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•	Erdőtelepítésben erdőápolásra 
(kapálás) alkalmi	munkavállalói	bejelentés-
sel,	napi	6	órai	munkára	(munkadíj	1700	Ft/
óra)	 alkalmi	 munkavállalót	 keresünk.	 Tel.:	
30/9833-030	(Szenerga	Kft.)

Technológiai szereléshez keres mun-
katársakat B. kategóriás jogosítván�-
n�al és szerelési tapasztalatokkal 
szentesi telephel�ű cég. Agrotech-
Komfort Kft. Érd.: 30/219-2823, 
info@agrotk.hu

•	Kőművest, festőt keresek Baksra,	
nyugdíjas	is	lehet.	Filipovics:	70/725-8431

Nemzetközi tehergépkocsi vezető 
munkatársat keresünk, pon�vás solo 
12 tonnás TGK-ra. ‚’C” kat. Német 
viszon�latra kiemelt fizetéssel. 
Pál�akezdők jelentkezését is várjuk. 
Tel: 06-30/9742-349 (Besze Trans 
Kft.)

CO2 hegesztő, ipari fén�ező munka 
Kiskunmajsán 2450-2750 Ft/óradíj. 
Továbbá keresünk fémipari csiszoló-
kat 1800-2000 Ft/óradíj. Albérleti 
támogatás 50.000 Ft/hó, utazási 
támogatást, igén�es díjmentes szál-
lást biztosítunk. femmunka.eu@
gmail.com +36/70-384-7636 
(Extrackt-Pro Kft.)

•	Autóbuszvezetői állást (munkásszál-
lítást) vállalok.	30/407-80-45.

•	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.

Lakatosokat keresünk vidéki munka-
végzésre magas kereseti lehetőség-
gel hosszútávra. Ing�enes szállás, 
előleg, 10 naponta hazautazás. Érd.: 
06-30/418-9041 (Jó Meló Kft.)

•	Műanyagfeldolgozó üzemünkbe beta-
nított, férfi	segédmunkást	keresünk	hosszú	
távra.	30/202-0894.	(Regaplast	Kft.)

•	Erdei és kerti növényzettel	kapcsolatos	
kézi	és	gépi	munkára	önállóan	dolgozni	tudó	
munkavállalót	keresünk.	Jogosítvány,	érett-
ségi	 feltétel.	 Tel.:	 30/207-6058	 (Szenerga	
Kft.)

•	Fóliás munkához segítséget keresek.	
30/617-8724	(Patakiné)

Szentesi telephel�re villan�szerelőt 
és lakatost keresünk. Érdeklődni: 
+36-20/237-8337 (Alk-Tech Kft.)

•	Kárpitos szakmunkást keresek főál-
lásban.	 Telefon:	 0670	 337-1334.	 (Hlavati	
Béla)

•	Fóliamunkákhoz értő személyek 
munkát	vállalnak.	70/752-80-75.

•	CO2 hegesztőket, repasszosokat, 
csiszolókat	 (hegeszteni	 tudókat	 is),	autófé-
nyezőket,	 ipari	 festőket,	CNC	gépkezelőket	
és	 fémipari	 összeszerelőket	 keresünk	
(pályakezdőket	 is).	 Magas	 bejelentett	
órabér,	 szállás	 és	 utazás	 biztosított.	
06-70/908-7935,	 06-70/366-5722,	
hegeszto2016@gmail.com	(For	Job	Kft.)

SZOLGÁLTATÁS
•	Bádogos-, tetőfedő-, ács-, hőszigetelő	

munkát	 vállalunk.	 Horganyzott	 csatorna	
4500	 Ft/m	 anyaggal,	 munkadíjjal.	
Cserepes-lemez,	 tetőfedések	 kivitelezése,	
palatetők	 felújítása	 bontás	 nélkül	 színes,	
mintás	zsindellyel.	Hőszigetelés	terjedelmes	
színválasztéka	 15.000	 Ft/m2.	 Érd.:	 Varga	
Róbert,	30/318-1618.

Kőművesmunkát, gipszkartonozást, 
hideg-meleg burkolást, festést rövid 
határidővel, referenciával vállalok. 
Tel.: 20/959-3688

•	Szobafestést, mázolást, homlokzati 
munkát	 vállalunk.	Referenciák:	 Facebook	 -	
Színvilág.lakásfelújítás	Tel.:	30/44-00-644

•	Tetőfedő, bádogos-, ácsmunkát, szél-
deszkázást,	 lécezést,	 ereszcsatornázást,	
kúpkikenést,	 Lindab-lemezelést	 vállalok.	
06-20-624-4081.

Homlokzati hőszigetelést és homlok-
zati munkát vállalunk an�agbeszer-
zéssel és saját állván�rendszerrel. 
Referenciák: Facebook - Színvilág.
lakásfelújítás Tel.: 30/44-00-644

•	Festőcsapat munkát vállal. 30/727-
0828.

•	Teljes külső-belső felújítást vállalok,	
kőművesmunkálatokat,	 festést,	 burkolást,	
régi	 vályogházak	 felújítását,	 stb.	 kedvező	
áron.	30/625-0567

•	Szobafestést, mázolást, lazúrozást, 
javítást,	 kerítésfestést	 kedvező	 áron	 válla-
lok.	30/625-0567.

Redőn� szerelése, javítása, alumíni-
um, műan�ag, fa, gurtnicsere, szú-
n�oghálók készítése. Királ� Ferenc 
20/447-23-37

•	Szobafestést, lamináltpadló-lera-
kást, lakásfelújítást vállalunk.	 30/309-
8017

•	Zöldterület-kezelés: fűnyírás, fűka-
szálás, betonbontás,	 telektisztítás,	 eresz-
takarítás.	Érdeklődni:	30/365-5240

•	Beázások, sérült, rongált tetők	 gyors	
javítását	vállalom.	Telefon:	0670	297-2884

•	Épületbontást vállalok (akár anyagért	
is).	 Telefon:	 0630	 011-6378,	 0670	 242-
1931

•	Bontásra vállalok mindenféle házat,	
melléképületet,	 tanyát,	 vascsarnokot	 vala-
mint	 tetőjavítást,	 áthajtást,	 kőművesmun-
kát.	Telefon:	0630	223-3780

•	Redőny, rovarháló, árnyékoló, harmo-
nikaajtó	 javítása,	 készítése.	 Nyílászárók,	
szigetelése,	passzítása,	beállítása,	zárvasa-
lat,	 szellőző	 beépítése.	 Penészmentesítés!	
www.peneszeltavolitasa.hu	 Telefon:	
06-30/294-6022

Favágás. Veszél�es hel�en lévő fák 
kivágását, koronaigazítást vállalok. 
Ug�anitt udvartakarítást, zöld hulla-
dék elszállítást is vállalok. Tel.: 
06-30/248-8208

•	Kivehető fogsor készítése, javítása,	
fogpótlás,	 alábélelés,	 kapocs,	 törésjavítás	
garanciával.	30/908-1798.

•	Festést, mázolást, tapétázást, hőszi-
getelést	 vállalok,	 bútormozgatással,	 rövid	
határidővel,	 azonnali	 kezdéssel.	 Olcsón.	
Szentes	 környékén	 is.	 Hívj,	 megegyezünk!	
30/3219-168

•	Szállítást, költöztetést vállalok. 
Rekeszt,	 dobozt	 biztosítok.	 30/9752-490,	
30/482-1120.

•	Regisztrált villanyszerelő: villámvé-
delem, villamos	 biztonsági	 felülvizsgálat,	
EPH	 nyilatkozat	 készítés.	 Villanyszerelés:	
felújítás,	 bővítés,	 új	 kivitelezés,	 kamera,	
riasztó,	új	kaputelefonok	telepítése,	számla-
képesen.	 Tel.:	 06-20/252-9440	 web.:	
www.csaba-villszer.hu

•	Burkolást, felújítást és kisebb	 kőmű-
vesmunkát	vállalok.	30/572-6792.

•	Veszélyes fák vágását vállalom.	
30/288-5119.

•	Kivehető fogsor készítése, javítása,	
fogpótlás,	 alábélelés,	 kapocs,	 törésjavítás	
garanciával.	30/908-1798.

•	Cserépkályhák, kemencék, kandallók 
rakása,	 javítása,	 karbantartása,	 több	 évti-
zedes	szakmai	tapasztalat.	30/483-2307

Ácsmunkákat, széldeszkacserét, 
beázásjavítást, új tető készítését, régi 
tetők javítását, karbantartását és 
bádogosmunkákat vállalok. Telefon: 
0630 651-7118

•	Hagyaték felvásárlása, lakáskiürítés, 
lomtalanítás	 akár	 ingyen	 is,	 folyamatosan.	
Telefon:	0630	684-1693

•	Szőnyegét elvisszük, mossuk, szárít-
juk,	 visszavisszük.	 info@alfacleaning.hu	
06-20/288-3919

•	AlfaCleaning: szőnyeg, kárpit, matrac,	
autóbelső,	tisztítása/mosása.	www.alfacle-
aning.hu	06-20/288-3919

Gurtnicsere, új redőn� készítése, 
faredőn� javítása hétvégén is, g�ors 
precíz munka. Tel.: 06-30/900-8159, 
06-70/227-6273

•	Padlások, udvarok, pincék, hagyaté-
kok	 lomtalanítása,	 felvásárlása.	 Lom	 elta-
karítása	 akár	 ingyen.	 Telefonszám:	
20/4060-718

Ácsmunkákat, széldeszkázást, 
kémén�javítást, kőművesmunkát vál-
lalok. Telefon: 0630 217-3529

•	Gáztűzhelyek, vízmelegítők, mosógé-
pek, kazánok	 karbantartása,	 javítása.	
Villanyszerelés.	30/471-0746

•	Megbízható brigád vállalja vályog	 és	
téglaépületek	felújítását,	átalakítását,	tetők,	
kémények	 áthajtását,	 javítását,	 hideg	 és	
meleg	 burkolást,	 festést.	 Referenciával,	
számlával.	Telefon:	0630	184-1587

•	Vállalok mindenféle lakatosmunkát, 
acélszerkezetek	 gyártását,	 polikarbonát	
előtetők,	 teraszok,	Lindab	tetők,	kerítések,	
tolókapuk,	 úszókapuk	 gyártását,	 telepíté-
sét.	20/464-1379

•	Veszélyes fák kivágását vállaljuk	alpin	
technikával.	 Uitt.:	 erdőgyérítést,	 bokrok,	
cserjék	irtását	és	fűkaszálást	vállalunk.	Tel.:	
06-70/553-6432

•	Jogosítvánnyal rendelkező hölgy 
kínál	időseknek	fuvarozást,	takarítást,	egy-
ben	 otthoni	 segítséget.	 Hívjon	 bizalommal.	
20/3605-131

•	Asztalosmunkák. Egyedi méretű 
konyha-	 és	 szobabútorok,	 ágyak,	 beépített	
szekrények	 gyártását	 vállalom.	 Tel.:	
06-30/629-5189

•	Szobafestést kedvező áron vállalok.	
30/727-08-28.

•	Megrepedezett házak falainak 
összepántolása,	 alaperősítés,	 fal	 alászige-
telés	 fűrésztechnikával,	 kőműves-	 és	 bur-
koló	munkák	vállalása.	Telefon:	0620	435-
3710

•	Régi tetők felújítását, bádogosmunkát,	
Lindab-lemezelést,	 kúpkikenést,	 tetőszige-
telést,	széldeszkázást	vállalok.	06-20-362-
8311,	06-30-511-4550

Redőn�expressz. Műan�ag, fa, alumí-
nium redőn�ök készítése, javítása, 
napellenzők készítése. Tel.: 
06-70/455-4655

•	Tetőfedés, ácsmunka, bádogosmun-
ka, kúpkikenés,	 széldeszkázás,	 csere-
pes-lemezelés,	 trapézlemezelés,	 ereszcsa-
tornázás,	 tetőjavítás,	 cseréplécezés,	
tetőszigetelés	anyagbeszerzéssel,	ingyenes	
kiszállással.	06-30-749-5485

•	Bádogos-, ácsmunka, tetőfedés, kúp-
kikenés,	 széldeszkázás,	 cserepes-lemeze-
lés,	 trapézlemezelés,	 ereszcsatornázás,	
tetőjavítás,	 cseréplécezés,	 tetőszigetelés	
anyagbeszerzéssel,	 ingyenes	 kiszállással.	
06-70-257-8945

•	Ácsmunka, tetőjavítás, tetőfedés, 
bádogosmunka,	 cserepes-lemezelés,	 szél-
deszkázás,	 tetőáthajtás,	 kúpkikenés	egyéb	
kisebb	 javítások	 országosan,	 ingyenes	
kiszállással.	Kedvezmény	15%	2023.	június	
15-ig.	06-30-928-9443

• ABLAKOK és AJTÓK,
• egyedi fa nyílászárók forgalmazása, beépítése,
• alu- és mûanyag redõnyök,
• faredõny, fareluxa, harmonikaajtó,
• szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenzõ,
• rolós szúnyogháló.

BAJCZÁR SÁNDOR
Szentes, Gilicze A. u. 31. Tel./fax: 63/444-438, 30/48-77-208
E-mail: rolo-roco@invitel.hu • www.bajczararnytech.atw.hu
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