 kapható:	 Pálmonostorán:	 Park	
ABC-ben	és	a	Kis	ABC-ben,	Gátéron:	Fornetti	
boltban,	 Csongrádon:	 Faragó	 Tibornál	
06-30/944-0951,	 Csengelén:	 Szűcs	
Mónikánál	06-30/961-1473	(16	óra	után)

GONDOZÁS
•	Takarítást, gondozást vállalok elérhető	

áron,	 hosszú	 évek	 tapasztalatával.	 30/899-
5212

TÁRSKERESÉS
•	60 éves férfi barátnőt	 keres.	 SMS	

30/913-21-91.

•	62 éves férfi élettársat	 keres.	 30/413-
3887.

EGÉSZSÉG
•	Egy út, amely a	test	és	a	lélek	egészsé-

géhez	vezet.	Nincs	gyógyíthatatlan	betegség!	
Brunó	Gröning	Baráti	 Kör.	Bővebben:	 Városi	
Visszhang,	filmek	a	Youtube-Google-n.

•	Fájó váll, nyak, derék,	 gerinc,	 ízületek,	
idegesség,	feszültség,	kimerültség?	Ha	ezek	
közül	bármilyen	problémával	szembesül,	for-
duljon	 hozzám	 bizalommal!	 Relaxáló	 masz-
százs	 (ruhában	 történik);	 energiafeltöltés;	
feszültségek	csökkentése;	lelki	béke	helyre-
állítása.	 Adjon	 esélyt	 magának,	 és	 nekem,	
hogy	 segíthessek!	 Tisztelettel:	 Koczka	
József.	Tel.:	06-30/507-8360.

MŰSZAKI
•	Motoros láncfűrész eladó. 30/9559-

789.

•	Hűtőláda, hűtőszekrény, varrógép 
eladó.	30/342-9543

MUNKA
•	Megváltozott munkaképességűként 8 

órás	állást	vállalok.	06-30/567-8817

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

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

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

•	Kisebb munkákra lakatost keresek.	
30/913-5605.	Szabó	Zsolt

Bolti eladót keresünk a nagytőkei 
Tőke Csemegébe. 30/274-3973.

•	Takarítást, gondozást vállalok elérhető	
áron,	 hosszú	 évek	 tapasztalatával.	 30/899-
5212

•	Makai Autóbontó Szentes autószerelő	
végzettségű	 munkatársat	 keres.	 30/269-
8188.

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	vizs-
gával	 (12t/h)	 rendelkező	 munkatársat.	
Érdeklődni,	jelentkezni	a	jozsef.toth@hunga-
rymeat.hu	e-mail	 címen	vagy	a	06-76/463-
815-ös	 telefonszámon,	 vagy	 Kiskun-
félegyháza,	Majsai	úti	portán	leadott	önélet-
rajzzal	lehet.

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

ingatlanértékesítő
melykuti.ferenc@ving.hu

+36 (30) 606-6502

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!

VÁRDAI – TRIGON
INGATLAN

20/338-8499
30/399-7558

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

személyes	igényeihez	igazítva.

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

www.vtingatlan.hu

Csongrádi munkahelyre
keresünk

mûszaki beállítottságúmûszaki beállítottságú

SEGÉDMUNKÁST,SEGÉDMUNKÁST,
illetve

HÛTÕ- ÉSHÛTÕ- ÉS
HÁZTARTÁSIGÉP-HÁZTARTÁSIGÉP-

SZERELÕSZERELÕ
munkatársat.

 Jelentkezni: 
iroda@tyukasz.hu

e-mail címen, illetve a
+36-70/228-4277

telefonszámon lehet.
Tyukász Szerviz


