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INGATLAN

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

•	Nagyhegyen, 1080 m2-es zártkert	
bekerítve,	 fóliaváz	keretekkel	eladó.	3	fázis,	
fúrt	kút	van.	30/245-3743

•	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.

•	Lakóingatlant vásárolnék, információt 
emailben	INGATLAN@SZENTES.EU

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

•	Csongrád központjában, Erzsébet 
utcai	családi	ház	eladó.	30/387-7075

•	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

•	Mindszenten, két generáció részére	 is	
alkalmas,	160	m2-es,	5	szobás,	összkomfor-
tos	ház,	forgalmas	helyen		25	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,	zártkertek,	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	

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

•	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

•	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!

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

•	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.

•	Csongrád központjában kertes ház	
eladó,	27,5	M/Ft.	30/206-2373

•	Szentesen, központhoz közeli, azonnal	
birtokba	vehető	80	m2-es	 tégla	ház	családi	
okok	 miatt	 eladó.	 Érdeklődni:	 06-20/293-
8282	telefonszámon	8:00-20:00	óráig.

ELADÓ SZENTESEN:
•	Kurca parton természeti környezetben,	

belterületi	1350	m2-es	közel	négyzet	alakú,	
üres	 építési	 telek,	 37	 m	 széles	 utcafronttal	
(9,9	M	Ft)

•	Belvárosban liftes ház II.	 emeletén,	
panelprogramos,	 1,5	 szobás,	 47	m2-es,	 K-i	
tájolású,	belül	is	teljes	körűen	felújított	lakás	
(25,9	M	Ft)

•	Rákóczi utcán, frekventált helyen	lévő,	
84	 m2-es,	 részlegesen	 felújított	 2	 szobás	
családi	 ház,	 déli	 tájolású,	 426	 m2-es	 sarki	
telken	(24,9	M	Ft)

ELADÓ FÁBIÁNSEBESTYÉNEN:
•	FALUSI CSOK! Öreg faluban,	 1	 szoba,	

konyha,	kamra,	 fürdőszoba,	előszoba	helyi-
ségekkel,	60	m2-es	lakóépület,	dupla	kazá-
nos	központi	fűtéssel,	663	m2-es	portán	(4,5	
M	Ft)

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

•	Két útról bejárattal rendelkező	5585	m2	
telek	 a	 Mentő	 utca	 Bánomháti	 temető	 út	
között	eladó.	30/9984-281.

•	Fábiánsebestyéni ház eladó. Telefon:	
0630	483-9517

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

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

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

•	Szentesen, a Farkas Antal	 utcában	
részben	 felújított	 ház	 eladó.	 Tel.:	 30/219-
9033.

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.

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

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

BÉRLEMÉNY
•	Szentesen, a Jókai utcában	 Felsőpárti	

rendezvényterem	 bérelhető.	 Alkalmas	 gyer-
mek-,	 ifjúsági	és	magánrendezvények	meg-
tartására.	 100	 m2	 belső	 tér,	 80	 m2-es	
terasz,	külső	tér.	Érdeklődni:	30/983-3020

•	Szentesen garzonlakás kiadó. 70/344-
6218.

•	Albérlet kiadó Szentesen, egyedülálló	
nyugdíjas	nőnek	vagy	2	személynek,	nem	túl	
hosszú	távra.	30/899-8960

•	120 m2-es üzlethelyiség bérleti	 joga	
átadó.	30/636-3356.

•	Szentesen garázs kiadó. 30/948-1584	
(este)

•	Csongrádon, városközponti kertes 
garzon,	1	fő	részére	kiadó.	30/919-6959

•	Szentesen, a Kertvárosban 3.	 emeleti,	
1,5	szobás	lakás	albérletbe	kiadó.	Bérleti	díj:	
80.000	 Ft+rezsi/hó	 +	 2	 hónap	 kaució.	 Tel.:	
30/983-44-94.

•	Csongrád központjában fürdőszobás 
szoba	kiadó,	1	fő	részére.	06-30/919-6959

Garázs kiadó Szentes, József A. u. 16. 
sz. alatt. Érd.: 30/945-6723

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

•	Központban, 2 szobás, összkomfortos,	
bútorozott	házrész	kiadó.	30/735-4722.

•	 II. em. 1 szobás	 lakás	 kiadó.	 Tel:	
06-20/9818-453

•	Szentesen, a Cseuz Béla	 utcában,	 52	
m2-es	földszinti	lakás	kiadó.	30/554-46-25.

MUNKA
•	Szentesi családi házba fiatal	 takarító-

nőt	 és/vagy	 vasalónőt	 keresek.	 Kövesúton	
megközelíthető	külterületre,	a	város	nyugati	
oldalára,	a	központtól	kb.	3	km-re.	Heti	egy	
alkalomra,	 kb.	 6	 óra	 hosszra,	 valamelyik	
hétköznap	 reggeltől.	 Jelentkezni:	 30	 995	
6655	(IC	Ranch)

•	Építőipari vállalkozásba, állandó mun-
kára	 festő/kőműves	 szakmunkást	 keresek.	
Munkavégzés	 helye:	 Szentes.	 30/2399-111	
(MB2	Kft.)

•	Csongrádi Kenyérgyárba hajnali mun-
kavégzésre	 gépkocsivezető	 munkatársat	
keresünk.	 Jelentkezni:	 06-30/698-7652	
telefonszámon	hétfőtől-péntekig	7:00-12:00	
óráig	lehet.

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

Érdeklõdni:
06-30/445-0968
06-30/514-8955

www.ingatlanportre.hu

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.

www.vtingatlan.hu

A Családsegítő Központ hosszú távra
közalkalmazotti jogviszonyban keres

TAKARÍTÓ–KISEGÍTŐ
munkatársat.
Jelentkezés:

info@cssk-szentes.hu
címen vagy személyesen,

Szentes, Ady Endre utca 10.
önéletrajzzal 2023. április 27-ig.
Információ: +36-70/459-2756

NÉMETORSZÁGI MUNKANÉMETORSZÁGI MUNKA
Villanyszerelőket,

villanyszerelők mellé segéd- és
betanított munkásokat keresünk.
Munkavégzés: elsősorban hajók szerelése.

Magas kereseti lehetőség.
Kezdő bér nettó: villanyszerelő 13 Euró/órától,
segéd- és betanított munkás 10 Euró/órától.
Telefon: +36-20/378-7218

Szentesi étterem keres
teljes és részmunkaidõs

PIZZAFUTÁRT
Jelentkezni személyesen a 

Chicago Pubban, vagy 70/388-9299


