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INGATLAN

SZENTESEN ELADÓ:
•	Vecseri utcában 2 szobás,	téglaépítésű	

kockaház,	 melléképületekkel,	 gyümölcsös-
kerttel	(26.9	m)

•	3 szobás, 88 m2-es,	 felújított	 paraszt-
ház,	 7	 kW	 napelemmel,	 alternatív	 fűtések-
kel,	 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 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.	20/580-6982.

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

•	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.

•	Fábiánsebestyéni ház eladó. Telefon:	
0630	483-9517

•	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.

•	Szentes, Mészáros Lázár u.	6.	sz.	ház	
eladó.	Érd.:	30/784-3493

•	Szentes központjában, új ajtóval,	 17	
m2-es,	 fűtött	 garázs	 eladó.	 Irányár:	
8.200.000	 Ft.	 30/410-31-99.Szentesen	
városközponti,	2	szobás,	erkélyes,	 II.	eme-
leti,	 58	 m2-es,	 frissen	 festett	 lakás	 eladó.	
Irányár:	23,7	MFt.	30/853-3980.

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

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

ELADÓ SZENTESEN:
•	Különleges, egyedi kialakítású, két-

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

•	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)

•	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)

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	 zárt-
kert	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,	
hőszigetelt,	 54	 m2-es,	 komfortos	 hétvégi	
ház.	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

FOLYAMATOSAN KERESÜNK
CSALÁDI HÁZAKAT, 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	gazdál-
kodásra,	 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-
tel.	20/927-4721

•	9,7 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

•	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!

•	Szentes frekventált helyén 80	 m2-es	
ház	eladó.	30/383-1968.

•	Derekegyház, Nagymágocsi úton, 3	
szobás	 ház	 eladó.	 Ára:	 12	 MFt.	 70/388-
7145.

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

•	Csongrádon, az Ibolyásban kétszobás,	
pincés,	melléképületekkel,	kis	erdővel	tanya	
eladó.	30/696-3130

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

•	Szentesen 3 szobás, rendezett,	hőszi-
getelt	kockaház	eladó.	Kertvárosi	ház	érde-
kel.	30/221-2748.

•	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, 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

•	Szegváron kis ház építőanyaggal	eladó.	
70/356-9911.

Bereklaposon Szőlős köz 7. számú 
telek eladó. 30 m2-es kő épület, víz, 
villany, 30 db termő gyümölcsfa 
eladó. Érd.: 63/321-169 vagy szemé-
lyesen Zsibók István, Szentes, Honvéd 
u. 6/1. lakás.

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

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

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:	 06-30/983-
3020

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

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

•	Szentesen 1 szoba összkomfortos	ház-
rész	 két	 havi	 kaucióval,	 berendezve	 kiadó.	
70/368-0687.

•	Csongrádon, Szentesen albérlet 
kiadó.	30/270-3503.

•	Szentesen, vagy Csongrádon 2,5-3	
szobás,	 bútorozatlan	 kertes	 házat	 keresek	
hosszú	távra	60-70.000	Ft-ig.	Melléképület,	
garázs	előny.	30/532-0518.

•	Kertvárosban garázs kiadó. 70/326-
5200.

•	Szentesen részben bútorozott családi	
ház	kiadó,	szobánként	 is.	Telefon:	70/564-
5894.

MUNKA
•	E jogosítvánnyal PÁV vizsgával	 GKI	

kártyával	rendelkező	gépkocsivezetőt	kere-
sünk	hosszú	távra	megbízható	céghez,	ver-
senyképes	 fizetéssel	 belföld	 vagy	 nemzet-
közi	 viszonylatra.	 Telefon:	 30/907-0837	
(Trans	Kft.)

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

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	
vizsgával	 (12t/h)	 rendelkező	 munkatársat.	
Érdeklődni,	 jelentkezni	 a	 jozsef.toth@hun-
garymeat.hu	 e-mail	 címen	 vagy	 a	
06-76/463-815-ös	 telefonszámon,	 vagy	
Kiskunfélegyháza,	Majsai	úti	portán	leadott	
önéletrajzzal	lehet.

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

•	Ügyintézői irodai munkakörbe kere-
sek	 Szentesre	 munkatársat.	 Önéletrajzot:	
mb2kft@gmail.com	címre	várom	(MB2	Kft.)

•	A Szentesi Parkerdő Otthon	szociális	/	
terápiás	 munkatársat	 keres.	 Érdeklődni:	
63/850-020.	Önéletrajzot	várunk	a	parker-
do@szentes.hu	e-mail	címre.

•	A 4Évszak Ízműhely Kft.	kisegítő	mun-
katársat	keres	-	heti	2-3	alkalomra	-	pizza-
feltétező	 munkakörbe.	 Tapasztalat	 előny.	
Tel.:	06-20/214-7842

Szuperinfó online hirdetésfeladás: hirdetek.info.hu

A GANZ-GANZ-SZENTESSZENTES
Acélszerkezet Kft.Acélszerkezet Kft.

változatos, igényes hegesztett 
acélszerkezetek gyártására jól 
képzett szakembereket vesz fel

• •  TMK-lakatos TMK-lakatos
• •  CNC lángvágógép-  CNC lángvágógép- 

kezelõkezelõ  és hegesztõhegesztõ
munkakörökbe.

Érd.: Szentes, Szarvasi út 2.
vagy a 30/797-9745-ös telefonon.

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

www.vtingatlan.hu


