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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. 
Versegi	Zoltán:	20/805-7847

•	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

•	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, 1+2 szobás házrész	 eladó	
vagy	lakásra	cserélhető.	30/857-4783.

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

ELADÓ SZENTESEN:
•	Különleges, egyedi kialakítású, két-

szintes,	 belváros	 szívében	 elhelyezkedő,	 5	
szobás,	 vegyes	 falazatú	 114	 m2-es	 lakás	
(39,9	M	Ft)

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

•	Kurca parton természeti környezet-
ben,	 belterületi	 1350	 m2-es	 közel	 négyzet	
alakú,	üres	építési	telek,	37	m	széles	utcaf-
ronttal	(9,9	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)

•	Szentesen, az Apponyi téren	 37	
m2-es,	II.	emeleti	üres	lakás	eladó.	20/462-
1981.

•	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

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

•	Szentesen, a Gilicze A.	utcában	építés-
re	 és	 gazdálkodásra	 alkalmas	 földterület	
eladó.	20/389-02-48.

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

SZENTES
•	13,7 M Ft Bálint	utcai,	71	m2-es,	3	szo-

bás,	külön	bejáratú	házrész.	20/927-4721
•	15,7 M Ft Horváth	 telep,	 84	 m2-es,	 3	

szobás	ház.	30/678-2536
•	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	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
•	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
•	23,9 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, a Váradi Lipót	utcában,	120	
m2-es,	3	szobás,	összkomfortos,	 felújítan-
dó	ház		25	m	Ft
•	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, a Nyíl utcában,	60	m2-es,	

komfortos	kockaház,	650	m2-es	telken		12	
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	állapo-

tú	42	m2-es	nyaraló,	saját	tulajdonú	telken		
17,9	m	Ft
•	Pálmonostorán 100 m2-es, komfortos	

kockaház	melléképületekkel		14	m	Ft

•	Energetikai tanúsítvány készítése 
Fássy	Zoltán.	06-30/410-2772

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

•	Csongrádi belvárosban, Tiszagátra 
vivő	 kerttel,	 családi	 ház	 eladó.	 20/496-
8877

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

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

•	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.	30/422-1854.

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

•	Szentesen, III. emeleti lakás	 eladó	
vagy	 elcserélhető	 I.	 emeleti,	 vagy	 liftes	
lakásra	értékegyeztetéssel.	30/714-1273.

•	Szentesen, I. emeleti, 1-1,5	 szobás,	
vagy	liftes	lakást	keresek.	30/714-1273.

•	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.

VÁRDAI – TRIGON
INGATLAN

20/338-8499
30/399-7558

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

személyes	igényeihez	igazítva.

Szerezz 

Játssz új Meglepetés
sorsjegycsaládunkkal, és nyerj akár

millió
forintot!75

Keresd a sorsjegycsaládot a lottózókban, a karitatív sorsjegyárusoknál, a postákon és a kijelölt MOL töltőállomásokon!

www.szerencsejatek.hu
#maradjonjáték  18
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Érdeklõdni:
06-30/445-0968
06-30/514-8955

www.ingatlanportre.hu

www.vtingatlan.hu

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

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

ingatlanértékesítő
melykuti.ferenc@ving.hu

+36 (30) 606-6502


