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INGATLAN

SZENTESEN ELADÓ:
•	Vecseri utcában 2 szobás,	téglaépítésű	

kockaház,	 melléképületekkel,	 gyümölcsös-
kerttel	(26.9	m)

•	Energiahatékony, önfenntartó igé-
nyes tanya,	vízparttól	100	m-re	(54.9	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

•	Szentesen, a Cseuz B.	 utcában	 1,5	
szobás,	étkezős,	erkélyes,	55	m2-es,	felújí-
tott,	 panelprogramos,	 4.	 emeleti	 lakás	
eladó.	Irányár:	22,9	MFt.	30/591-8005.

•	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.

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

KIADÓ SZENTESEN:
•	Kurca parton, központ közelében	 103	

m2-es,	 3	 szobás,	 bútorozott,	 gépesített	
családi	ház	garázzsal,	kicsi	kerttel	(100	ezer	
Ft/hó	+	rezsi)

•	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)

•	Kertvárosban csendes utcában, rend-
kívül	 igényesen	 felújított	 és	 modernizált,	
előkertes,	 135	 m2-es,	 3	 szintes	 szélső,	
sorházi	 lakás	 garázzsal,	 kicsi	 kerttel	 (53,9	
M	Ft)

•	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

•	Csongrádon, földszintes társasházi 
lakás	 eladó,	 a	 Lidl-lel	 szemben.	 Irányár:	
19,9	M/Ft.	30/644-6382

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

•	Szentesen, Kossuth utcán, 6.	emeleti,	
68	m2-es,	felújított	lakás		33	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, 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
•	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

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

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

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

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

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

•	Szentesen, az Apponyi téren,	1,5	szo-
bás	 földszinti	 lakás	eladó.	 Irányár:	22	mFt.	
70/705-1007.

•	Szentesen, az Apponyi téren	 egyszo-
bás,	 egyedi	 fűtéses,	 téglablokkos,	 teljesen	
felújított,	 azonnal	 beköltözhető,	 erkélyes,	
pincés	lakás	eladó.	20/4748-234.

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

•	Gádoroson, frekventált helyen, nap-
pali,	 4	 szoba,	 konyhás,	 összkomfortos	 ház	
eladó.	 Csere	 is	 érdekel.	 CSOK	 teljeskörű	
ügyintézését	is	vállaljuk.	70/725-8431

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

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

•	Nagymágocs mellett összkomfortos 
tanya	eladó.	Telefon:	0630	258-4270.

•	Csongrád Bokroson 2016-os telepíté-
sű,	2	hektár	Kékfrankos	szőlő,	és	 több	0,5	
hektáros	 Kékfrankos	 szőlő	 eladó.	 30/824-
9209.

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

SZENTES
•	5,5 M Ft 3500	 m2-es	 zártkert,	 ipari	

áram,	gáz,	faház,	fúrt	kút.	20/927-4721

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

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

•	33 M Ft Mentettréten,	 175	 m2-es,	 3	
szobás	ház.	20/927-4721

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

KIADÓ
•	70.000 Ft/hó Csongrád, Muskátli	utcai,	

negyedik	 emeleti,	 2,5	 szobás	 lakás.	
20/927-4721

CSONGRÁD
•	22,9 M Ft Hársfa	 utcai,	 96	 m2-es,	 3	

szobás,	 két	 szintes	 sorházi	 ház.	 20/927-
4721

KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK
•	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

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

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

Szentesen, a Nyár utcában kockaház 
eladó. Irányár: 38,5 mFt. 30/498-
1771

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

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

•	Hódmezővásárhelyen, a Kertváros-
ban, a	 Kása	 erdő	 szomszédságában	 eladó	
egy	 földszinti,	 74	 m2-es	 lakás	 terasszal,	
garázzsal,	 tárolóval,	 kerttel.	 Igényesen	 fel-
újítva,	központi	fűtéssel,	padlófűtéssel.	Pici	
rezsi	 jellemzi.	 Telefon:	 0620	 211-0959.	
Irányár:	49,7	M	Ft.

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

•	Csongrád Bokroson nagyon jó	 helyen	
elhelyezkedő,	 5	 szobás	 családi	 ház	 dupla	
garázzsal	eladó.	Tel.:	06-30/182-5195

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

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

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

•	Szentesen, az Apponyi téren	 37	
m2-es,	2.	emeleti,	1	szobás,	gázkonvekto-
ros	 fűtésű,	 jó	 állapotú,	 tehermentes	 lakás	
eladó.	Érd.:	06-30/964-6806

BÉRLEMÉNY
•	Csongrád központjában kétszobás 

lakás	kiadó.	30/987-0619

•	Szentesen, a központban fűtött	garázs	
kiadó.	30/262-9813.

•	Szentesen, a Kertvárosban 3	 szobás	
olcsó	 rezsijű	 lakás	 hosszabb	 távra	 kiadó.	
30/943-0055.

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

•	Szentesen komfortos és komfort	 nél-
küli	 albérlet	 kiadó.	 Telefonszám:	 20/374-
3240.

•	Garázs kiadó Szentesen, a	 Veres	 P.	
utcában.	30/9453-260.

MUNKA
•	TV paprikába, szedéshez 2-3	 fő	 női	

munkavállalót	keresek.	30/192-4363	(Bődi	
Katalin)

•	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

•	Pultost keresünk derekegyházi sörö-
zőbe.	 Jelentkezni	 +36-30/5253-496,	
Csercsinszki	Józsefnél.

•	Csongrádi Kenyérgyárba 14:00-tól 
22:00-ig	 tartó	 munkavégzésre	 sütőipari	
betanított	 munkakörre	 fiatal	 munkatársat	
keresünk.	 Jelentkezni	 személyesen:	
Csongrád,	Szegedi	út	27.	szám	alatt	hétfő-
től-péntekig	 15:00	 órától	 lehet	 Pap	
Józsefnél.

Szatymaz (M5 Autópálya) MOL 
Töltőállomásra eladó munkakörbe, 
csapatban dolgozni tudó, rugalmas 
munkatársat keresünk. Bér: 360.000 
bruttó elérhető, útiköltségtérítés, 
bónusz és ösztönzők. Dolgozói ked-
vezmények üzemanyagra és ételfo-
gyasztásra. Jelentkezni fényképpel 
ellátott önéletrajzzal a benzinkut12@
gmail.com e-mail címen lehet.

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

ingatlanértékesítő
melykuti.ferenc@ving.hu

+36 (30) 606-6502

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

www.ingatlanportre.hu

VÁRDAI – TRIGON
INGATLAN

20/338-8499
30/399-7558

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

személyes	igényeihez	igazítva.

www.vtingatlan.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

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.

Molnár Zoltánné 06-30/678-2536
Dr Geönczeöl Tiborné 06-20/927-4721

ÁRUTERÍTŐ
munkára keresek
gépkocsivezetőt

AGRO-DARA Kft.
Csongrád

Tel.: 06-70/3100-837

A Tyukász Hűtő- és Klímatechnika Kft.

műszakiműszaki
beállítottságúbeállítottságú

munkatársat keres.
Előnyt jelent: klímaszerelő, villany-
szerelő vagy csőszerelői végzettség. 

Önéletrajzokat az
anita@tyukasz.hu
email címre várjuk.

Élőállat szállításhoz
KERESÜNKKERESÜNK

C+E kategóriás
jogosítvánnyal és

gyakorlattal rendelkező

GÉPJÁRMŰVEZETŐT.GÉPJÁRMŰVEZETŐT.
Tel.: 70/945-4358

EIS
I K

ft.


