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Minden
Ft feletti10 000 vásárlás esetén

20%
kedvezmény
március 11–16-ig
a teljes árukészletre az

ERIKA
MÉTERÁRU-

ÜZLETEKBEN
Hmvhely, Teleki u. 27.
Telefon: (62) 388-433

és a Kálvin János téren.

Kös�öntjük 
 a hölgyeket!

PAPUCS
CIPÕ
RUHÁZAT

Hmvhely, Szegfű u. 16.
(múzeum mögötti egyirányú utca)

www.puntobolt.hu

bőrcipők
már 9990

Ft-tól

8490 Ft 6990 Ft

9490 Ft 7490 Ft

8490 Ft 6990 Ft
Gyerekszandálok érkeztek!

Punto

SZUPINÁLT

AKCIÓS

Hódmezővásárhely,
Szabadság tér 76. & 0670 931-2929

Tavaszi lemosó permetszerek, 
vetőmagok, vetőburgonyák, dug-
hagymák, rózsák, kerti eszközök

óriási választékban kaphatók!
Széles kínálat lovas-

felszerelésekből, villanypásztor-
zsinórokból, -készülékekből.

Csillag Gazdabolt 
és Lovasbolt

HATALMAS
CIPŐ- és RUHAVÁSÁR

Női cipők, félcipők, topánkák, sportcipők

1000
Legújabb tavaszi modellek 1500 Ft/pár.

forint
pár

Hmvhelyen a piacon a vásárcsarnok előtt
március 10-én (vasárnap) 7–11 óráig.

PARTY
TAXI
0680

628-628
INGYEN HÍVHATÓ

Főnix Taxi
0–24 ÓRÁIG INGYEN HÍVHATÓ

Teljes körű

KÖLTÖZTETÉS,
bútor- és áruszállítás

az év minden napján.
GYORS • MEGBÍZHATÓ

0670 388-4379
ÚJ PÉNZTÁRGÉPEK
forgalmazása, 
üzembe helyezése
Használt pénztárgépek adás- 
vétele, javítása, árazógépek.
Pénztárgép bérelhető.

KUN MIHÁLY
pénztár- és irodagép-műszerész
0662 246-174  •  0620 9557-964
Nyitva hétköznap 8–16 óráig 

Hmvhely, Dr. Rapcsák A. út 40.

A Zója Cukrászda
különleges kínálata:

Túrógombóctorta,
Trüffeltorta,

Hisztérika torta,
Madagaszkár torta

Látogasson el hozzánk és kóstolja 
meg süteményeinket, kávéinkat a 

Zója Cukrászdában 
(Nap u. 17.), a piactéri 

üzletünkben és a székkutasi 
Korona Cukrászdában!

Süteményrendelés: Zója Cukrászda 
0662 245-651, 0630 665-1918 

• piactér 0630 654-1779 
• székkutasi Korona Cukrászda 

0630 643-3450

N
YI

TÁ
S

m
ár

ci
us

 1
8-

án
 9

 ó
ra

ko
r 

az
O

ld
al

ko
sá

r 
ut

ca
 1

4.
 a

la
tt

.

Fess Férfi divat
a Profi  udvarban várja önöket
a legújabb tavaszi slim (extra
karcsúsított) fazonokkal.
• mintás ingek
• sportzakók
•  rugalmas

divatnadrágok
• öltönyök
• vőlegényszettek
készítői árakon

méretre rendelve is!
Fess Szabóság
Hódmezővásárhely,
Andrássy út 46–48.

(Profi  udvar)
Telefon: 0670 450-2568

Nyitva: keddtől péntekig 10–12 és
13–17, szombaton 9–12 óráig.

Légy különleges!
Válassz az

Ircsi  Divatsarok
(Hmvhely,

Szegfű u. 4–6.)
tavaszi

újdonságaiból!

Dr. Varga-Tóth Andrea
szülész-nőgyógyász,  

gyermek -nőgyógyász szakorvos
Rendel:

Hmvhely, Szegfû u. 2.
szombaton 9.30–11.30 óráig

Bejelentkezés: 0630 248-7311

Szeged, Gera S. u. 4/a
hétfõn 16–18 óráig

0662 326-739 (13 órától)

Üzleteink:   1 Hús- és
húskészítmény-

üzletünk
Hmvhely, Mátyás u. 1.
2 ÉLÉSTÁR

késztermék-üzletünk
Hmvhely, Kossuth tér 6.

(a gyógyászati segédeszközök
boltja mellett)

Húskészítményeinket 
magas hústartalommal, 
nosztalgikus ízvilággal

készítjük.

Sült zsír .......495 Ft/kg

Darált hús
(kolbásznak,
szaláminak is)......795 Ft/kg

ÉVI lángosozó
Hódmezővásárhely, Kutasi út 12.
Nyitva hétköznap 5–13, szombaton 5–12, 

vasárnap 6–11 óráig.
márciusAKCIÓ 8–21-ig.

900 Ft feletti rendelését Hmvhely bel-
területén igény szerint kiszállítjuk (300 Ft/cím).
Előrendelés: 0630 620-6921

extra töltött
lángos10% kedvezménnyel.
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KISTÓPART VENDÉGLŐ
Hmvhely, Kistópart u. 2.  & 0630 555-1765
A vagy B menü 900 Ft • C menü 1050 Ft • desszert (D) 350 Ft

MENÜAJÁNLATUNK  március  11–17.

pé
nt

ek

karfiolleves A rántott 
hal, mexikói rizs
B mulatós szelet,

petrezselymes burgonya 
D dobos rolád

sz
om

ba
t fejtettbableves A gombás

apróhús, tészta B sajttal és 
sonkával töltött szelet,
burgonyapüré D isler

va
sá

rn
ap

csontleves A szögedi szelet, 
petrezselymes burgonya

B párizsi szelet, párolt rizs 
D somlói kocka

hé
tfő

suhantott tésztaleves A lencse-
főzelék, sült kolbász B bácskai 
rizses hús C „részeges” kacsa-

sült, vörösboros aszalt gyümölcs, 
krokett D barackos pite

ke
dd

zöldségleves A Öregtubi
kedvence, hagymás tört burgonya 
B sertésszelet vadász módra,

krokett C pöttyös pipifalatok, 
sült burgonya, saláta D alma 

„köntösben”

sz
er

da

legényfogóleves A aranygaluska 
B carbonara penne C nagy-

cserkeszi göngyölt hús, sült 
burgonya D rakott palacsinta

cs
üt

ör
tö

k

zöldborsóleves A tormás sertés-
sült, tört burgonya B Eszter-

házi-szelet, makaróni C paella 
(tenger gyümölcsei, csirkemell, 

rizs) D csokifánk

NYITVA: hétfő ....10–18 óráig,
kedd–csütörtök ....10–19 óráig,
péntek, szombat ...10–22 óráig,

vasárnap ...... 10–15 óráig.

Rendelését leadhatja:
Strelitzia Virágüzlet (Kerváros)

Mindennap választható gyümölcsleves is!
Cs
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A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Álmodd újra! – VÁSÁRHELYI ZÖLDPARTY
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett, a TOP-6.3.2-15-HM1-2016-00001 azonosítószámú projektje keretében 
rendezi meg 2019. március 22-én, pénteken 13.30 és 16.15 óra között az ÖKO Iskola találkozóját, melynek a Rárósi út végén található Téglagyári tanösvény 
ad helyet. „A „Zöld Hódmezővásárhely – környezettudatos közterület-megújítás Hódmezővásárhelyen” című projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
fi nanszírozásával jöhetett létre, melynek összege bruttó 830 999 989 Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett.

Mit jelent az, hogy ökoiskola?
Az „öko” szócska előtagként egyre több helyen szerepel. Van mar ökopiac, ökoturizmus, ökogazdálkodás. A szószösszetételekben az „öko” szócska mindig arra utal, hogy 
a tevékenységet olyan módon végzik, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig próbálják tiszteletben tartani az élővilág érdekeit, próbálnak minél kisebb károsodást 
okozni az ökoszisztémának. Az ökoiskolák tehát olyan iskolák, melyek a fent leírt elvek alapján igyekeznek működni. 
Mitől ökoiskola egy iskola?
Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A válsággal való megküzdés egyik fő eszköze a környezettudatosabb életvitel kialakítása. Ehhez a 
célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák iskolafejlesztő munkájuk során azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár 
eszményképét tartják szem előtt. Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság 
pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén. A helyi ÖKO iskola, a Szent István Általános Iskola az elmúlt évtizedben nagy fi gyelmet
fordított a környezetvédelmi és természetvédelmi szemléletformálásra. Az iskola pedagógiai programját teljes egészében áthatja az ökológiai
gondolkodás nemcsak a tantervet, a foglalkozásokat, de még az osztálytermek berendezését illetően is. 
ÖKO nap 
Az ÖKO Iskolák találkozójának konferenciáján jó gyakorlatok bemutatására, tudástranszferre kerül sor, amelyen a meghívott ÖKO
Iskolák intézményi képviselői, a helyi ÖKO iskola diákjai vesznek részt. A természetben zajló játékos délutánon számos érdekes
programmal várják a diákokat, szülőket, érdeklődőket. A program keretében lesz solymászbemutató, békamentés,
kemencében sütés.
Felhívás
Előzetes feladatként minden intézményt megkérnek arra, hogy küldjön ÖKO-témájú, iskolaélettel kapcsolatos fotót az
iskola@szentistvanisk.hu címre. A fotók megküldésének határideje: 2019. március 15. napja.

TISZTELT  FÖLDTULAJDONOSOK!
A Návay Kornél Vadásztársaság

Földtulajdonosi Közössége a 06-803560-102
kódszámmal nyilvántartásba vett Mindszent, Mártély,

Hódmezővásárhely, Algyő, Maroslele, Óföldeák,
Földeák, Makó településeket érintő

vadászati földbérleti díjat
március 21-én 9 és 12 óra között � zeti

a Perei-Agro Kft. telephelyén
(Hódmezővásárhely, Bodzás part 28. & [62] 231-153)
Ettől eltérő időpontban telefonos egyeztetés alapján.

Szükséges okmányok: • személyi igazolvány
• lakcímkártya • adóazonosító szám • a földterület
tulajdoni lapja • szükség szerint meghatalmazás

Tisztelettel:  Návay Kornél Vadásztársaság
Földtulajdonosi Közösség képviselője

KÖLTÖZTETÉS
BÚTORSZÁLLÍTÁS
rakodókkal vagy anélkül,
bútorok szakszerű szét- és

összeszerelése. Hétvégén is!
Fehér
Norbert  0620 552-7167

Helyben
és vidékre

már
20 éve!

Üvegezés, képkeretezés,
üvegmegmunkálás,

hőszigetelt üveg gyártása.
Hmvhely, Klauzál u. 41.
0670 592-3905 0662 222-855
0670 315-7081 (telefax is)

0670 236-9819
HEGEDÛS ÉS TSA BT.

hest2@invitel.hu
Új kémények építése, ajtó-, ablak- 
beállítás, egyéb kőművesmunkák. 

0670 563-4431

Vizeletcsepegés gyógyítása, változókori panaszok kezelése,
az intim részek fiatalítása – műtét és fájdalom nélkül.

Dr. Hernádi Gyula
szülész–nőgyógyász főorvos
Bejelentkezés:  0630 248-1170

EG É S ZS ÉG PÉ N Z TÁR I FI NAN S Z Í ROZ Á SSAL I S .
www.drhernadirendelo.hu

NŐGYÓGYÁSZATI LÉZER

Hódmezővásárhely, Aranyág kert 11.
A Hód-Mezőgazda Zrt. központi gépműhelye a 47-es út 195. km-nél. 

Nyitva hétfőtől péntekig 7–15.30 óráig. & 0662 535-140, 0630 318-6364

MŰSZAKI VIZSGA
személygépkocsi, személygépkocsi utánfutó és lakókocsi, 

tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, pótkocsi, lassújármű
időszakos vizsgáztatása folyamatosan

•  környezetvédelmi mérés
•  fékhatásmérés

•  kellő számú jelentkező esetén 
lassújármű kategóriára egyedi és 
első forgalomba helyezési vizsga

beutaló és sorban
állás nélkül, időpont-

egyeztetéssel.
•  A legszélesebb vizsgálati 

paletta (pl. hormonok,
tumor marker meghatározás, 
allergia vizsgálatok stb.)

• Gyors leletközlés
• Sürgősségi vizsgálatok
Dr. Hernádi Rendelő
Hmvhely, Jókai u. 45.

Időpont-egyeztetés:  
0630 248-1170

LABOR-
VIZSGÁLATOK

Gázpalack
házhoz szállítása

• 11,5 kg-os
• 23 kg-os
• Motor

Díjtalan kiszállítás
hétfő–péntek 8–16 óráig
szombaton 8–11 óráig

Telefon: 0620 519-9548

Dr. Sebők Rita
reumatológus és

mozgásszervi rehabilitációs szakorvos és

Dr. Grochulski Radoslaw
sebész szakorvos

M A G Á N R E N D E L É S E
Hmvhely, Nyizsnyai G. u. 1.  keddenként 15–18 óráig.

Bejelentkezés hétfő–péntek 8–15 óráig:

0630 210-210-8
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Jót, jó áron, a jó szomszédtól!
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2019. március 7–17.mmárcius 7–17.

HÓDMEZŐVÁSÁRHEY: Dr. Rapcsák András út 1.
MINDSZENT: Oncsa sor 10. • MÁRTÉLY: Fő u. 49. • SZÉKKUTAS: Béke u. 1.

Legyen ön is a Coop Klub tagja! Igényeljen
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT! Regisztráljon üzleteinkben!

Steffl   sör
0,5 liter, 4,2%,
Heineken

 Ft
418 Ft/liter

Royal
selyemsonka
100 g, több íz,
Sága

 Ft
3190 Ft/kg

Nagy
sajtos kifl i
90-95 g,
Zombor Cipó Kft.Zom

 Ft
989 Ft/kg

Mizo tejföl
330 g, 20%,
Sole-Mizo

 Ft
967 Ft/kg

Suzy
üdítőital
1 liter, 5-12%,
több ízben
Sió-Eckes Kft.

 Ft

Mizo tej
1 liter, 2,8%, UHT,
GMO mentes
Sole-Mizo

 Ft

Pápai extra sonka
1 kg,
Pápai Hús Kft.

 Ft

Solidarnosc kocka,
krémmel töltött
tejcsokoládé
16,67 g, több íz,
SchocoBon

 Ft

KENTAUR
Lovaspanzió és Pihenőpark
Hmvhely, 45-ös főút 47–48-as km-szelvény
& 0630 732-6207 • kentaurpanzio@gmail.com

MENÜAJÁNLATUNK  március 11–15.

A menü ára helyben fogyasztáskor 810 Ft, kiszállítva 850 Ft.

CSÜTÖRTÖK
makói vágottleves

A sonkás-gombás milánói 
makaróni B mákos nudli

PÉNTEK
csontleves • rántott

csirkemell, kukoricás
rizs, sült burgonya

 HÉTFŐ   lencseleves virslivel
A roston sült csirkemell zöldborsós,
csibemájas mártással, párolt rizs
B erdélyi tokány, tésztaköret
 KEDD   burgonyagaluskaleves
A zöldborsófőzelék, rántott sertésszelet 
B sertéspörkölt, pirított tarhonya
 SZERDA   tojásos leves A csirke-
gyros B göngyölt hús, burgonyapüré

– a vásárhelyi napelemesHÓDSZOLÁR 0630 9676-896

Bármilyen jellegű fotózásra, workshopokra,
reklám� lm-forgatásokra bérelhető enteriőr

F O T Ó S T Ú D I Ó
Hódmezővásárhelyen. 3 különböző stí lus

berendezése 120 m2-en.
Érdeklődés,
időpontfoglalás: 0630 527-1212

SZERETETTEL
KÖSZÖNTJÜK
A HÖLGYEKET
A NEMZETKÖZI
NŐNAP
ALKALMÁBÓL!

A MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI

SZERVEZETE

PB-gázpalack
házhoz szállítással
hétfőtől szombatig

Olajos Sándor
0630 382-3732
0620 441-0204

Bankkártyával is fizethet!
TELEPHELYEINK:
Hódmezővásárhely,

Széchenyi tér
Hódmezővásárhely,
Szántó K. J. u. 182.

FÉNYMÁSOLÁS PÓLÓNYOMTATÁS
IRODAI KÖTÉSZET BÉLYEGZŐKÉSZÍTÉS
NÉVJEGYKÁRTYA-készítés GRAVÍROZÁS
Egyedi  fényképes  ajándéktárgyak

SZAKDOLGOZAT KÖTÉSE

Hmvhely, Kinizsi u. 2.
irodaiszolgaltato@invitel.hu

www.s-copy.eu
& (62) 238-205– Copy Kft.

Költöztessen
vásárhelyi

bútor-
szállítókkal!

20 éves gyakorlattal,
 rakodókkal vagy rakodók nélkül.

Hét-
végén

is!

3,5–12
tonnáig

ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA
a Hmvhely, Szegfű utcai 
háziorvosi rendelőben.

Bejelentkezés: 0620 549-7696
Dr. Nagymélykúti László

Személygépkocsi-
vezetõi tanfolyam

indul a MOLNÁR Autósiskolánál
március 16-án (szombat) kedvezményes áron.
Az elméleti tanfolyamokat hétvégén tartjuk.

Választható tantermi kresz vagy E-learning
internetes távoktatás. • RÉSZLETFIZETÉS!

Jelentkezés: Hódmezõvásárhely, Kisfaludy u. 24.
& 0630 963-0844 • www.molnarautosiskola.hu
VSM elmélet: 31,25% • forgalom: 41,94%  ÁKÓ 133,33%  KK 170 250 Ft N
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• kazánok karbantartását, 
szervizelését, cseréjét, stb.

• fűtéskorszerűsítést, víz-, gáz-,  
központi fűtés szerelést 

teljes kivitelezéssel, akár 
anyagbeszerzéssel és 

garanciával, akár hétvégén is!

MA-THERM Épületgépész és 
gázkészülékszerelőként 

vállalom:

Ingyenes árajánlatért hívjon 
bizalommal:

06-30/685-5475
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MANÓFALÓ GYORSÉTTEREM
Hmvhely, Németh László u. 13.  Nyitva naponta 8–22, vasárnap 11–22 óráig.

hé
tfő kapros zöldbableves A sült csirkecomb, 

rizibizi B sertéspörkölt, tészta

ke
dd suhantott tésztaleves A hawaii csirke-

apró, rizs B finomfőzelék, vagdalt

sze
rd

a bableves A szezámmagos csirke, 
petrezselymes burgonya

B tejszínes darálthúsos rakott tészta

cs
ütö

rtö
k meleg almaleves A bakonyi sertés-

borda, galuska B magyaros csőben sült 
szelet, vegyes köret

pé
nte

k frankfurtileves A mákos guba vanília-
öntettel B bolognai rakott tészta

szo
mb

at csontleves A rántott szelet, burgo-
nyapüré B paradicsomos húsgombóc

Menüajánlatunk   (március 11–15.)

Asztalfoglalás: 0630 214-3075 • 0662 800-981

www.manofalo.hu

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
SZÉP kártyát és étkezési utalványokat elfogadunk!

Magyaros ételek, pizzák, frissensültek, 
egyedi hidegtálak Laci konyhájából.

ÍZELÍTŐ ÚJ PIZZÁINKBÓL
 32 cm-es 60 cm-es
Hot-dogos .......1290 Ft .....4700 Ft
(mustáros-ketchupos szósz, virsli, 
csemegeuborka, sült hagyma, 
szezámmag, mozzarella sajt)

Körözöttes .....1290 Ft .....4700 Ft
(körözött, kolbász, lilahagyma, 
mozzarella sajt)

Donna D. ............1390 Ft .....5000 Ft
(pizzaszósz, sonkacsík, csirkehús, 
paradicsomkarika, feta sajt, 
lilahagyma, mozzarella sajt)

Manófaló ..........1390 Ft .....5000 Ft
(tejfölös szósz, hagymás 
velő, paradicsom, tükörtojás, 
mozzarella sajt)

Padovai  .............1390 Ft .....5000 Ft
(tejfölös szósz, sonka, csirkehús, 
paradicsom, mozzarella sajt)

Italiano  ..............1290 Ft .....4700 Ft
(tejfölös szósz, bolognai ragu,
sült bacon, sajt

 32 cm-es 60 cm-es
Vulkán ...................1290 Ft .....4700 Ft
(pizzaszósz, sonka, kolbász, tarja, 
jalapeno, lilahagyma, mozzarella 
sajt)

Pikáns ...................1390 Ft .....5000 Ft
(tejfölös szósz, csirkehús, bacon, 
juhtúró, mozzarella sajt)

Lady ..........................1390 Ft .....5000 Ft
(tejfölös szósz, csirkehús, körte, 
füstölt sajt, mozzarella sajt)

Mexikói................1290 Ft .....4700 Ft
(salsás szósz, sonka, tarja, 
vörösbab, kukorica, jalapeno, 
mozzarella sajt)

Húsfaló ................1490 Ft .....5300 Ft
(pizzaszósz, sonka, kolbász, tarja, 
csirkehús, paradicsom, lilahagyma, 
csemeguborka, mozzarella sajt)

Sajtkrémes ...1290 Ft .....4700 Ft
(sajtszósz, csirkehús, bacon, 
kukorica, mozzarella sajt)

Minden vasárnap
SVÉD-

ASZTALOS 
EBÉDDEL
várjuk Önöket!

1700 Ft/fő | 5 év 
alatt INGYENES

5 és 10 év
között 850 Ft
A változtatás jogát 

fenntartjuk! Elvitelre, vagy helyben fogyasztva 950 Ft

GÖRÖGÖS  HÉT
március 8–14-ig

• 2 adag Görög gyümölcs-
leves • 2 db Görögös csőben 
sült csirke • 2 adag Gyroshús

• 2 db Grillezett feta sajt
• Házi sült burgonya

• Vegyes saláta • Tzatziki
• 2 db Vaníliakrémes

palacsinta erdeigyümölcs-
öntettel

csomagolva, kiszállítva

4400 Ft

„Zöld Hódmezővásárhely – környezettudatos közterület-megújítás Hódmezővásárhelyen”
TOP-6.3.2-15-HM1-2016-00001 „Droghelyzet van” dr. Zacher Gábor előadás

MINDENNAPI FÜGGŐSÉGEINK!
Dr. Zacher Gábor toxikológus
INGYENES ELŐADÁSA
a Bessenyei Ferenc
Művelődési Központban
(Hódmezővásárhely,
Dr. Rapcsák A. út 7.)
2019. március 25-én
(hétfőn) 17 órától.

FORINT

OUTLET

Hmvhely, Ady Endre út 5.
Bejelentkezés: (62) 534-412

www.ersebesz.info
www.fontanacentrum.hu

VEINSTREAM
Dr. Sipka Róbert

klinikai főorvos
•  LÉZERES, RÁDIÓFREKVENCIÁS 

RAGASZTÁSOS ambuláns
visszérkezelés

•  Fagyasztásos,
injekciós
seprű-
véna- és LÉZERES arc-, orr-, 
testhajszálér-kezelés

•  Érbetegség-szűrés, -kezelés, 
-gondozás

•  Color Ultrahang, Doppler,
Veinlite vizsgálat
csütörtökön 15–17 óráig

Egészségpénztár kártya és
Erzsébet utalvány elfogadóhely.
Hódmezővásárhely, Ady Endre út 5.

Bejelentkezés: 06-62/647-625,
06-30/544-5616, 06-30/544-5617
Nyitva hétfőtől csütörtökig 10–18 óráig,

 pénteken 9–17 óráig.  •  www.fontanaoptika.hu
www.facebook.com/FontanaOptika

INGYENES
LÁTÁSVIZSGÁLAT

kedvezménnyel

NAP-
SZEMÜVEGEK

SZEMÜVEG-
KERETEKRE ÉS

LENCSÉKRE

20–50%
KEDVEZMÉNY

2019. március 31-ig!

Ajándék tartalék
szemüveget kap

szemüveg vásárlása esetén!

1-et
fizet,2-t kap!

Részletek az üzletben.  Az ajánlat
márc. 1-től ápr. 30-ig, ill. a készlet erejéig tart.

& 0670 540-0255
Hívjon bizalommal hétvégén is!
dovaautokozmetika@gmail.com

Személygépkocsi, egyterű, pick-up, mikrobusz, kisteher-,
nagyteherautó, valamint hajók külső-belső ápolása, kárpit-
tisztítás, waxolás, raktér-, platótisztítás, klímafertőtlenítés

ÚJ HELYRE
KÖLTÖZTÜNK!

Hódmezővásárhely,
Lévai u. 30.

S E B É S Z E T
Dr. Bársony Anett

sebész
ÚJDONSÁG! Plazmalézeres 

esztétikai kezelések
(a plasztikai sebészet forradalmi alternatívája)
•  bőr-, bőr alatti elváltozások (anyajegy, tyúk-

szem, szemölcs) eltávolítása
•  mozgásszervi fájdalomcsillapítás orvosi

kollagénnel (nyak, váll, könyök, kéz, derék,
csípő, térd, boka)

• benőtt és deformált köröm lézeres plasztikája
•  proctológia (aranyér, � ssura, perianalis 

elváltozások)
•  nehezen gyógyuló sebek, fekélyek,

diabeteszes láb kezelése
Rendelők:  Szeged, Zászló utca 4. és
Hmvhely, Fontana Egészségház

Telefon: 0670 3888-706

REUMATOLÓGIA
Dr. Sonkodi Gábor
osztályvezető főorvos

Reumatológus, mozgásszervi
rehabilitációs, � zioterápiás szakorvos
Degeneratív és gyulladásos
eredetű kórképek kezelése

Rendelés:  csütörtökön
16–17 óráig

& 0620 917-1345

Hmvhely, Ady Endre út 5.
Bejelentkezés: (62) 534-412 

www.fontanacentrum.hu

Dr. Keresztes Attila
sebész, baleseti sebész

és ortopéd sebész főorvos
MAGÁNRENDELÉSE

szerda 14–15 óráig
Hódmezővásárhely, Szegfű u. 2.

péntek 14–15 óráig
Fontana Egészségcentrum
Hódmezővásárhely, Ady E. út 5.
•  heveny és idült mozgásszervi beteg-

ségek diagnosztizálása, kezelése. Pl. 
lúdtalp, gerincferdülés, csípőszűrés, 
sérülések és sportsérülések ellátása.

•  gyógyászati segédeszközök felírása, 
műanyag gipsz felhelyezése, ízületi-
gyulladás-csökkentő és szükség
szerint porckivonat injectiok beadása 
(a porcinjectio a beteget terheli).

•  kisműtéti beavatkozások:
benőtt köröm ellátása, szemölcs 
eltávolítása, hegkimetszés stb., 
bütyök, kalapácsujj műtéti ellátása
(szükség szerint kórházi háttér).

Bejelentkezés:
0630 943-6653
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• Akkumulátor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190 Ft/kg
• Vas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50 Ft/kg
• Vaslemez:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38 Ft/kg
• Festett alu   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 270 Ft/kg
• Horgany  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .450 Ft/kg
• Ólom .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .350 Ft/kg
• Sárgaréz   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 910 Ft/kg
• Tiszta alu lemez, profil   .  .  . 370 Ft/kg

Hmvhely, Szántó Kovács János u . 160–162 .
(volt alu depo helyén) .  06-70/509-0850

Az árváltozás jogát fenntartjuk . Nyitva: hétköznap 8–17, szo .: 8–12-ig .

MÉH-TELEP

bővíti kínálatát!
      • mangalica sertés
• húsmarha • szürkemarha

Helyben is fogyasztható
frissen sültek!

Várjuk vásárlóinkat keddtől péntekig 7–17, szombaton 7–12 óráig.
Hódmezővásárhely, Andrássy út 39.

Előrendelést felveszünk

és kiszállítást is vállalunk!

0620 351-6604

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

HALLÓKÉSZÜLÉK AKCIÓ

Widex D30 hal lókészülék

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT

KIVIZSGÁLÁS

06 (70) 629 8056

06 (1) 769 6224

Telefon:

Email:

hodmezovasarhely@widex.hu

Hódmezővásárhely

Andrássy u. 1 .

Címünk:

Az akció 2019. ápri l i s 12-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Akciós hal lókészülék

vásárlása kizárólag tel jeskörű audiológiai vizsgálat után lehetséges, ha a

hal láscsökkenés megfelelően el látható hal lókészülékkel . A vizsgálat és i l lesztés

a szakmai irányelvek maximál is betartásával történik.

Értesítjük kedves vendégeinket,
hogy a mindszenti Pintér-hídi 
Horgásztó március 9-től

reggel 6 órától nyitva tart.
Napijegy a helyszínen váltható, 

állami horgászengedély
kötelező!

Megközelíthető Mindszent-Szegvár 
közötti Kurca-hídnál. • Továbbra is 
bőséges halállománnyal várjuk régi
és új horgászni vágyó vendégeinket.

További információ:
0620 3535-140

HORGÁSZAT
a Pintér-hídi

horgásztavon!

Bútorlapok méretre vágása
és élzárása, valamint

bútorkellékek árusítása.
& 0662 640-079
Bútorgyártás egyedi méret-
ben az Ön igényei szerint.

Ingyenes helyszíni felmérés
és árajánlat-készítés.

• Minőség  • Megbízhatóság
• Szakértelem  • Garancia

& 0620 335-2620

Szántó Kovács J. u. 121.
Nyitva hétfőtől péntekig

8–12 és 12.30–16.30 óráig, 
szombaton 8–12 óráig.

MINDEN AMI BÚTOR
MÁRCIUS 11–15.       Menü:  850 Ft/adag

Házi lepény (sós, édes) mindennap kapható, 350 Ft.
Kihordásos menü 850 Ft.   Házhoz szállítást vállalunk csere-ételhordóval.

SÜLTESTÁL-AKCIÓ 2 személyre
március 8–14-ig  csomagolva  3450 Ft

2 fél magyaros töltött szelet (bacon, kolbász, gomba,
hagyma), 2 db rántott szelet, 2 db rántott
sajt, 2 db hawaii natúr csirke, vegyes köret

HÉTFŐ  grízgaluskaleves A gyümölcsös 
csirke csőben sütve, mazsolás rizs
B sertéspörkölt, pirított tarhonya

KEDD  lebbencsleves
A sült oldalas, hagymás burgonya
B kelkáposzta-főzelék, sült tarja

SZERDA  erdélyi leves
A rakott palacsinta B aranygaluska

2 fél körözöttel töltött szelet,
2 db rántott füstölt sajt, 2 db rántott

szelet, 2 db fűszeres tarja, vegyes köret
VAGY

CSÜTÖRTÖK  húsleves
A gombapörkölt, galuska
B sajttal töltött csirkemell, 

rizibizi
PÉNTEK  almaleves

A zöldséges tepsis hús
B sült hurka, sült kolbász,

párolt káposzta, burgonyapüré

Kiszállítást
vállalunk.

Öszöm-Iszom KISVENDÉGLŐ
Hmvhely, Szent Antal u. 8.  Telefon: (62) 221-051

KTE Duna
Aszfalt U23

NB I/B-s férfi
kosárlabda-mérkőzés a
Hódtói Sportcsarnokban 

március 14-én 
(csütörtök) 18.30 órától.

A mérkőzésre a belépés továbbra is ingyenes!

TOP-6.8.2-15-HM1-2016-00001
azonosító számú projekt a

Hódmezővásárhelyi foglalkoztatási 
együttműködések kialakítása

ÁLLÁSBÖRZE
A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum a TOP-6.8.2.-15-
HM-2016-00001 számú projekt keretében 2019. március 14-én 
10 órától állásbörzét szervez a Balogh Imsi Sportcsarnokban.

Várjuk mindazokat, akik szeretnék megismerni a hód-
mezővásárhelyi vállalkozók ajánlatait illetve a 
szakképző iskolák képzési kínálatát.
Hódmezővásárhely, Szegfű utca 6/a
Elérhetőségek:
Telefon: (62) 202-475
E-mail: hszc@hiszk.hu

Európai Unió
Európai Szociális
Alap
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Tisztelt Vállalkozók!

Magyarországon 2010-től jelentős változás következett be a gazdaságpolitikában – minőségi és mennyiségi javulás 
egyaránt. Hazánk ma már nem kölcsönökből működik, mint 2010 előtt, hanem a saját lábára állt. A gazdasági növe-
kedési adatok pedig azt jelzik, hogy Magyarország folyamatosan erősödik, ami döntően a hazai versenyszféra jó 
teljesítményének köszönhető: az Önéhez hasonló vállalkozások együttes munkájának. 
2010 óta folyamatosan csökkennek az adók, nőnek a bérek, Magyarország – azon belül a Dél-Alföld – egyre von-
zóbb befektetési célpont. A magyar gazdasági növekedés minden várakozást meghalad, tavaly év végén már elérte az 
5,2%-ot is, amivel az Európai Unióban dobogós helyen állunk. A magyar gazdaság teljesítménye 2018 év végére több 
mint 20%-kal bővült. 
Csongrád megyében megközelítőleg 19 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliség gyakorla-
tilag megszűnt – aki valóban akar, az tud is dolgozni. A nyilvántartott álláskeresők száma a munkavállalási korú né-
pesség körében Csongrád megyében a 2010-es évben 7,99% volt, ez 2018 év végére 2,35% lett, míg Hódmezővásárhe-
lyen ugyanezen adatok 9,35%-ról 1,99%-ra javultak.  
A kedvező változásokból Hódmezővásárhely és térségének vállalkozásai sem maradtak ki, verseny képességük meg-
tartása érdekében azonban további lépéseket kell tennünk. A helyi Fidesz ebben igyekszik az Önök szövetségese lenni.
A legfontosabb feladatunk helyi szinten is az, hogy tovább ösztönözzük a gazdaságfejlesztést. Ezért javasol-
ta azt Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Fidesz-frakciója, hogy a 2019. évi költségvetésben 
30%-kal csökkentsük a helyi vállalkozások építményadóját. 
Reméljük, hogy a helyi vállalkozások számára a 30%-os építményadó-csökkentés új lehetőségeket nyit, és 
a Kormány minimálbér-emelése mellett a cégek anélkül tudják növelni a munkavállalóik bérét, hogy a versenyké-
pességüket elveszítenék. A béremelés ugyanis segítheti a szakképzett munkaerő megtartását és a vállalkozások to-
vábbi versenyképességét. 
A képviselő-testületben azért küzdünk, hogy a helyi vállalkozásokra a város ne terheket rójon, hanem lehetőségeket 
teremtsen a számukra. 
Javaslataival, kérdéseivel, kérjük, forduljon hozzánk Ön is bizalommal!

Hódmezővásárhely, 2019 márciusa

Tisztelettel:

  

 Hegedűs Zoltán Dr. Grezsa István 
 önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Hódmezővásárhelyi Szervezete
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I N G A T L A N
Épületek és tetők bontását ingyene-
sen vállalom, magyar vagyok. Építési 
engedély vezetett, lezárt elektronikus 
bontási napló, helyszínvázlat, hulla-
dékkezelői igazolás ellenében adható 
ki. Telefon: 0630 975-8168.

Eladó lakást, házat keresek partnereink 
részére! Biztos segítség! Kovács Sándor 
FAiR-M partner Telefon: 0670 387-9772.

Ingatlanokat keresünk ügyfeleink részére. 
Lakás, lakóház, tanya, szántó, ipari ingat-
lan. Telefon: 0630 678-4833.

Belvárosi, hódtói és kertvárosi eladó la-
kásokat keresünk megbízható ügyfele-
ink részére! Hívja a 647-105-ös számon 
irodánkat!

Zsoldos – Dr. Rapcsák A. utcára nyíló jó 
állapotú, polgári jellegű családi ház eladó, 
csere érdekel értékegyeztetéssel. Telefon: 
0630 4715-795.

Belvárosban 90 m²-es téglaépítésű, 2 
szoba+nappalis, kertes házrész eladó. 
Ár 13,5 M Ft. Telefon: 0630 206-0226.

Susánban 3 szobás, 90 m²-es kocka tég-
laház eladó. Irányár: 14,9 M Ft. Telefon: 
0630 206-0226.

Tarjáni 3,5 szoba+nappalis, 165 m²-es, 
kétszintes téglaház eladó. 28,9 M Ft. Te-
lefon: 0630 206-0226.

A Liget sor elején sorházban ingatlan el-
adó. Telefon: 0630 534-5025.

Mindszent, Mihási úton tanya eladó, 7 ha 
földdel. Telefon: 0630 982-4401.

Belvárosi, II. emeleti, 55 m²-es, nagy er-
kélyes, azonnal beköltözhető, téglablok-
kos lakás bútorokkal is eladó. Telefon: 
0630 407-8209.

Paperei kiskert eladó. Telefon: 0670 
9300-285.

Aranyági kiskert eladó. Telefon: 0670 
9300-285.

Völgy utcai ház eladó. Tel.: 0630 913-6026.

Dózsa Gy. útján ház eladó. Telefon: 0670 
9300-285.

Mindszenten a Mihási úton tanya eladó. 
Telefon: 0630 266-4750.

Gyümölcsöskert 48 db termőfával eladó. 
Telefon: 0630 265-4133.

Batidán 2 szobás rendezett ház mellék-
épülettel eladó. Ára 5,9 M Ft. Hódmező-
vásárhelyen házrész-csere érdekel. Te-
lefon: 0630 540-5028, 0630 240-8284.

Lakást, tanyát, házat vennék részletfize-
tésre Hmvhelyen vagy környékén. Telefon: 
0630 341-8624.

Két családnak alkalmas, külön bejára-
tú téglaház olcsón eladó. Telefon: 0630 
855-0118.

Eladó a Tóalj u. 9. sz. alatti felújításra szo-
ruló, 2 szobás, földszinti lakás. 0670 559-
1528 és felújított, I. emeleti, 1 szobás la-
kás. 0630 289-7086.

Susánban 3,5 szobás ház eladó, 14,9 M 
Ft. Telefon: 0620 490-2226.

Gyümölcsöskert eladó. Telefon: 0630 
8585-444.

Hmvhely, Ábrai K. utcában régi építé-
sű beköltözhető, modernizálásra szoru-
ló kis családi ház eladó. Telefon: 0630 
456-3594.

A Bajcsy-Zs. utcán V. emeleti, 2 szobás 
lakás eladó 11,3 M Ft. Telefon: 0630 
419-0342.

Belvárosban családi ház eladó. Telefon: 
0630 630-5350.

Tarjánban a Száraz u. 3. sz. családi ház 
eladó, ugyanitt kisebbet keresek 8 M Ft-
ig. Telefon: 0630 495-2598.

2 ha föld a város szélén eladó. Telefon: 
0630 243-3474.

Magánház eladó, vagy bérházi 1,5 szobás 
lakásra cserélhető (IX. emeletig). Telefon: 
0630 390-0047.

Végrehajtás alatt álló ingatlant vásáro-
lok. Végrehajtást kiváltok. Telefon: 0620 
256-6800.

Őrült sürgősen 1,5 szobás lakás eladó. 
Telefon: 0630 331-8257.

74 m²-es, 2 erkélyes, szép állapotú, X. 
emeleti hódtói lakás eladó. Irányár: 14 M 
Ft. Telefon: 0670 352-1934.

Székkutas külterületén, betonút közelé-
ben, önálló hrsz. 0,75 ha szántóföld eladó. 
Telefon: 0630 345-8795.

Orosháza, Szőlő krt. közelében kertes ház 
eladó. 4 szobás + étkezős + konyha, spá-
jz, fürdőszoba, 2 WC, garázs és műhely. 
Kétféle fűtés (gáz- és vegyes központi), 
melléképületek, gyümölcsös. Irányár: 
18,3 M Ft + 1 M Ft a mellette lévő, 740 
m²-es építési telek. A kettő egyben vagy 
külön is megvásárolható! Érd.: Czédula 
Ingatlaniroda 0630 6555-165.

Eladó Orosháza belvárosában egy ele-
gáns, fiatalos, kívül-belül igényesen fel-
újított, 72 m²-es, nappalis + étkezős + 2 
hálószobás lakás új, beépített bútorok-
kal, gépekkel. 2 erkélyes, keleti és déli 
tájolású, panelprogramban részt vett, lif-
tes házban, 9. emeleti. Alacsony rezsi! 
Azonnal költözhető! Ára: 14,4 M Ft. Érd.: 
Czédula Ingatlaniroda 0630 6555-165.

Eladó Orosháza belvárosában kellemes, 
csendes utcában egy jó állapotú, tégla-
építésű, szigetelt, 4,5 szobás, 140 m²-es, 
előkertes, kétszintes családi ház. Jellem-
zői: gáz- és vegyes központi fűtés, ipari 
áram, kamera és riasztórendszer stb. A 
térburkolatos udvarban 2 garázs (18 m² 
és 17 m²) és egy 19 m²-es tároló van. 
Az ingatlannal együtt kerül értékesítésre 
a mellette lévő, önálló helyrajzi számon 
található parkosított telek, amely 80%-
ban beépíthető. Irányár: 25,9 M Ft. Érd.: 
Czédula Ingatlaniroda 0630 6555-165.

Földeákon bútorozott családi ház eladó. 
Telefon: 0670 610-6889.

Szikáncson, tetőteres ház melléképüle-
tekkel eladó. Telefon: 0630 4737-141.

Ady E. u. elején 90 m²-es polgári lakás 
eladó. Telefon: 0630 912-7351.

Új-Kishomokon, 839 m² közművesített 
kert eladó. Telefon: 0630 856-5070.

Kodály Z. utcai I. emeleti, 1+2 félszobás 
lakás eladó. Irányár: 15,9 M Ft. Telefon: 
0630 5948-918.

„ABLAK”
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA

Hódmezővásárhely, Bakay u. 1/A 
Dr. Szanda István ügyvéd  & (62) 242-012
Számoljon VELEM! Közvetítési díj 2%

Fényképes megtekintés:
www.ablakingatlan.segitek.hu

A Gellért utca elején, azonnal elfoglalható 
ingatlan eladó. 8,7 M Ft.

Kanyargós utcában igényes, rendezett 
családi ház eladó. 23,5 M Ft.

Mindig kérje el az ingatlanközvetítője 
szakmai névjegyzékben nyilvántartott 

engedélyének számát! 
CSAK IRODÁVAL RENDELKEZŐ SZAK- 

EMBEREKRE BÍZZA AZ ELADÁST! 
ELADÓ és KIADÓ ingatlanokat, kertváro-
si és hódtói lakásokat (földszint, I. és II. 
em. előny), 3–4 szobás ELADÓ lakáso-
kat, házakat KERESÜNK ügyfeleinknek!

3 M Ft, Új-Kishomok, Bánya és a Kereszt 
utca sarkán 740 m²-es telek, 10 m²-es 
pincés kis házzal eladó. 0630 685-6463.

5,4 M Ft, Bocskai utcai, egykor presszó-
ként üzemelő 50 m²-es házrész eladó. 
0630 685-6463.

6,99 M Ft, Szikáncson 83 m²-es, 2+1 fél-
szobás téglaépítésű ház nagy telken ela-
dó. 0630 685-6463.

7,2 M Ft, Bajcsy-Zs. utcai 10 emeletes pa-
nelprogramos épületben 28 m²-es üzlet-
helyiség eladó. Kisebb értékű ingatlan be-
számítása lehetséges! 0630 685-6463.

7,5 M Ft, Ábrai Károly utcában 2 szobás 
65 m²-es, vályog falazatú parasztház el-
adó. 0630 685-6463.

9,2 M Ft, Kaszap utcán, tizedik emele-
ten 47 m²-es, 1+1 félszobás panellakás. 
0670 387-9772.

9,8 M Ft, Csengettyű közi, tizedik emeleti, 
47 m²-es, 1+1 félszobás felújítandó pan-
ellakás eladó. 0630 685-6463.

9,99 M Ft, Dáni utcán 135 m²-es, 3 szo-
bás parasztház eladó. 1–1,5 szobás, ma-
ximum első emeleti lakásra történő cseré-
je lehetséges! 0630 685-6463.

10,5 M Ft, Kertvárosban a Kása erdő mel-
lett, a Nagy András János és a Radnóti M. 
utca sarkán 341 m²-es építési telek eladó. 
0630 685-6463.

10,5 M Ft, Eszperantó utcai kétszobás, 
negyedik emeleti lakás eladó. 0630 685-
6463.

11,49 M Ft, Oldalkosár utcán található 8. 
emeleti 1 plusz 2 félszobás, liftes, klima-
tizált panellakás eladó. 0670 387-9772.

14,5 M Ft, Mester utcán 85 m²-es, 3 szo-
bás, téglaépítésű családi ház eladó. 0630 
685-6463.

15,9 M Ft, Újvároson 2 db (52–55 m²-
es) 2–2 szobás, szépen felújított házak 
együtt eladók. Modern külön közművek-
kel és kondenzációs kazánokkal. 0630 
685-6463.

16,5 M Ft, Nyárfa utcai 100 m²-es, 2 szo-
bás, téglaépítésű családi ház eladó. 0630 
685-6463.

18,9 M Ft, Rudnay Gy. utcán harmadik 
emeleti 66 m²-es, 2+1 félszobás, erké-
lyes, szépen felújított modern téglalakás. 
0630 685-6463.

19,5 M Ft, Kertvárosi remek elosztású, 
korszerűsítésre váró, 100 m²-es, 3 szo-
ba+nappalis családi ház. Egybeépített 
25 m²-es, külön bejáratú melléképület-
tel. 0630 685-6463.

24,9 M Ft, Vajda utcán tágas telken fek-
vő, 4+1 szobás családi ház nagy mel-
léképületekkel eladó. 0630 685-6463.

FAIR-M
HITELES és 

CSOK-os partner
Urbán Mihály
& 0630 857-6717

VÁLASSZA KI 10 BANK 
AJÁNLATÁBÓL AZ ÖNNEK 
LEGKEDVEZŐBB HITELT!

ÁLLAMI TÁMOGATÁS, 
KOMBINÁLT HITELEK.

INGYENES ÜGYINTÉZÉS!

FAiR-M
Ingatlaniroda
ELADÓ-KIADÓ 
INGATLANOK
www.fair-m.hu

Hmvhely, Szántó K. J. u. 98.
Telefon: (62) 647-105 

Nyitva 9–12 és 13–17 óráig!
Bízza ingatlaneladását a szakemberekre! 
Ingyenes energetikai tanúsítvány 

minden új megbízónk részére! 
A részletekért hívja kollégáinkat!

A jövőben is Hódmezővásárhely egyik 
LEGKEDVEZŐBB INGATLANKÖZVE- 

TÍTÉSI DÍJÁVAL várjuk Önöket!
Molnár Attila 0630 360-8779
Oláh Imre 0630 685-6463
Molnár Orsolya 0630 643-6364
Kovács Sándor 0670 387-9772
Gajdánné Petra 0620 360-7260

6,5 M Ft Károlyi utcai 52 m²-es, felújí-
tandó ház, padlástér beépíthető. 0630 
695-8359.

10,5 M Ft 4 szobás ház Mindszent köz-
pontjában. 0630 695-8359.

11 M Ft 72 m²-es házrész a piacnál. 
0630 695-8359.

11 M Ft 3 szobás ház Földeákon, nagy 
telekkel. 0630 695-8359.

300 m²-es, két utcai bejáratú ipari in-
gatlan a Kutasi úton. Érdeklődni: 0630 
695-8359.

ELADÓ vagy KIADÓ ingatlanokat ke-
resünk akár azonnali fizetéssel ügy-
feleinknek!

MARIKA INGATLANOK
Madarász Marika
0630 695-8359

Képekkel:  www.marika-ingatlan.hu

Telefon: 0670 454-4950
Hmvhely, Szent Antal u. 15.

vasarhely@oc.hu
ÚJ! Eladó jó állapotú ipari ingatlan! 
Portaszolgálat, jó megközelíthető-
ség, raktár, irodák. Kamionos beállá-
si lehetőség. Ingyenes céges hitele-
zési tanácsadás! Tel.: 0670 454-4955.

Belvárosban üzleti célú, 197 m²-es épü-
letrész iroda, raktár eladó! Ár: 36 M Ft. 
Tel.: 0670 412-4110.

Figyelem! Szegeden belvároshoz köze-
li társasház mélygarázsában zárható, 
egyedi garázs kedvező áron eladó! Ár: 
3,7 M Ft. Tel.: 0670 412-4110.

ÚJ INGATLAN, CSAK NÁLUNK! Hódmező-
vásárhely Kincses-telepi részen téglaépíté-
sű, emeletes családi ház 559 m²-es telken 
eladó! Ár: 17 M Ft. Tel.: 0670 412-4110.

ÚJ! KIZÁRÓLAG NÁLUNK! Szent István té-
ren nagypolgári jellegű társasházi 3 lakás 
együtt eladó! Az ingatlan kiválóan alkal-
mas vállalkozási célra is! Ár: 25 M Ft. Tel.: 
0670 412-4110.

Tóalj utcán 3 szoba, 97 m²-es társas-
házi lakás eladó! Ár: 21 M Ft. Tel.: 0670 
412-4110.

Susán városrészben 140 m²-es 4 szobás 
családi ház eladó! Ár: 25 M Ft. Tel.: 0670 
412-4110.

Mindszenten a TISZAI STRANDON 1250 
m²-es TELEK NYARALÓ ELADÓ! Vízpart 
200 m! 1,49 M Ft. Tel.: 0670 465-7095.

ÚJ LEHETŐSÉG! Mindszenten a Horváth 
Gyula utcában, tiszai strand közelében 
téglaépítésű családi ház eladó! Vendég-
látás, falusi turizmus! 6,9 M Ft. Tel.: 0670 
465-7095.

CSAK NÁLUNK! Kiváló lehetőség! Mind-
szenten a Dózsa-telepi részen részben fel-
újított téglaház, buszmegálló közelében 
6,6 M Ft. Tel.: 0670 465-7095.

CSAK NÁLUNK! Mindszenten 2,5 szobás 
+nappali, sátortetős családi ház eladó 6,8 
M Ft. Tel.: 0670 465-7095.

KIHAGYHATATLAN AJÁNLAT! Mindszen-
ten 3+2 szoba, 2 fürdőszoba, 3 fűtött ga-
rázs, úszómedence, 5000 m²-es parko-
sított telken, 250 m²-es családi ház 33,5 
M Ft. Tel.: 0670 465-7095.

NE GONDOLKOZZON! EXTRA KEDVEZŐ 
ÁRON! MINDSZENTEN, 2 generációs, te-
tőtér-beépítéses, 5 szobás családi ház 
11,9 M Ft. Tel.: 0670 465-7095.

VÍZPART-KEDVELŐKNEK! MINDSZENTEN 
a főutcán, Tisza-parthoz közel, 3 szobás 
polgári ház 4,9 M Ft. Tel.: 0670 465-7095.

NAGY LEHETŐSÉG! Mindszenten szőlő-
parti részen 3 szobás, pincézett, padlás-
tér-beépítéses, nagy melléképülettel ela-
dó 9,5 M Ft. Tel.: 0670 465-7095.

EGYEDI AJÁNLAT! Felújított, berendezett, 
riasztóval felszerelt tanya 15 M Ft. Tel.: 
0670 465-7095.

Székkutashoz közeli, beépített padláste-
res, két fűtési rendszerrel ellátott, riasztós, 
4 szobás, 2 fürdőszobás, többgenerációs 
tanya 15 M Ft. 5 hektár szántó is vásárol-
ható az ingatlanhoz. Tel.: 0670 465-7095.

CSAK NÁLUNK! Hódmezővásárhelyen a 
Liszt Ferenc utcában 2+2 szobás, IV. eme-
leti lakás 13,5 M Ft. Tel.: 0670 465-7095.

VENDÉGLÁTÁS, TANYASI TURIZMUS! 
EXKLUZÍV AJÁNLAT! Hódmezővásárhely-
hez közeli tanya, teljesen berendezett, ri-
asztóval 15 M Ft. Tel.: 0670 465-7095.

12,9 M Ft 75 m²-es 2 szobás, jó szerkeze-
tű lakás eladó. 0630 685-6463.

35 M Ft, Csúcs és Béke-telep határán 140 
m²-es, 5 szobás családi ház 133 m²-es mű-
hellyel, és 75 m²-es fedett tárolóval (ipari 
árammal ellátva) eladó. 0630 685-6463.

VATA ZOLTÁN
ingatlanforgalmazó

Hmvhely, Oldalkosár u. 2/A lph I/2.
(Horváth Ügyvédi Iroda)

Telefon: 0630 318-2608 
E-mail: vatazoli@t-online.hu

  Ingatlan- 
közvetítés 
2,3%-tól

 Értékbecslés
  Ingatlanok bérbeadása, 

hasznosítása
adokzoli@gmail.com

0620 329-5154
www.adok.zoltan.ingatlantajolo.hu

Hódmezővásárhely, Kígyó u. 4. sz. 
1,5 szobás, összkomfortos, 70 m2-
es családi ház + 1 szobás, össz-
komfortos garzon, nagy udvar, 
nagy melléképület, dupla garázs 
eladó. Irányár: 9,2 M Ft. Telefon: 
0630 9630-029.

Gyöngyösi Orsolya
ingatlanértékesítő
& 0630 206-0226

  Eladó, kiadó házakat, lakásokat,
nyaralót, telket (vidéken is) keresek

   fi zetőképes ügyfeleim számára.
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Befektetésre vásárolok ingatlantulajdoni 
hányadot, haszonélvezeti, özvegyi joggal 
terhelt ingatlan is érdekel. Telefon: 0670 
369-1981.

Mártélyi 33 ha szántó és 2,5 ha erdő ela-
dó. Telefon: 0630 4677-621.

Ház eladó Újvároson áron alul. Telefon: 
0630 9256-087. Érd. 15 órától.

Mindszent központjában földszinti, elő-
kertes, teljesen felújított, 1 szoba-kony-
hás, étkezős, fürdőszobás lakás zárt ud-
varral, nagy zárható saját tárolóval eladó. 
Telefon: 0670 318-9590.

Óföldeákon 3 ha termőföld eladó. Telefon: 
0620 804-7607.

Maroslelén építési terület eladó. Telefon: 
0620 804-7607.

Erzsébeti úton 318 ak szántóföld eladó. 
Hrsz: 0207/37. Telefon: 0670 369-1981.

Mindszenten tanya bekerítve, ipari áram-
mal, fúrt és ásott kúttal, 5880 m²-en eladó 
vagy elcserélhető. Tel.: 0620 260-6359.

Rákóczi utcai téglaház eladó 20 M Ft-ért. 
Telefon: 0670 377-0619.

Sátortetős ház eladó, 14,5 M Ft. Telefon: 
0670 377-0619.

Hódmezővásárhelyen az Oldalkosár utcá-
ban 53 m²-es, 10. emeleti, 1+2 fél szobás 
lakás eladó. Érd.: 0630 326-3817.

Parasztház eladó. Tel.: 0630 874-0416.

Ábrai utcán ház eladó. Telefon: 0670 
9300-285.

Zrínyi u. végén a Bodzási út elején zártkert 
melléképülettel eladó. Víz, villany van. Te-
lefon: 646-647.

Oldalkosár utcai 1,5 szobás, téglablokkos, 
felújított III. emeleti lakás eladó. Telefon: 
0620 381-8072.

A Kossuth tér szomszédságában 4 szobás, 
jó állapotú, 160 m²-es polgári ház eladó. 
Irányár: 27 M Ft. Telefon: 0620 358-3305.

2 szobás téglaház áron alul eladó. Telefon: 
0670 586-4721.

Hmvhelyen eladó 3 vagy több szobás tég-
laházat keresek állapottól, elhelyezkedés-
től függően 10–25 M Ft között. Telefon: 
0620 358-3305.

Ingatlan hagyatékok, elhanyagolt, lakat-
lan ingatlanok kezelése, értékesítése. 
Ügyvédi háttérrel, szerződéssel, gyakor-
lattal! Telefon: 0620 330-0366.

Mártélyi újszerű ház tulajdonostól eladó. 
Telefon: 0620 9886-846.

Mártélyon 969 m²-es, művelés alól kivont 
földterület (volt zártkert) bekerítve, fúrt 
kúttal, gyümölcsfákkal sürgősen eladó. 
Telefon: 0630 555-9060.

Szántóföld (1,2 ha) a Csomorkányi úton 
eladó. Telefon: 0620 9818-186.

Sarkalyi zártkert (magas fekvésű, 808 
m²-es, részben közművesített telek) el-
adó. Telefon: 0630 3832-123.

Oldalkosár utcában I. emeleti lakás eladó. 
Irányár: 12 M Ft. Telefon: 0670 206-5813.

Német partnereim részére keresek csalá-
di házat, tanyát, nyaralót. Telefon: 0630 
282-9225.

A déli elkerülő út közelében építkezésre 
alkalmas, 2178 m²-es földterület eladó. 
Telefon: 0630 482-2691.

Szegfű utcában 3 szobás lakás eladó. Te-
lefon: 0670 598-0453.

Álmos utcában kockaház eladó. Telefon: 
0630 291-7393.

Visszhang utcai gazdaház eladó. Telefon: 
0670 9300-285.

Hmvhely, Klauzál u. 171. sz. ház eladó. 
Telefon: 0630 3133-421.

Jószomszédok utcában széles utcaf-
rontú építési telek eladó. Telefon: 0630 
482-2691.

Királyszék utcán kibővített, 100 m²-es, 
felújítás alatt álló sátortetős ház 700 m²-
es telken eladó. Telefon: 0630 595-9899.

Oldalkosár utcán VI. emeleti, 1,5 szobás 
panellakás eladó. Irányár: 10,3 M Ft. Hó-
virág utcai 4 lakásos társasházban föld-
szinti lakás eladó. Irányár: 18,8 M Ft. Bé-
ke-telepen egyedi elrendezésű magánház 
eladó. Irányár: 22,5 M Ft. Bővebb informá-
ció 0630 403-0531 telefonszámon, vagy 
a www.ekeslakas.hu oldalon.

Hmvhely belvárosában, 4 éve épült tár-
sasházban 43 m²-es (1,5 éve elkészült, 
újszerű, egyedi padlófűtéses) lakás ela-
dó. Irányár: 15 290 000 Ft. Telefon: 0630 
9638-878.

Hmvhely, Zrínyi u. végén, Bodzási út elején 
zártkert melléképülettel eladó. Víz, villany 
van. Telefon: 0662 646-647.

Andrássy utcán egyedi fűtésű, téglablok-
kos társasházban földszinti, eredeti álla-
potú, 60 m²-es lakás eladó. Irányár: 11,5 
M Ft. Telefon: 0630 419-2954.

Új-Kishomokon 1640 m²-es telek eladó. 
Telefon: 0670 6060-796.

B É R L E M É N Y
Használaton kívüli lakása van? Körültekin-
tő albérletkiadás a FAiR-M Ingatlaniroda 
segítségével! KIADÓ lakásokat keresünk! 
Hívja a 647-105-ös számon irodánkat!

Belvárosi garázs kiadó. Telefon: 0620 
313-2266.

Hmvhelyen (forgalmas helyen) 84 m²-es 
üzlethelyiség kiadó. Tel.: 0630 913-8415.

Szarvason a Szabadság u. 21. szám alatt 
2 szintes üzlethelyiség hosszú távra kiadó. 
Irodának is vagy akár 2 külön vállalkozás-
ra is alkalmas (pl. műkörmös fent, fodrász 
lent stb.). Fodrászatként üzemelt. Telefon 
munkaidőben: 0666 313-781. E-mail:  
informatika@szarvasnet.hu

Fodrászüzlet hosszú távra április 1-jétől 
kiadó. Telefon: 0630 215-1241.

Üzlethelyiség (50 m²) kiadó a Hmvhely, 
Szegfű u. 4–6. sz. alatt (volt Nefertiti). 
Telefon: 0630 356-8608.

Hódmezővásárhelyen, Újváros frekven-
tált helyén bérelt, jelenleg is jól műkö-
dő lángosozó-büfé, fagylaltozó kizárólag 
teljes berendezéssel átadó. Komolytala-
nok kíméljenek! Telefon: 0630 443-0415, 
0630 6263-117.

0 Ft-ért bérbe adnám további művelésre 
kishomoki kertemet. Tel.: 0670 595-4749.

Kiadó Hmvhelyen kertes házban 2 szo-
bás, komfortos (fafűtéses) 63 m²-es, bú-
torozatlan lakás munkahellyel rendelkező 
párnak áprilistól, csak számlával 65 000 
Ft/hó +2 hó kaució. Kutya nem tartható! 
Telefon: 0670 626-5228.

Mártélyi úti körforgalom közelében 1,2 ha 
szántatlan föld kiadó. Tel.: 0630 364-2196.

Jókai utcán 2 szobás, külön bejáratú al-
bérlet kiadó. Telefon: 0630 314-8150.

Dr. Rapcsák A. úton 2 szobás, gázfűté-
ses lakás kiadó. Telefon: 0670 416-4022.

Kertvárosban I. emeleti, 2 szobás lakás 
kiadó. Telefon: 0670 315-0978.

Igényes, felújított albérlet kiadó. Havi 
45 000 Ft. Telefon: 0670 430-9946.

Hódtóban III. emeleti, 2+2-es, bútorozat-
lan lakás kiadó. Telefon: 0620 496-9095.

Kiadó kertes házat keresek, amit később 
megvásárolnék vagy belvárosi polgári 
lakásra (100 m²-esre) cserélnék értéke-
gyeztetéssel. Telefon: 0630 230-5199.

Kiadó garázst keresek Hódmezővásárhe-
lyen. Telefon: 0620 805-4064.

Hmvhely központjában 1,5–2 szobás bú-
torozatlan lakást bérelnék. Telefon: 0630 
973-5801.

Móricz Zs. utcában igényesen felújított, 
teljesen berendezett 58 m²-es lakás ki-
adó. Ár 70 000 Ft/hó +rezsi +2 hó kaució. 
Telefon: 0630 5388-221.

Kiadó üzlethelyiség a Hódtóban. Telefon: 
0630 245-1544.

Felújított lakás kiadó. Telefon: 0670 
9300-285.

1,5 szobás, földszinti lakás kiadó. 55 000 
Ft/hó+rezsi+kaució. Tel.: 0630 253-2048.

J Á R M Ű
Simson 51-es eladó. Tel.: 0630 725-6324.

Eredetiségvizsgálat. Telefon: 0630 565-
4925. Hmvhely, Oldalkosár u. 19. Navi-
gációs üzlet.

Régi motorokat keresek! Simson, MZ, 
ETZ, Jawa stb. Telefon: 0620 572-5142.

Roncsautó ingyenes átvétele. Törött, vagy 
elhasznált autó felvásárlása a Babsch Au-
tóbontónál. Teljes körű okmányirodai ügy-
intézéssel, hivatalos autóbontási igazo-
lással, ingyenes szállítással, hmvhely és 
környékéről. Bontott alkatrészek értékesí-
tése Hódmezővásárhelyen a Makói úti ipa-
ri parkban. Nyitva hétfőtől péntekig 8–13 
és 14–17 óráig. Telefon: 0630 9532-102, 
0630 645-9618, 0630 6250-247.

Új állapotú, kevés kilométert futott motor-
kerékpárját 50–400 cm³-ig, saját részre 
megvásárolnám. Tel.: 0670 907-3555.

Honda robogó eladó. Tel.: 0630 913-6026.

7 személyes, 2005-ös Renault Espace 1 
év műszakival, 4 db pótfelni téligumival 
eladó. Telefon: 0630 683-3289.

Készpénzért bármilyen utánfutóját, la-
kókocsiját, autóját, büfékocsiját megvá-
sárolom. Telefon: 0630 421-8575, 0670 
424-7820.

Opel Astra Caravan 1998-as, 1.4-es, ben-
zin- és gázüzemű, 260 000 Ft-ért eladó. 
Telefon: 0670 267-1139.

Simson Schwalbe és MZ 125-ös eladó. 
Telefon: 0630 491-3091.

Pannónia T1-es, Danuvia 125-ös fellelt ál-
lapotban eladó. Telefon: 0630 319-0437.

Aprilia SR50-es robogó megkímélt álla-
potban eladó. Irányár: 280 000 Ft. Tele-
fon: 0630 220-5608.

Chrysler PT Cruiser 2.0 friss műszakis 
gépkocsi garanciás gumikkal, fékekkel, 
lengéscsillapítókkal, igényesnek eladó. 
Telefon: 0670 424-7615.

Ford Focus 1.8-as, TDi 1999-es, 1,5 év 
műszakival, vonóhoroggal, műszaki hi-
bával eladó. Irányár: 220 000 Ft. Telefon: 
0630 261-4842.

Utánfutó eladó. Telefon: 0670 424-7820.

6 m-es fél-vontatott kombinátor újszerű, 
5 m-es fél-vontatott tárcsa újszerű, 5 ké-
ses mélylazító új állapotban eladó. Érd.: 
0630 414-3986.

Régi motorkerékpárokat, Velorexet vásá-
rolnék gyűjteményembe. Telefon: 0630 
950-9170.

4 személyes Flipper motorcsónak 60-as 
Yamahával eladó. Tel.: 0630 4063-684.

50 cm³-es pedálos Puch moped eladó. 
Telefon: 0630 580-2767.

S51 N-es Simsont Schwalbera cserélnék. 
Telefon: 0630 984-6011.

Honda NX 400 kipufogódobot keresek. 
Telefon: 0630 824-2834.

45-ös MTZ működőképes, fellelt állapot-
ban eladó, cserélhető kisebb traktorra. 
Telefon: 0630 435-7492.

2005-ös Ford Focus 1.6-os, benzines el-
adó. Telefon: 0670 4233-727.

T Á R S K E R E S É S
Társközvetítés komolyan! Telefon: 0630 
425-0226.

Társközvetítés. 0630 355-2039.

53 éves vásárhelyi férfi korban hozzáil-
lő társát keresi hmvhelyi hölgy szemé-
lyében. Nagyon rossz egyedül. Telefon: 
0620 413-4141.

40 éves férfi barátnőjét, társát keresi. Te-
lefon: 0630 9312-135.

28 éves lány komoly kapcsolatot keres 
28–40 éves férfi személyében. Fényké-
pes levelet „4609” jeligére a Szuperinfó 
irodába várok.

M U N K A
Hódmezővásárhelyi laboratóriumba kere-
sünk laboráns munkakörbe vegyipari, kör-
nyezetvédelmi, mezőgazdasági, illetve ker-
tészeti közép- vagy felsőfokú végzettségű 
női munkaerőt. A fényképes önéletrajzokat 
az agrolabor@vnet.hu e-mail címre várunk.

A hódmezővásárhelyi Repack Kft. férfi 
munkavállalókat keres fizikai munkakör-
be. Jelentkezését munkaidőben várjuk a 
0630 5522-715-ös telefonszámon.

A Z+F Metál Kft. szegedi telephelyére 
keres öntvénymegmunkáló munkakörbe 
munkatársakat. A munka jellege betaní-
tott munka, szakképzettséget nem igé-
nyel. Bérezés megegyezés szerint. Vidék-
ről a bejárás megoldott. Érdeklődni a 0670 
940-1263 telefonszámon kizárólag mun-
kanapokon 8 és 16 óra között.

Villanyszerelőt, villanyszereléshez értő 
embereket keresünk vidékre, nettó 
230 000 Ft-tól. Érd. 9–17 óráig: 0630 
310-6098, Kormos Attila.

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-ma-
gyarországi (Győr, Mosonmagyaróvár és 
Sopron környéki) autóipari és fémipa-
ri nagyvállalatok állásajánlataiból válo-
gathatsz (betanított, lakatos, targoncás, 
CNC-s, hegesztő, stb.), ahol kiemelt bére-
zést, ingyenes szállást, utazást, valamint 
bérelőleget és hosszú távú munkát bizto-
sítunk. Érd. 8–20 óráig a 0670 639-9920 
telefonszámon. – JOBmotive Kft.

Szarvasmarha-telepre fejő segédet ke-
resek. Halász Imre – Aranyág. Telefon: 
0670 671-9494.

Munkatársakat keresünk napelemes 
rendszerek kivitelezésére. Telefon: 0630 
9683-501. Öko-Centrum

Sövényvágásra munkaerőt keresek. Tele-
fon: 0620 541-7576 (Mikuláné).

I N G A T L A N

ELADÓ vagy KIADÓ
Hódmezővásárhelyen 

a Dr. Rapcsák András út 29. 
alatti 100 m² alapterületű 

ingatlan házrész.
(Menyasszonyiruha-szalonként üzemelt, 
de bármilyen vállalkozási tevékenységre 

alkalmas.)   Eladási ár: 12 M Ft
Bérleti díj: 100 E Ft/hó+rezsiköltség
Bérlés esetén 2 hónap kaució szükséges.

Érd.: & 0630 9535-266
hodmetal@hodmetal.hu

MŰSZAKI 
VIZSGA

a helyszínen

Hmvhely, Szántó K. J. u. 99.
& 0620 406-6012

AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELÉS
Autódiagnosztika, generátor, önindító, 

autóhifi, riasztó, központi zár, tolatóradar 
és egyéb extrák beszerelése, javítása.

Csáki László
Fürkehalom u. 16.   & 0670 252-4855

KAROSSZÉRIA-JAVÍTÁS
FOLTOZÁSTÓL AZ 
AUTÓFÉNYEZÉSIG.

Hmvhely, Csomorkányi u. 76.
Telefon: 0630 982-1292

A Vásárhelyi
Róna Kft.

kopáncsi szarvasmarha-telepére
keres traktoros,
állatgondozó
és fejő munkatársakat.
Azonnali munkakezdés,

versenyképes fi zetés.
Érd. munkanapokon 7–15 óráig:

& 0630 228-4104

HASZNÁLT
AUTÓGUMIK

nagy választékban eladók 
hmvhelyi szereléssel.
& 0630 215-7022

Ép-Kor 2014 Kft.
keres azonnali

belépéssel
minőség-
ellenőr és

gépjármű-
fényező

szakembereket.
A pályázatokat

e-mailben várjuk:
holander.iph@gmail.com

& 0630 203-4651

Magas kereseti lehetőséggel, 
azonnali kezdéssel keresünk

építőipari segédmunkásokat, 
kőműveseket, ácsokat, vasbeton-
szerelőket.  Érd.: 0630 958-3717

MTZ traktorral gyakorlattal rendelkező
gépjárművezetőt,

valamint C és E kategóriával rendelkező 
gépkocsivezetőt

keresünk kiemelt bérezéssel, azonnali 
kezdéssel.   Érd.: 0630 958-3717

Akar Ön egy lendületesen fejlődő csapat tagja lenni?
A Hunor Coop ZRt. BÉKÉSSÁMSONI Szupermarketébe

teljes és részmunkaidős dolgozókat keres,

ELADÓI és PÉNZTÁROSI munkakörbe.
Ha érez magában erőt, energiát, hogy egy lelkes csapat tagja-
ként nálunk dolgozzon, akkor örömmel várjuk jelentkezését.

Jelentkezési határidő: 2019. március 14.
A pályázatokat írásban, a Hunor Coop ZRt.

6600 Szentes, Petőfi u. 5. címre,
vagy a kozpont@hunorcoop.hu e-mail címre kérjük.
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A Koncsek Trans Kft. megbízható gépko-
csivezetőt keres furgonra, csak nemzet-
közi fuvarozásban szerzett gyakorlattal! 
Érd.: 0620 416-6840.

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari multi 
keres betanított munkakörbe, biztonsági-
öv-összeszerelő kollégákat sopronköves-
di gyárába, 3 műszakos munkarendbe. A 
szállás és a bejárás megoldott. Kiemelke-
dő bér mellett 13. havi fizetést, prémiumot, 
cafeteria-t, bérelőleget is biztosítunk. Érd.: 
0670 600-9021. – JOBmotive Kft.

Marton és Beáta Kft. árnyékolástechnikai 
eszközök szereléséhez munkatársat ke-
res. Elvárások: legalább szakmunkás vég-
zettség elektronikai vagy gépészeti terü-
leten, B kategóriás jogosítvány, jó problé-
mamegoldó képesség, rugalmasság, ön-
álló munkavégzés és felelősségvállalás. 
Amit kínálunk: stabil, hosszú távú munka-
hely, kiemelt bérezés, szakmai kihívások, 
fejlődési lehetőség, családias hangulatú 
légkör. Jelentkezni fényképes önéletrajz-
zal az info@martonarnyekolas.hu címen 
ill. a 0620 9616-250 telefonszámon.

Győri fémipari partnerünkhöz keresünk be-
tanított munkás, géplakatos, CNC-gépkez-
elő, autószerelő, villanyszerelő munkakör-
be dolgozókat. Amit biztosítunk: verseny-
képes fizetés, cafeteria, szállás, munkába 
járás, hazautazási támogatás, bérelőleg. 
Érd.: 0670 415-9021. – JOBmotive Kft.

6 órás fizikai munkára keresünk B kategó-
riás jogosítvánnyal rendelkező férfi mun-
kaerőt szódavíz töltésére és szállítására. 
Hmvhely, Csík u. 14. Telefon: 0662 246-
065. (Budai Szikvíz Kft.)

Lakatos, műszerész és gépkezelő, vagy 
betanított munkatársakat keresünk fi-
nommechanikai munkára, célgépek ke-
zelésére. Szakmai előképzettséggel be-
tanulható. Érd.: Technomed Kft. Hmv-
hely, Rákóczi u. 95. Telefon: 0670 519-
0703, vagy 0630 249-8058. E-mail: tec-
nomed@technomed.hu

Kft. csőszerelőt, lakatost, hegesztőt ke-
res felvételre (Kóti Kft.). Telefon: 0630 
289-4521.

Marketmercur Kft. Szeged, Vállalkozó köz 
9. sz. alatti új gyártócsarnokába keres la-
katosokat, CO2 hegesztőket. Érd.: 0662 
470-499.

Képesített, gyakorlattal rendelkező virág-
kötőt keresek. Telefon: 0630 339-3386 
(Virágvarázs).

Technológia szereléshez keres munkatár-
sat B kategóriás jogosítvánnyal és szere-
lési tapasztalattal szentesi telephelyű cég. 
Agrotech-Komfort Kft. Érd.: 0630 219-
2823, info@agrotk.hu

Építőipari vállalkozás kőműves szakmun-
kást keres, képességtől függően akár ki-
emelt órabérrel. Cseri Bau Érd.: 0630 
352-3302.

Villanyszerelőket keres B kategóriás jogo-
sítvánnyal és szerelési tapasztalattal szen-
tesi telephelyű cég. Agrotech-Komfort Kft. 
Érd.: 0630 219-2823, info@agrotk.hu

Virágüzletbe virágkötészetben jártas vagy 
virágkötészethez kedvet érző alkalma-
zottat keresünk. Írisz Virágüzlet Telefon: 
0630 352-3302.

Sofőrt keresünk nyerges billencs autóra. 
Tel.: 0670 418-1088 Euro-Go Transline Kft.

Gazdaságvezető és állatgondozó munka-
társat keresek 180 db anyajuh és 12 db 
tehén és utódai gondozására. Szabó And-
rás. Telefon: 0630 541-2303.

Vendéglátós gyakorlattal munkatársat ke-
resek. Tel.: 0670 639-1988. (Oázis Büfé).

Ausztriai night club hostess munkára ke-
res csinos lányokat 19 éves kortól, top ke-
resettel. Telefon: 0043-664-599-9695, 
0630 313-3516 (Pabian&Partners).

Orosházára keresünk fizikai munkást, 
forgácsolót, esztergályost, megmunkáló 
központba munkavállalót, bevont elektró-
dás hegesztőt. Telefon: 0620 500-6276. 
Nivella Kft.

M U N K A

Az Imerys Tűzállóanyaggyártó Kft.
betanított nehéz � zikai munkára

öntőket
keres (kétműszakos munkarendbe).

Feltételek: • befejezett általános iskolai tanulmányok,
 • betöltött 18. életév.

Előny: •  műszaki végzettség
(szakmunkásképző vagy szakközépiskola),

 • targoncavezetői engedély.

Bérezés és juttatások:
• versenyképes � zetés,
• béren kívüli juttatások,
• munkahelyi közétkezés munkáltatói támogatással,
• munkába járási támogatás.

Jelentkezés:
telefonon vagy önéletrajz elküldésével.

Elérhetőségek:  & 0630 292-7993
E-mail cím:  hrhun@imerys.com
Cím:  Humán Erőforrás Osztály
Imerys Tűzállóanyaggyártó Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7.

Az KFT. (www.alternconsult.hu)
a könnyűszerkezetes építési rendszerek tervezése

és kivitelezése területén dinamikusan fejlődő
hódmezővásárhelyi cég a területen gyakorlattal bíró

ÉPÍTŐ/ÉPÍTÉSZMÉRNÖK
vagy ÉPÍTÉSZTECHNIKUS
kollégát keres PROJEKTMENEDZSER munkakörbe.

Feladatok:
•  Felmérések, ajánlatok, szerződések

előkészítése, költségvetés készítés (TERC).
• Építész tervezés gyakorlati támogatása.
•  Kivitelezés és egy szakképzett kisebb

kivitelező csapat irányítása ezen a
szakterületen.

Elvárások:
•  Szakirányú végzettség és

legalább 3–5 éves tapasztalat.
• ArchiCAD megfelelő ismerete
• Tervezési aláírási jog előny,
• Rugalmas munkarend vállalása
• Jogosítvány és vezetési gyakorlat
•  Napelemes, megújulós gyakorlat

előnyt jelent.

Amit kínálunk:
•  alkalmazotti vagy állandó

szerződéses jogviszony,
•  versenyképes alapjövedelem, 

plusz teljesítményfüggő
külön jövedelem

• munkába járási támogatás
•  céges támogatással fejlődési,

tanulási lehetőség a szakterületen.
Munkavégzés helye:

•  Hódmezővásárhely, időszakosan vidék
Jelentkezés:

•  fényképes önéletrajzzal az
info@alternconsult.hu e-mail címen,

• & 0630 955-1317

Az 
(www.altherm.hu) a nagyteljesítményű

fűtési/hűtési/hőszivattyús rendszerek tervezése
és kivitelezése területén dinamikusan fejlődő

hódmezővásárhelyi cég a területen gyakorlattal bíró

ÉPÜLETGÉPÉSZ-MÉRNÖK vagy TECHNIKUS
kollégát keres PROJEKTMENEDZSER munkakörbe.

Feladatok:
•  Felmérések, ajánlatok, szerződések

előkészítése, költségvetés készítés (TERC).
• Gépész tervezés gyakorlati támogatása.
•  Kivitelezés és egy szakképzett kisebb

kivitelező csapat irányítása
ezen a szakterületen.

Elvárások:
•  Szakirányú végzettség, és legalább

3–5 éves tapasztalat.
• AutoCAD megfelelő ismerete
• Rugalmas munkarend vállalása
• Jogosítvány és vezetési gyakorlat
•  Napelemes, megújulós gyakorlat

előnyt jelent.

Amit kínálunk:
•  alkalmazotti vagy állandó 

szerződéses jogviszony,
• versenyképes jövedelem
• munkába járási támogatás
•  fejlődési, tanulási

lehetőség a szakterületen.
Munkavégzés helye:

•  Hódmezővásárhely,
időszakosan vidék

Jelentkezés:
•  fényképes önéletrajzzal

az altherm@altherm.hu
e-mail címen,

• & 0630 202-0081

A HUNGERIT Baromfifeldolgozó
és Élelmiszeripari Zrt.

felvételt hirdet
HŰTŐHÁZI RAKODÓ

munkakör betöltésére

azonnali kezdéssel.
Feltétel:

• szentesi vagy Szentes környéki lakhely
• 3 műszak vállalása.

Előnyt jelent:
• targoncavezetői engedély.

Az önéletrajzokat kérjük az alábbi címre eljuttatni:
HUNGERIT Zrt. Humánpolitikai Főosztály

6600 Szentes, Attila u. 3. vagy e-mail palyazat@hungerit.hu

Érdeklődni a 63/510-544-es telefonszámon lehet.

Dr. Hegedűs Péter ügyvéd irodája
titkársági asszisztens

munkakör betöltésére munkatársat keres.
Főbb feladatok, munkák:

• teljes körű titkársági feladatok elvégzése, gépírás,
• posta kezelése, iktatás, határidők fi gyelemmel kísérése,
• belső pénzügyi feladatok ellátása,
• szervezési teendők, időpontok egyeztetése,
• ügyvédek, ügyvédjelöltek munkájának támogatása, 
• bejövő és kimenő telefonok kezelése,
• ügyfelekkel való folyamatos kapcsolattartás.

Álláshoz tartozó elvárások:
•  ügyviteli, adminisztrációs

munkatapasztalat,
•  magas felhasználói szintű

számítástechnikai tudás
(Word, Outlook),

• tízujjas gépírótudás,
•  precizitás, önállóság, ugyanakkor együttműködési készség,
• megbízhatóság,
• kimagasló kommunikációs készség,
• rendszerezettség, jó tervező- és szervezőkészség.

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
• ügyvédi irodában szerzett tapasztalat.

Munkavégzés helye:
6800 Hódmezővásárhely, Hódi Pál u. 1. II. lph. fsz. 1.

Jelentkezés módja:
Fényképes önéletrajzát és motivációs levelét küldje el
postai úton a fent megjelölt címre, vagy elektronikusan
a hegedusugyved@vnet.hu e-mail címre. 

Amit kínálunk:
• igényes munkakörnyezet,
• jó hangulatú, fi atalos csapat,
• versenyképes jövedelem,
• hosszú távú munkalehetőség, 
• szakmai fejlődési lehetőség.
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Kisteher-gépkocsi vezetésben, gyakorlat-
tal rendelkező 30–50 év közötti sofőrt ke-
resek (egyéb munkára is). Telefon: 0630 
7373-886 (Mihály Tamás).

Férfi és női betanított dolgozókat keresünk 
Győr-Moson-Sopron megyei munkára, jó 
kereseti lehetőséggel és ingyenes szál-
lással. Elvárás 8 általános. Qualitijob Kft. 
Telefon: 0630 709-3150, 0670 236-7297.

Szentesi telephelyű fuvarozó cég C+E 
kategóriával, GKI kártyával rendelkező 
sofőröket keres nyerges hűtős szerel-
vényre. Telefon: 0630 953-0008 (Szen-
tes Frigotrans Logistic Kft.)

Mindszenti telephelyre cukrászokat felve-
szünk. Pályakezdők jelentkezését is vár-
juk. Önéletrajzot a muhely26@gmail.com 
címre küldje! Sólyom Cukrászat  
0630 445-1388.

Áruházi őrzésre vagyonőröket keresek, 
nyugdíjasok és részmunkaidősök jelent-
kezését is várom. Telefon: 0630 621-
6298. Sector Zrt.

Építőipari cég kiemelt bérezéssel kőmű-
veseket keres azonnali kezdéssel. Török 
Zúzok Építő KKT. Tel.: 0630 233-8862.

Székkutasi családi gazda növényterm-
esztéshez önállóan dolgozni tudó trak-
torost keres. Telefon: 0630 540-1063 
Rostás István.

Kinizsi Sörözőbe kisegítő pultost keresünk. 
Szakképzettség, gyakorlat előny. Jelent-
kezni önéletrajzzal Hmvhely, Kinizsi u. 25.

Házi ápolásra könnyű munkára (napi 2–3 
órában) hosszú távra keresek sürgősen 
segítőt. Gépkocsi előny. Telefon: 0630 
506-3774 (Kelemen Lívia).

Hamarosan induló magválogatói és te-
nyészkerti munkára női munkaerőket 
felveszünk (900 Ft/óra). Telefon: 0630 
962-8165 Agroker-Profit Kft.

Budapestre jól felszerelt varrodába ke-
resünk szakképzett vagy varrni tudó kol-
légákat. Lakás megoldható. Érd.: 0630 
628-0928 (Czári Lenke), 0630 970-3358 
(Breznyik Nóra).

Áruházba vagyonőrt felveszek teljes fog-
lalkoztatásba. Telefon: 0630 406-0660. 
(4 S-VÉD Cégcsoport Zrt.)

Munkájára igényes, barkácsgépekkel jól 
bánó férfi munkaerőt keresek műanya-
gipari munkálatokhoz. Telefon: 0630 500-
9640. (Kert-Beton Bt.)

Bútorrakodási, szállítási hétvégi munkára 
jogosítvánnyal rendelkező férfi munka-
vállalót keresek. Érd.: 0630 362-4977. 
Süli József.

Németül jól beszélő munkatársat kere-
sünk alkalmanként fordításra, feltétel jo-
gosítvány. Tel.: 0620 281-7213. (Bodnár).

Pultoshölgyet keresünk mellékállás-
ba sörözőbe. Telefon: 0630 376-0318 
(Bánfi János).

Hódmezővásárhelyi laboratóriumba kere-
sünk betanított laboráns munkakörbe kö-
zépfokú végzettségű női munkaerőt. A fény-
képes önéletrajzokat az agrolabor@vnet.hu 
e-mail címre várjuk.

Hódmezővásárhelyen működő kertészeti 
cégcsoport logisztikai raktárába targon-
cás anyagmozgatót keres hosszú távra. 
A munkakör betöltésének feltétele: érvé-
nyes targoncavezetői engedély. Érd. mun-
kaidőben a 0670 363-2148 telefonszá-
mon. Hódkertész Kft. 

Alkalmi munkára segédmunkást kere-
sek. Pólya Ferencné ev. Telefon: 0670 
6060-675.

Hegeszteni tudó lakatosokat keresünk. 
Feltétel műszaki rajz ismerete. Telefon: 
0630 629-1123. (Lugosiné)

800 000 Ft kezdő kereset! Nemzetközi 
médiacsatorna területi képviselőt keres. 
Laczkó Anna 0630 261-6261.

Kőművest, festőt, építőiparban jártas sze-
mélyek jelentkezését várom baksi folya-
matos munkára. Filipovics Katalin 0670 
313-7124.

M U N K A

SZAKÁCSOT
keresünk

kiemelt kereseti lehetõséggel.
FELADATOK:

• a'la carte ételek és pizzák készítése,
• ételek ízesítése, tálalása, adagolása,
• nyersanyagok elõkészítése, feldolgozása.

AMIT KÍNÁLUNK:
• versenyképes fizetés (nettó 15-20.000 Ft/nap),
•  hosszú távú munkalehetõség (akár azonnali kezdéssel),
• fiatal, lendületes csapat,
• stabil munkahely, hosszú távú tervezhetõség,
•  teljes munkaidõs állás,
• több éve sikeresen mûködõ cégháttér,
• útiköltség-térítés.

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail címen:
kertesz.p@invitel.hu, vagy személyesen az étteremben (Szentes, 

Nagy Ferenc u. 2.), illetve a 70/316-0100-as telefonszámon.

S
kkiem

FEL

Nyílászáró-gyártó üzemünkbe
gyakorlott vagy gyakorlat nélküli 

fizikai alkalmazotatt keresünk
műhely- és beépítői munkára.
Jelentkezni hétköznap 8–16 óráig 
a 0670 377-4208 telefonon lehet.

Tisztelt Joghallgató!
Elsődlegesen polgárjogi praxist működtető

ügyvédi irodám azonnali munkakezdéssel keres

gyakornokot
érdemi munkavégzésre,

széles körű tapasztalatszerzési lehetőséggel.
Munkavégzés helye: Dr. Hegedűs Péter egyéni ügyvéd,
 Hódmezővásárhely, Hódi Pál u. 1. II. lph. fsz. 1.
További információk:  hegedusugyved@vnet.hu

& 0620 967-3814
Főbb feladatok:

•  ügyvéd és ügyvédjelölt
munkájának segítése,

• jogi előkészítő munka,
•  elektronikus eljárásokban

való közreműködés
Jogosítvány előny!

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, és motivációs levéllel
a hegedusugyved@vnet.hu e-mail címen lehet.

Dr. Hegedűs Péter ügyvéd

Elvárások:
• megbízhatóság,
•  tanulásra, fejlődésre való

nyitottság,
•  általánosan elvárt

informatikai ismeret
A Hód-Metál Kft. keres 1 fő

hegesztő - lakatos
szakmunkást.
Feltétel: szakirányú

végzettség és targonca-
vezetői jogosítvány

B kategóriás jogosítvány 
előnyt jelent.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal:
vasker@hodmetal.hu

A HUNGERIT Baromfifeldolgozó
és Élelmiszeripari Zrt.
felvételt hirdet

KARBANTARTÓ LAKATOS
munkakör betöltésére

azonnali kezdéssel.
Elvárások:

• szakirányú végzettség,
• 2, illetve 3 műszakos munkarend vállalása.

Előnyt jelent:
• hasonló területen szerzett gyakorlat,
• hegesztő vizsga,
• fémipari alapképzésben szerzett jártasság,
• AWI-hegesztő vizsga,
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Az önéletrajzokat az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatával

és a fizetési igény megjelölésével kérjük az alábbi címre eljuttatni:
HUNGERIT Zrt. Humánpolitikai Főosztály

6600 Szentes, Attila u. 3. vagy e-mail: palyazat@hungerit.hu

A HUNGERIT Baromfifeldolgozó
és Élelmiszeripari Zrt.

felvételt hirdet
MÉRLEGJAVÍTÓ

munkakör betöltésére
Elvárások:

• elektronikai vagy mechanikai műszerész tapasztalat,
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeret,
• 2 műszakos munkarend vállalása,
• önálló munkavégzés.

Előnyt jelent:
• hasonló területen szerzett gyakorlat.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Az önéletrajzokat az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatával
és a fizetési igény megjelölésével kérjük az alábbi címre eljuttatni:

HUNGERIT Zrt. Humánpolitikai Főosztály
6600 Szentes, Attila u. 3. vagy e-mail: palyazat@hungerit.hu

Algyői ruhaválogató cég (Texval Kft.)
anyagválogatói, 

kézi anyagmozgatói
munkakörre felvételt hirdet férfiak és nők 
számára. Előny: kitartás, munkabírás! Érd.: 
(62) 267-187 • E-mail: texval.kft@gmail.com

A Hódmezővásárhelyi
Működtető és Szolgáltató 

Nonprofi t Zrt.

HENTEST
keres.

Pozíció leírása:
Húsfélék előkészítése
konyhakészre.

Feladatok:
nyersanyagok előkészítése,
feldolgozása (főzéshez adag-
szám szerint), pácolás,
tárolása, készletkezelése.

Elvárások:
• középfokú szakképesítés
• pontos, precíz munkavégzés
• kreativitás
• megbízhatóság, rugalmasság
1–3 év szakmai tapasztalat

szükséges!
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal:
oneletrajz@hmszzrt.hu

vagy Kossuth tér 1. fsz. 6.

Családi gazdaság 
alkalmazna gyakorlott
mezőgazdaságigép-kezelő, 
traktoros munkatársat.
& 0630 6389-396  (Pál László)

Növénytermesztéssel 
foglalkozó Kispál és Fiai Kft. 
korszerű gépparkkal keres

mezőgazdasági gépész 
munkatársat.

0630 491-4364, 0630 491-4366

A Csongrád Megyei
Egészségügyi Ellátó Központ
Hódmezővásárhely – Makó

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet
hódmezővásárhelyi székhelyére

• PÉNZÜGYI
 ÜGYINTÉZŐ,
• KÖNYVELŐ,
• HUMÁNPOLITIKAI
 ELŐADÓ
munkakörök betöltésére.
A pályázati kiírás teljes tartalmában

elérhető a www.kozigallas.gov.hu
és a www.csmekhm.hu honlapokon.

Ingatlanértékesítő
gyakorlati és elméleti képzés 

Hódmezővásárhelyen.
5 hónap időtartam. Jelentkezés: 
gyakorlat.ingatlanostanfolyam.hu

(Városi Ingatlaniroda Kft.)

Alkalmi munkavállalók 
jelentkezését várjuk a 

Kiszombori Gabonakutatóba 
azonnali kezdéssel! 

HOSSZÚ TÁVÚ 
MUNKALEHETŐSÉG 

Órabér: Nettó 850Ft/óra. 
Havi fizetéssel! 

Munkábajárás biztosított! 
Jelentkezni: 

30/585-1421-es 
számon. HSA Kft.

STATICOLOR KFT.
nagy volumenű megrende-
lései teljesítéséhez fi atal, 

új technológiákra fogékony 
munkavállalókat keres

festő, porlakkozó
betanított munkára.

Vasipari gyakorlat előny.
Érdeklődni munkaidőben:
0630 239-1298

A Hód-Metál Kft. keres

1 fő gépkocsivezető,
raktáros-árukiadó
munkaerőt 4 órás munkaidőre.

Feltétel: B kategóriás és
targoncavezetői jogosítvány
Platós áruszállító gépkocsi 

vezetésében szerzett
tapasztalat előnyt jelent.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal:
vasker@hodmetal.hu

Gyakorlattal rendelkező

HEGESZTŐ,
BETANÍTOTT 
HEGESZTŐ

szakmunkásoknak állást hirdet a
Metripond-M93
Mérleggyártó Kft. egyszerű-
sített foglalkoztatás keretében.
Jelentkezés: & (62) 246-450 (hét-
köznap 8–12 óráig), vagy e-mailen:

merleg@metripond-m93.hu
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Csanytelekre kereskedelembe és kerté-
szetbe férfi és női munkaerőt veszünk 
fel. Szakképesítés nem szükséges. Szál-
lást biztosítunk. Telefon: 0620 467-0993. 
(Tóth M.)

Mezőgazdasági munkákat 10–20 fővel 
tudunk vállalni. Személyek jelentkezé-
sét is várom. Érd.: 0670 313-7124 Fili-
povics Katalin.

S Z O L G Á LT A T Á S
Verébdeszkák, dobozolások, ereszek 
hosszabbítását, tűzfalak készítését, tetők 
teljes körű bádogozását vállaljuk számla-
képesen. Telefon: 0630 833-3196.

Régi tetők javítását, új tetők és teraszok 
készítését, szigetelését, áthajtását, la-
postetők szigetelését vállaljuk rövid ha-
táridőn belül. Telefon: 0630 776-9997.

Beázások javítását vállaljuk ingyenes fel-
méréssel, számlaképesen. Telefon: 0630 
833-3196.

HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁSA – 
GLOBALSZERVIZ.HU Hmvhely, Zrínyi 
u. 7. Nyitva: munkanapokon 9–17 órá-
ig. Helyszíni kiszállás: Rácz András - 
szervizvezető 0630 9150-544. Szerviz 
munkák: Fodor Antal - szerviztechni-
kus 0662 230-110.

LCD TV, számítógép, laptop javítása, kar-
bantartása 25 év tapasztalattal hétvégén 
és ünnepek alatt is! Németh Zoltán ev. 
Tel.: 0630 372-5699 vagy 0662 656-226.

Lakatosmunkákat, zárak nyitását és javí-
tását, valamint panelbetonfúrást vállalok. 
Telefon: 0670 612-8035.

Figyelem! Tetők javítását, áthajtását, 
szegélyezését, fóliázását, bádogozá-
sát, és új tetők készítését vállaljuk. 
Referenciákkal rendelkezünk. Ked-
vezményes anyagbeszerzés. Telefon: 
0670 4328-483.

Gáztűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők 
garanciális beüzemelése, javítása, cseréje 
számlaképesen. Labagáz. Telefon: 0630 
438-4480.

Személyek és csomagok szállítását válla-
lom az ország egész területére 0–24 órá-
ig 6+1 fős személygépkocsival. IKEA-ból 
bútorát elhozom. Tel.: 0630 9030-790.

Otthon melege program, konvektorok cse-
réjére pályázat kivitelezése. Gázkészülé-
kek javítása, beüzemelése, karbantartása, 
gázkazánok cseréje kondenzációsra, kon-
vektorok, tűzhelyek, átfolyós vízmelegí-
tők cseréje, beüzemelése, gázvezeték- és 
központifűtés-szerelés. Fürdőszobák teljes 
vízszerelése. Kissgázszer 0620 219-6325. 
Ingyenes kiszállás és árajánlat-készítés.

Tetőszigetelést vállalok. Telefon: 0670 
432-8483.

Talajvíz elleni vízszintes falszigetelés fű-
résztechnikával történő befűzését válla-
lom tégla- és vályogfalnál. Telefon: 0630 
935-6527.

Trapézlemez-tetők készítését vállalom. 
Telefon: 0630 935-6800.

Költöztetés, bútorszállítás rakodókkal 
vagy anélkül hétvégén is. Telefon: 0620 
552-7167.

Épületek felújítását, vakolását, falazását, 
betonozását, tetőjavítást és tetőáthajtást 
vállalok. Telefon: 0630 263-4358.

Palatetők javítását és tetőszigetelést vál-
lalok. Telefon: 0630 935-6800.

Cserépkályhákkal, kandallókkal (új, 
használt) kapcsolatos mindennemű fel-
adatok elvégzése. Tel.: 0630 228-5866.

Digitális csecsemőmérleg, mellszívó és 
digitális légzésfigyelő kölcsönzése. Alfa 
Kölcsönző Hmvhely, Mária Valéria u. 11–
13. Tel.: 0662 241-110, 0630 356-8608.

Tetők áthajtását, javítását, teljes körű 
bádogozását vállalom anyagbeszerzés-
sel, szállítással együtt. Szakszerű mun-
ka, korrekt ár. Telefon: 0630 7200-014.

Szőnyeg-, kárpittisztító, gőz- és nagynyo-
mású gépek kölcsönzése. Alfa Kölcsön-
ző. Hmvhely, Mária Valéria u. 13. Telefon: 
0662 241-110, 0630 356-8608.

Villanyszerelést vállalok, kisebbeket is. 
Azonnali felméréssel, megbízható csapat-
tal. Telefon: 0630 236-5882.

Családi házak, lakások, csarnokok hőszi-
getelését, festését vállaljuk, számlaképe-
sen. Telefon: 0630 709-7917.

ANGOLOKTATÁS (korrepetálás, érettségi, 
nyelvvizsgák, munka, fordítás), MATEMA-
TIKAOKTATÁS (korrepetálás, érettségi). 
Telefon: 0630 8242-769. E-mail:  
bsstudio@freemail.hu

Régi tetők javítását, áthajtását, valamint 
új tetők készítését vállalom. Gyors, precíz 
munka, korrekt ár! Tel.: 0620 403-3243.

Beázások javítását vállalom. Telefon: 
0670 432-8483.

Kockapala, valamint tetőbeázások javí-
tását vállalom. Telefon: 0620 471-0616.

Cserépkályhák (új, bontott) beépítése, új-
rarakása, karbantartása. Telefon: 0620 
978-3962.

Tűzifa-fűrészelést (bontottat is) szalag- 
és láncfűrésszel vállalok. Telefon: 0620 
427-3597.

Villanyszerelést, elektromos javítást ga-
ranciával vállalok. Tel.: 0670 413-3312.

Extra masszázst vállal 40-es, szakképzett 
masszőrhölgy, mindennap Orosházán. Te-
lefon: 0630 853-9695.

Kisebb-nagyobb kőművesmunkák, hőszi-
getelés, vakolás, festés, tetőjavítás ked-
vezményes alacsony árakon. Telefon: 
0630 569-3330.

Vízvezeték-szerelést, WC-tartályok cse-
réjét, csőtörések javítását stb. vállalom. 
Telefon: 0630 608-9529.

LCD TV javítása. Hmvhely, Andrássy út 45. 
(Petőfi u. felől). Telefon: 0662 245-302, 
0630 207-7889.

Vízvezeték-szerelés, fürdőszobák átalakí-
tása, WC, mosdó, csaptelep szerelése, kő-
művesmunkák. Telefon: 0670 549-2292.

Háztartási gépek helyszíni javítása garan-
ciával. Hűtő-fagyasztó, mosógép, moso-
gatógép, mikrohullámú sütő, villanytűz-
hely, centrifuga, tárcsás mosógép. Tele-
fon: 0630 279-0496.

Szobafestést, mázolást, tapétázást, kül- 
és beltéri falszigetelést, mindenfajta kő-
művesmunkát, régi öreg házak alárakását 
vállalom. Telefon: 0630 261-4842.

Ács és épületbádogos: vállaljuk tetők fel-
újítását és minden, tetővel kapcsolatos 
munkát, Lindab lemez anyagbeszerzéssel 
együtt. Telefon: 0670 566-4596.

Tetőbeázások, tetőjavítások rövid hatá-
ridővel, gyorsan. Tel.: 0630 569-3330.

Beázások javítását vállalom. Telefon: 
0620 403-3243.

Favágás, fakivágás garanciával. Telefon: 
0630 311-9523.

Törmelékelszállítást vállalok, elhelyezést 
megoldom. Telefon: 0630 7200-014.

Fémvázas féltetők, kapuk, kerítések, le-
mezszegések készítését vállalom. Tele-
fon: 0670 610-6889.

Kőművesmunkák, tetőmunka. Burkolást, 
laminált lerakást, számlaképesen válla-
lunk. Telefon: 0630 258-4270.

Kútfúrás. Telefon: 0630 554-5544.

Vállalom lapostetők szigetelését, előtetők 
és kerti kiülők készítését. Telefon: 0670 
557-9117.

Veszélyes fakivágást vállalok. Telefon: 
0670 633-8596.

Kopasztást vállalok. Tel.: 0630 362-5509.

Svéd, Ayurvéda Champi és talpmasszázst 
vállal nő. Telefon: 0630 644-2889.

Védje okostelefonját, okosóráját folyékony 
kijelzővédővel. Telefon: 0630 319-3264.

Kerítések, kapuk készítése, talajfúrás. Te-
lefon: 0630 265-2305.

M U N K A

Cégünk a CSOMIÉP Kft.

logisztikus�/�beszerző
munkakörbe hosszú távra munka-

társat keres fi atalos csapatába.
Munkaköri feladatok:

• Szállítmányozási feladatok
 megszervezése
• Meglévő partnerekkel fennálló
 kapcsolatok magas szintű ápolása
• Beérkezett áruk nyomon követése,
 koordinálása
• Értékesítés támogatása
• Heti�/�havi riportok készítése

Elvárások:
• Beszerzői tapasztalat
• Fuvarszervezői tapasztalat
• Rugalmasság
• Irodai szoftverek rutinos használata
• Önálló energikus munkavégzés

Jelentkezés:
fényképes önéletrajzát és motivációs
levelét küldje a nagyker@csomiep.hu
e-mail címre március 22-ig.

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
redőnyök, szúnyoghálók,
reluxák, harmonikaajtók
SZERELÉSE, JAVÍTÁSA
� 0630 989-8361

JOVANYBUSZ.HU
Személyszállítás 

belföldre és külföldre.

0620 397-9223

Új redőnyök, reluxák, 
napellenzők, szúnyog-
hálók, harmonikaajtók.
Javítás, szerelés.
Nyílászárók forgalmazása,
beépítése, zárak, vasalatok

javítása, cseréje.
Szunyi Krisztián

& 0630 228-0024

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával • éjjel-nappal
Kiszállási díj 0 Ft, vidéken is.
Csőkamerázás,
nyomvonal- és

hibabehatárolás.
Szennyvízvezetékek
teljes körű cseréjét,
javítását vállaljuk.

0630 8800-510
0630 455-1090

B
e

n
y
ó
 D

á
n
ie

l N
é

m
e

th
 Is

tvá
n

Háztartási gépek
(klíma, hűtő-, mosó-, mosogatógép)

JAVÍTÁSA
hétvégén is. Hibabejelentés:
0670 222-7792

Új bútor készítése
méretre is, bútorjavítás!

Szivacsot és rugót
igény szerint cserélünk.
Több ezer szövet közül választhat!

• szövetek • műbőrök •
vásznak • mosható anyagok
Sokéves szakmai tapasztalat!
Déri Róbert kárpitos

Hívjon bizalommal!
0670 770-6252

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
garanciával,
mindennap.

& 0630 876-1675

V
in

cz
e 

Zs
o
lt

REDÕNYÖK
3 év garancia, 20 év tapasztalat.
Reluxák • napellenzők • szúnyoghálók 
• szalagfüggönyök • harmonikaajtók

• erkélybeépítés redőnnyel • roletták 
Az értéket a szolgáltatás minősége adja.
JAVÍTÁS, GURTNICSERE

Tóth Árpád
Hmvhely-Kishomok, Vitéz u. 18.

& 0662 240-639, 0630 95-303-95
Hétvégén is hívható!

ZÁRAK
javítását, szerelését vállalom.

Csősz József  lakatos
Hmvhely, Pető Ferenc u. 1/A

& 0662 247-529, 0630 325-9558

Új és használt villanybojlerek, 
villanysütők, háztartási és

ipari villamos berendezések
szervizelése, beüzemelése.
& 0630 419-9552

FÖLDMUNKA
Tükörkészítés|Rotálás
Talajegyengetés
Trágyázás|Lyukfúrás 15, 30, 60, 90 cm|Betontörés
Alap- és gödörásás 25, 30, 40, 60 cm|Udvarrendezés
0630 9454-753

KÖMMERLING MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

NYÍLÁSZÁRÓCSERE
teljes körű kivitelezéssel!
Hulladékelszállítás Javítás Tanácsadás
Kovács Sándor e. v.    Telefon: 0670 380-6524

www.ksablakajto.hu  Ajánlatkérés: info@ksablakajto.hu
Hmvhely, Kinizsi u. 31/A  Nyitva 8–12 és 12.30–16.30 óráig.
AKCIÓ március 31-ig:  140×140-es BNY fehér
Kömmerling, prérium 76 AD 36 900 Ft.

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
0670 774-4184O
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GÉPI FÖLDMUNKÁK
Betonvágás, alapásás, raklapvilla, tükör- 
készítés, épületbontás, trágya- 
rakodás, csatornatisztítás, 
fakiszedés, tuskózás.
0620 985-3337 
0662 221-893

Professzionális
KÁRPIT- (autó is) és SZŐNYEG-
TISZTÍTÁS
& 0630 948-7122
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Profi ácscsapat és kőművesbrigád akár 
anyagbeszerzéssel együtt munkát vállal. 
Telefon: 0670 369-1981.

Árnyékolástechnika: redőnyök, reluxák, 
harmonikaajtók, faredőnyök készítése ja-
vítása! Telefon: 0670 455-4655.

Bármilyen bádogosmunkát vállalok, eső-
csatorna 2500 Ft/m munkadíjjal, Lind-
ab lemez anyagbeszerzéssel, széldesz-
ka-javítás, tetőszigetelés, ácsmunka, 
lambériázás, cserepezés. Telefon: 0670 
5664-598.

Okleveles grafológus várja hívását, ha se-
gítségre van szüksége önismeret, konflik-
tuskezelés, pályaválasztás, személyiség-
fejlődés területén. 0630 912-6622.

Kisebb, nagyobb tetőmunkát, áthajtást, 
régi tető javítását vállalok. Telefon: 0630 
261-4842.

Matematika-korrepetálás. Telefon: 0630 
340-5925.

Redőnyök, szúnyoghálók készítése és ja-
vítása garanciával, gurtnik cseréje. 0630 
734-62-55.

Villanyszerelő villanyszerelést vállal. Te-
lefon: 0630 353-2748.

Vízvezeték-szerelést, mosogató, mosdó, 
csapok, WC tartályok cseréjét vállalom. 
Telefon: 0630 459-6107.

Asztalos-, lakatos-, kőműves- és vízve-
zeték-szerelési kisebb munkákat vállalok. 
Telefon: 0670 207-2401.

Költöztetés, bútorszállítás, áruszállítás éj-
jel-nappal, garanciával. Árban megegye-
zünk. Telefon: 0630 383-7116, Károlyi.

Vásárolok régi, újabb bútorokat, festmé-
nyeket, porcelánokat. Lakáskiürítést vál-
lalok. Telefon: 0630 383-7116, Károlyi.

Lomtalanítást lakáskiürítéssel is, padlás-
tól pincéig kitakarítást vállalok elszállí-
tással. Telefon: 0630 383-7116, Károlyi.

Megbízható, jogosítvánnyal rendelkező 
hölgy takarítást, vasalást és bevásárlást 
vállal. Telefon: 0630 447-9081.

Kivehető fogsor készítése, javítása, fog-
pótlás, alábélelés, kapocs, törésjavítás 
garanciával. Telefon: 0630 908-1798.

Homlokzatszigetelés, tetőáthajtás, nyílás-
záró-csere anyagbeszerzéssel, 15%-os 
kedvezménnyel, rövid határidővel. Tele-
fon: 0630 691-1797.

Gipszkartonozást, festést vállalok. Tele-
fon: 0670 3807-485.

Kazánok készítése. Tel.: 0630 928-1085.

Tetők javítását vállaljuk. Telefon: 0630 
6099-288.

Megbízható kőműves munkát vállal. Te-
lefon: 0630 260-9904.

Motoros fűkaszával, láncfűrésszel minden 
munkát vállalok. Valamint bontást saját 
célra keresek. Telefon: 0620 924-9734.

Kerti munkát vállalok. 0630 705-4532.

Új tetők készítését, régi tetők javítását, 
fóliázását vállalom. Tel.: 0620 215-7626.

Kisebb-nagyobb kőművesmunkát, szoba-
festést, gipszkartonozást, hőszigetelést, 
mindenféle épület bontását vállalom hatá-
ridővel. Telefon: 0670 506-4275.

Bádogozást, tetőjavítást vállalok. Telefon: 
0630 160-6464.

Tetőfedő-, bádogosmunkát, bármilyen ja-
vítást, ereszcsatornázást, festési munkát 
és csemperakást vállalok. Telefon: 0630 
865-8962.

Társasházak részére külső feljárólépcső-
ket gyártunk műkőből. Pihenők felújítá-
sát, akadálymentesítést, belső lépcsők 
gumipótlását vállaljuk. Telefon: 0670 
548-8837.

Á L L A T
Györgyi kutyakozmetika. Telefon: 0620 
520-3662, 0630 492-9593.

Állatpatika. Hmvhely, Bajcsy-Zs. u. 41. Te-
lefon: 221-015.

Vakcinázott napos csibe és előnevelt csir-
ke előjegyezhető. UMIX Tápbolt Hmvhely, 
Serház tér Telefon: 0630 938-0291.

Kék Kereszt Állatgyógyászati Centrum 
Hmvhely, Dr. Rapcsák A. út 43. Tel.: 0662 
248-172, 0630 978-9062. Kutyakozmeti-
ka 0630 575-0947. www.kek-kereszt.hu

Süldők eladók. Telefon: 0630 399-2362.

Vörös tojótyúk házhoz szállítva 700 Ft/db. 
Telefon: 0620 204-2382.

Hízók élve, hasítva eladók. Telefon: 0620 
9366-384.

Barna tojótyúk (jó tollazatú, 550 Ft/db) 
ingyenes házhoz szállítással megrendel-
hető. Telefon: 0630 835-1121.

Vágócsirkevásár március 16-án: Szék-
kutas, Kun Béla u. 38. 0630 223-8536, 
Mindszent, Iskola u. 26. 0670 223-9550, 
Mártély, Kinizsi 15. 0662 228-174, Hód-
mezővásárhely, Nádor 4. 0630 357-6023.

Hízó hasítva, felezve is eladó. Telefon: 
0630 890-6933.

5 db kis süldő eladó. Tel.: 0630 409-0064.

Nagy súlyú hízók, csigaevő futókacsák 
és némakacsák eladók. Telefon: 0630 
8473-159.

Postagalambok eladók. Telefon: 0630 
230-5065.

2 db nagy súlyú, fehér húshízó, 1 db nagy 
súlyú mangalica és mangalica keverék kis 
súlyú hízó eladó. Telefon: 0670 389-8230.

Kecskék (bakok, fejős) eladók. Telefon: 
0630 345-9360.

120–140 kg-os (4 db) hússertés eladó. 
Mérés, szúrás megoldott. Telefon: 0630 
405-0028.

Eladó 2 db MT vemhesítés előtt álló nö-
vendék üsző. Telefon: 0630 541-2303.

Birkák hasítva eladók. Telefon: 0630 
233-6498.

Gyöngyösök, fácántrió, futókacsák el-
adók. Telefon: 0620 9886-846.

Pecsenyekacsa (6 hetes, fehér, 3 kg-os, 
1650 Ft/db) ingyenes házhoz szállítással 
megrendelhető. Telefon: 0630 860-2627.

Sárga tojótyúk (15 hónapos, 680 Ft/db, 
10 db-ra 1 db ajándék) ingyenes házhoz 
szállítással megrendelhető. Telefon: 0630 
896-8811.

Hízók eladók. 100–130 kg-ig és 140–180 
kg-ig, hasítva is. Telefon: 0630 249-1273.

Mudi fajtájú 1,5 éves szuka kutyámat el-
cserélném Mudi fajtájú fedezőképes kan-
ra. Telefon: 0670 671-9494.

11 db választási malac eladó. Ár: 10 000 
Ft/db. Telefon: 0670 671-9494.

2 éves kancacsikó fél fríz anyától eladó. 
Telefon: 0630 417-5843.

Gyöngyösök, pulykakakasok eladók. Te-
lefon: 0630 572-5056.

Nagy tejhozamú anyától 8 hónapos üsző 
eladó. Telefon: 0630 6340-352.

Szép német juhásszal fedeztetést vállalok. 
Telefon: 0630 308-0757.

Kb. 170 kg-os húsjellegű hízó eladó. Te-
lefon: 0630 975-9894.

Szopós borjak eladók. 0630 366-3335.

Csanyteleken birkák eladók. Telefon: 
0620 467-0993.

Arab, herélt, pej ló eladó. Telefon: 0630 
255-6303.

Tehén eladó. Telefon: 0630 631-3306.

Kecskék eladók. Telefon: 0630 471-5810.

Yorki kiskutyák olcsón eladók. Telefon: 
0630 853-4404, 0663 890-560.

Hullámos papagájok eladók. Telefon: 
0630 984-6011.

1 db 200 kg-os és 1 db 160 kg-os fe-
hér, húsjellegű hízó eladó. Telefon: 0630 
646-0064.

Tanyasi kakasok, kacsák, libák, frissen 
ellett MT üszők eladók. Telefon: 0630 
317-9543.

N Ö V É N Y
Rágyánszky Gyümölcsfaiskola Orosházán 
a Tesco mellett megkezdte Csongrád me-
gyei saját termelő gyümölcsfaiskolájából 
tavaszi árusítását. Kaphatók: vírusmen-
tes gyümölcsfaoltványok, újdonságok és 
hagyományos fajták cseresznye, szilva, 
körte, kajszibarack, őszibarack nektari-
nok, meggy, alma, birs, szeder, naspolya, 
oltott diók, egres, piros- és feketeribizli, 
folytontermő málna, csemegeszőlő-olt-
ványok. Üdezöld, smaragd oszlopos tuják. 
Nyitva mindennap, szombaton és vasár-
nap is. Kis- és nagytételben egyaránt ki-
szolgálunk. Telefon: 0668 412-696, 0630 
219-9044. Várjuk kedves vásárlóinkat!

Hmvhelyi gyümölcsfaiskola-lerakatunk 
megnyílt a tavaszi szezonra. Hmvhely, 
Damjanich u. 9. Telefon: 0670 608-6964.

V E G Y E S
Épületek és tetők ingyenes bontását válla-
lom, magyar vagyok. Építési engedély ve-
zetett, lezárt elektronikus bontási napló, 
hulladékkezelői igazolás ellenében adható 
ki. Telefon: 0630 975-8168.

Tisztelt mézvásárlók! Akácméz, akác-rep-
ce méz, vegyes méz, repceméz, naprafor-
góméz kapható. INGYENES házhoz szállí-
tást vállalok. Hmvhely, Rudnay Gy. u. 12/b 
II/6. 15–18 óráig. Telefon egész nap: 0630 
5842-826. Hmvhely, Tuhutum u. 9. Tele-
fon: 0630 302-2598.

Hazai, szalag-, bonh-, kúpcserép több faj-
ta, 40×40-es pala, nagy és kis méretű 
tégla, kézi verésű is (egész, száraz, tisz-
tított), bontott épületfa (tüzelő is), gázkon-
vektorok eladók. Magyar vagyok. Telefon: 
0630 975-8168.

Figyelem! Vásárolok mindennemű por-
celánfigurákat, üveg-, réz- és bronztár-
gyakat, kortárs és régi festményeket, 
régi cserépedényeket, régi könyveket, 
használt tollat és teljes hagyatékot, fali-, 
zseb- és karórákat. Hívásra házhoz me-
gyek, készpénzzel fizetek! Telefon: 0630 
375-7605, 0670 775-4163.

Tanyákon, erdőnél, házaknál lévő fák ki-
vágását vállalom fűrésszel, rakodókkal, 
tehergépkocsival. Saját részre, azonnali 
szállítással, készpénzfizetéssel. Telefon: 
0630 318-2814.

Tönkölt, hasított tűzifa és nyárfa sze-
lezék eladó. Telefon: 0630 9558-755, 
0630 436-1101, 0662 242-063. EUTR: 
AA5862652.

Régiségboltos állandóan vásárol porcelá-
nokat, órákat, cserépedényeket, érmé-
ket, kitüntetéseket, iratokat, bélyeggyűj-
teményt, képeslapot, bútorokat, régisége-
ket. Tel.: 0630 429-0322 (Bajusz István).

Hagyaték-felvásárlás, házkiürítés, lomta-
lanítás. Telefon: 0630 4646-162.

Mindenféle használt tollat magas áron ve-
szek, érte megyek, azonnal fizetek. Tele-
fon: 0630 480-2661.

Vásárolok mindenféle vashulladékot, 
rossz akkumulátort, rossz vízmelegítőt, 
disznóvágóasztalt, gyalupadot, babaká-
dat, lemezkádat, spalettát, fenyőbútort, 
tollat, falikutat, háttámlás padot, teljes 
hagyatékot. Lomtalanítást, házkiürítést 
vállalok. Telefon: 0630 214-9830.

Mindenfajta olvasott könyvet veszek. Hí-
vásra érte megyek, készpénzzel fizetek. 
Telefon: 0630 480-2661.

Vasat, lemezt, rossz vízmelegítőt, rossz 
akkumulátort, mindenféle fémhulladékot, 
nyúzatlan rézkábelt veszek, házhoz me-
gyek. Kisebb tételt is elszállítok. Telefon: 
0630 277-5533.

Hagyományosan főzött szilvalekvár kap-
ható. Hmvhely, Rudnay Gy. u. 12/B II/6. 
Telefon: 0630 5842-826.

Propolisz tinktúra kapható. Telefon: 0630 
302-2598.

Trapézlemez, cserepeslemez többféle 
színben és méretben, hosszú garanciá-
val eladó. Telefon: 0630 665-0209 
www.mechanikabt.hu

Megunt, használt dolgait ne dobja ki! 
Hívjon, ingyen elszállítom! Telefon: 0620 
924-8392, 0630 5070-149.

Mindenféle limlom és hagyaték felvásárlá-
sa. Telefon hétvégén is: 0630 684-1693.

Bontásra házat, melléképületet, disznóó-
lat, mindenféle romos épületet veszek, 
anyagáért is vállalom, romeltakarítással. 
Telefon: 0630 277-5533.

Bontásra vállalok mindenféle házat, mel-
léképületet, tanyát, vascsarnokot. Tele-
fon: 0630 223-3780.

Bontásból eladó nagy tégla, kis tégla, sza-
rufák, nagy gerendák, piros dudacserép, 
hazai cserép, hazai kúpcserép (kakasos), 
kétfalcos szalagcserép, békéscsabai hó-
fogós cserép, ajtó, ablak, gázkonvektor. 
Telefon: 0630 223-3780.

Mindenféle vashulladékot, hagyatékot ve-
szek. Lomtalanítást, törmelékelszállítást 
vállalok. Telefon: 0630 223-3780.

Házaknál teljes körű lomtalanítást törme-
lék eltakarításával együtt gyors, precíz 
munkával vállalok. Tel.: 0630 318-2814.

Könyvet, régi pénzt veszek. Telefon: 0630 
354-3210, 0670 505-9040.

Kisebb törmelék elszállítását vállalom. Te-
lefon: 0620 281-1902.

Lomtalanítást, udvar-, pincetakarítást 
szemétszállítással együtt vállalok, hét-
végén is. Telefon: 0630 435-7492.

Magas életjáradékot fizetnék idős néninek 
vagy bácsinak, illetve gondviselést is vál-
lalok. Telefon: 0630 935-6800.

Törmelék- és szemétszállítást teherau-
tóval vállalok, az elhelyezést megoldom. 
Telefon: 0630 435-7492.

Ruhaszárító-gépek eladók. Telefon: 0670 
241-8177.

S Z O L G Á LT A T Á S

ÉSZKÖSZÖRŰ mozgásterápia általá-
nos iskolásoknak. Számolási, olva-
sási, írási nehézségek, magatartási 
gondok, figyelemzavar oldása. 
Kis csoportos mozgásterápia. 
Elérhetőség: 0630 5162-413.

Szász Péter
0630 9457-577
A KIDUGÍTÓ
A SZŐNYEGTISZTÍTÓ
0630 645-0224

SZEMÉLY-
SZÁLLÍTÁS

Balázs-Transz Hungary Kft.
& 0630 493-1924

HÁZTARTÁSIGÉP- és
KÁVÉGÉPSZERVIZ

kávégépek
javítása és karbantartása.
ELEKTRO-SZÁM BT.
Hmvhely, Botond u. 43. (a közben)
Telefon:  0630 9788-304

0662 636-463
Nyitva kedden és csütörtökön

14–17 óráig.

& 0630 9833-797

Másfél 
éves 
szuka 
kutya 
gazdit 
keres.

IGÉZŐ
Állatvédő Egyesület
Eledelgyűjtést

tart 117 kutya és 26 cica
ellátására a hódmezővásár-
helyi Tesco hipermarketben 
március 14-én (csütörtök)

15–19 óráig. Mindenkit
sok szeretettel várunk!

TISZTELT ÁLLATTARTÓK!
Hódmezővásárhelyen márciusban ismét

IVARTALANÍTÁSI AKCIÓ!
Célunk, hogy minél kevesebb kóbor, megunt, elszökött állat legyen.

Az akcióban a következő állatorvosi rendelők vesznek részt:
Dr. Cseuz Tamás   Nagy András János u. 61/A

& 0630 2620-105, 0662 245-340
Dr. Gyovai Tibor  Csomorkányi u. 26/A   & 0630 436-7401
Dr. Szabó Rózsa  Bocskai u. 1.   & 0630 346-6539

Az akciós ivartalanítás díjtételei:
macska kutya 20 kg alatt kutya 20–35 kg kutya 35 kg felett

hímivarú 8 000 Ft 13 500 Ft 15 000 Ft 18 000 Ft
nőivarú 12 500 Ft 16 500 Ft 20 500 Ft 25 000 Ft
Kérjük a műtétekre telefonon előre bejelentkezni!

LUMBER 2009 KFT.

EUTR: AA 5832424
TŰZIFA

TAVASZI AKCIÓ
HÍVJON MOST!
0630 435-7323
Hmvhely, Széchenyi tér 5.
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Búza 40 kg-os zsákban (2500 Ft/zsák) ház-
hoz szállítva eladó. Tel.: 0630 7198-278.

Vásárolok hagyatékot, mindenféle órát, 
porcelánt, könyvet, festményt, régi pénzt, 
disznóvágó-asztalt, tollat. Hívásra érte 
megyek. Telefon: 0670 588-2111.

Tűzifa (tölgy, bükk darabolva, hasítva) 
megrendelhető, igény esetén tároló-
ba rakva. EUTR: AA 5 931 110 Telefon: 
0630 243-7158.

Árpa, búza, kukorica, zab, napraforgó, ét-
kezési burgonya, fokhagyma, őrölt pap-
rika, körbálás fű- és lucernaszéna ela-
dó. Terményeszsákot vásárolok. Telefon: 
0630 243-7158.

Tavaszi akció a készlet erejéig! Eladó zsá-
kos kiszerelésű száraz, kályhakész, cser-
tölgy tűzifa. Egy zsák kb. 1,6 ömlesztett 
köbméter, bruttó 31 000 Ft. Érdeklődni 
munkaidőben a 0620 518-8338-as tele-
fonszámon. EUTR: AA5970281

Kisbálás lucernaszéna eladó. Telefon: 
0630 7198-278.

Tetőmunkát, bádogozást, kőművesmun-
kát, festést, betonozást vállalok. Telefon: 
0630 277-5533.

Melléképületek, disznóólak, górék bon-
tását vállalom romeltakarítással együtt. 
Telefon: 0620 281-1902.

1 szobabútor, 2 nagyszekrény, 2 ágy, kony-
haszekrény eladó. Tel.: 0630 441-2648.

Búza, kukorica, napraforgó eladó. Telefon: 
0630 910-0598.

Egyedülálló hölgy gondviselést vállal. Te-
lefon: 0630 472-9722.

Széna, napraforgó, perlet eladó. Telefon: 
0630 360-8813.

Mindenféle veszélyes és egyéb épületet 
és minden bontásra váró épületet vállalok, 
hulladék- és törmelékszállítással. Bontási 
engedéllyel és minden szükséges okmány-
nyal rendelkezem. Tel.: 0630 435-7492.

Tűzifa eladó. Nyárfa, fűzfa 13 000 Ft/m³, 
juhar 17 000 Ft/m³, tölgy akció 21 000 Ft/
m³ kiszállítva. Telefon: 0630 217-5575, 
0670 506-8000. EUTR: AA5987773

Szeretnél sakkozni? Minden hétfőn és 
csütörtökön megteheted 16–18 óráig a 
Dr. Rapcsák András út 1. szám alatti sakk-
teremben, kellemes környezetben, telje-
sen ingyen, testnevelő tanár felügyelete 
mellett. Csak amatőr sakkozók számára 
szervezzük házi versenyeinket is. Fiatalo-
kat és időseket egyaránt várunk. Kapcso-
lat: Ambrus Emil 0630 507-6427.

Fűmag, fűszéna eladó. Telefon: 0620 
580-4232.

Gáztűzhely, 220-as cirkula, villanyos 32-
es húsdarálók, gépsatu, T5-ös Pannónia 
eladó. Gázpalackot (kicsit, nagyot) ven-
nék. Telefon: 0630 233-6498.

Tiszai üvegszálas csónak (4×1,25×0,5 m) 
ponyvázottan eladó. Tel.: 0630 683-3289.

Időskori anyagi gondjai vannak? Idősgon-
dozási eltartást vállalok, életjáradékot fi-
zetek ingatlanfedezetre. Leinformálható, 
főiskolát végzett magyar pár. Telefon: 
0620 256-6800.

Kombinátor (hidraulikus működésű bo-
ronás) eladó. Telefon: 0620 371-0221.

Kisteherautóval fuvarozást vállalok. Tele-
fon: 0630 277-5533.

Piros nagyméretű téglát, hazai cserepet, 
hullámpalát veszek. Tel.: 0630 277-5533.

Vásárolnék lakatos-, bádogosgépeket, él-
hajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO he-
gesztőt, műszerészesztergát, marógépet, 
kompresszort, invertert, kisgépeket. Te-
lefon: 0670 624-5475.

Körbálás lucernaszéna eladó. Hmvhely, 
Klauzál u. 87. Telefon: 0630 951-0054.

Eladó egyfalcos szalagcserép 40 Ft/db, 
kétfalcos szalagcserép 50 Ft/db, boncse-
rép 45 Ft/db, barna hófogós cserép 60 Ft/
db, piros mázas békéscsabai Tangó 80 Ft/
db, kúpcserép 550 Ft/db. Telefon: 0630 
541-7293.

Keményfakarók villanypásztorhoz, facse-
metékhez, virágokhoz, nagy mennyiség-
ben gyártótól eladók. Hmvhely, Jókai u. 
11/A. Telefon: 0630 279-2034.

Bosch kerámiatűzhely, nagy hűtőszek-
rény, férfikabátok, női bunda, férfiingek 
eladók. Telefon: 0670 569-8019.

Diavetítőt, diafilmeket, gyermekjátékokat, 
legókat, társasjátékokat, régi vasútmo-
delleket, gombfoci-készletet, meseköny-
veket készpénzfizetéssel vásárolok. Tele-
fon: 0620 806-4448.

Körbálás gyepszéna, kukorica, naprafor-
góocsú eladó. Telefon: 0630 252-1660.

Házak, épületek, csarnokok és minden ve-
szélyessé vált szerkezet bontását vállalom 
romeltakarítással, határidővel is. Telefon: 
0630 933-9604.

2 db fotel kis hibával (5000 Ft), össze-
csukható franciaágy (6000 Ft), régi ze-
nekazetták (50 Ft/db) eladók. Telefon: 
0630 895-6424.

Megvételre keresek jó állapotú palackos 
gáztűzhelyt és 20 kg nem régi sertészsírt 
étkezési célra. Telefon: 0670 626-5228.

Műkörmös-asztal, fodrászasztal tükörrel, 
zárható szekrénnyel újszerű állapotban el-
adó. Irányár: 5000 Ft és 9000 Ft. Telefon: 
0630 2077-329.

Permetező (600 l-es) eladó. Telefon: 0630 
677-1833.

Fűkasza (185-ös) eladó. Telefon: 0630 
677-1833.

Lucernamag eladó. Hmvhely, Borz u. 51. 
Telefon: 0670 228-7520.

Mindenféle limlom eltakarítását vállalom. 
Telefon: 0630 261-4842.

Mindenféle fémhulladékot felvásárolok 
(akkumulátort is). Tel.: 0630 6099-288.

Tisztított lucernamag eladó. Telefon: 0630 
4599-630.

Búza eladó. Telefon: 0620 35-090-35.

V E G Y E S
„Múlhatnak órák, napok, évek, nincs pillanat, 

amelyben ne fájna szívünk érted. 
Senki és semmi nem pótol téged, 

csak hiányod kínoz, éget. 
Nincs semmi a világon, ami ennél jobban fájhat!”

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
drága szerettünk

Becsei Józsefné
Bojda Ibolya

Hódmezővásárhely, Károlyi 
utcai lakos életének 81. 

évében csendesen megpihent.
Temetése 2019. március 

13-án, 13 órakor lesz 
a katolikus temetőben.

Búcsúztatása a sírnál történik.
Gyászoló családja

TEMETKEZÉSTEMETKEZÉS
Ügyelet (0-24):

0630
224-4566

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY  iroda és
Dr. Imre József u. 1. bemutatóterem
(a Zrínyi u. felől) 0662 534-985
MINDSZENT  a temetőnél
Galambosi Ferenc 0630 678-0924
SZÉKKUTAS
Székelyné Aranka 0620 936-4610
www.csmkegyeletikft.hu

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

Máriás László
temetésén megjelentek, 

vagy gyászunkban bármely módon 
osztoztak.       Gyászoló családja

M e g e m l é k e z é s
„ Ott pihensz ahol már nem fáj semmi, 
s nyugodalmadat nem zavarja senki, 
Életed elszállt, mint a virágillat, 
De emléked ragyog, mint a fényes csillag!”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

BODA JÓZSEF
halálának 1. évfordulóján.

Anyukád, Mamika, bátyád és gyermekeid

„Bárhová nézünk, nem vagy 
sehol és mégis mindig 

köztünk vagy valahol.”
Fájó szívvel emlékezünk

Szűcs Sándor
halálának 12. évfordulóján.

Felesége és gyermekei 
családjukkal

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. 
Te, aki annyi szeretetet adtál. Te, aki mindig mellettünk álltál, 
Te, aki nem kértél, csak adtál, minket örökre itt hagytál. 
Öleljen át a csend és a szeretet, 
Elfelejteni Téged soha nem lehet.”
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk

PATKÓS IDA
58 éves korában elhunyt.

Temetése március 11-én 14.30 órakor lesz
a Kincses temetőben. Gyászoló család

„ Istennek köszönjük, hogy a miénk volt és az is marad,
Mert aki szeretettel szívünkben tovább él,
Nem halt meg, csak távol van.”

Mély fájdalommal, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk mindazokkal, 

akik szerették és ismerték, hogy
Magyar Andrásné

Domokos Éva
Jázmin utcai lakos 76 éves korában visszaadta lelkét teremtőjének.
Temetése március 13-án, 14.30 órakor lesz a katolikus temetőben.

Gyászoló családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szerettünk

Dóda Zoltán
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 

virágot helyeztek, vagy gyászunkban 
bármely módon osztoztak.

Gyászoló családja

„Elment örökre, Alakját a homály befödte, Vissza se nézett… 
Mégis itt maradt valami szomorú igézet, 

Valami rejtett szomorú bánat.”
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk

NAGY ERNŐ
79 éves korában elhunyt.

Temetése 2019. március 14-én 10.30 órakor lesz 
a vásárhelyi Kincses temetőben.

Emléke szívünkben örökké él.

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

Kenézné Balogh Katalin
(volt Kiss Ernőné)

temetésén megjelentek, fájdalmunkban 
osztoztak.        Gyászoló családja

Úgy ment el, ahogy élt, csendben és 
szerényen, drága lelke nyugodjék békében.
Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett édesanya, 
testvér, rokon, szomszéd

özv. Csáki Kálmánné 
Szénási Eszter

Hódmezővásárhely, Dáni 
utcai, korábban volt Bajza 

utcai lakos 83 éves korában
elhunyt.
Temetése 

március 11-én 
10.30 órakor 
lesz a Dilinka 

temetőben.
A gyászoló család

„A bölcsőtől a koporsóig minden mulandó, illanó itt.
Ma még jövő, holnapra múlt, a tarka lepke porba hullt.”
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, 

akik ismerték és szerették, hogy

Szabó Lajosné
Joó Anna Mária

„Katalin”
92 éves korában hosszan tartó, 
súlyos betegség után elhunyt.

Temetése 2019. március 11-én, 
13 órakor lesz a katolikus temetőben.

Gyászoló családja
Emlékét szeretetben megőrizzük!

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
drága szerettünk

Juhász Lajosné
Almási Márta Mária

(nyugdíjas lakóparki lakos) 
92 éves korában elhunyt.
Temetése március 13-án 

13 órakor lesz a Szent Gellért 
Urnatemplom (Budapest, 

XI. kerület, Bartók B. u. 149.) 
Mindszenty termében.

Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, 
hogy drága szerettünk

PIKALI ZOLTÁN
48 éves korában elhunyt.

Búcsúztatása március 
13-án 9 órakor lesz 

a mártélyi temetőben 
a sírnál.
Gyászoló család

Szomorú szívvel tudatjuk, 
hogy drága szerettünk

özv. VARGA JÁNOSNÉ
TÖRÖK LÍDIA

85 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 

március 13-án 10.30 órakor 
lesz a katolikus temetőben.

Gyászoló család

„Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok! 
Inkább a szép dolgokon kacagjatok! 
Ha telihold van, az értetek ragyog.
S azt jelenti, hogy boldog vagyok”

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

Varga Antal (Dugó)
hódmezővásárhelyi lakos hosszan tartó, 

súlyos betegség után 61 éves korában 
örökre itt hagyott bennünket.

Temetése 2019. március 18-án, 10.30 
órakor lesz a katolikus temetőben.

Búcsúztatása a sírnál történik.
Gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy

PÉTER MIKLÓS
kőműves szakoktató  mártélyi

lakos elhunyt.
Temetése 

március 13-án 
13 órakor lesz 

a mártélyi 
temetőben.

Gyászoló élettársa
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Egészséges minden falat, 
vegyen tőlünk élő,

tisztított és filézett halat!

BÁRKA
Hódmezõvásárhely,
Szent István tér 7/c

0630 290-0041
0630 253-7003

Nyitva hétfő kivételével 
mindennap 8–12 óráig 

(csütörtökön és pénteken 
13–16 óráig is).

Szálkamentes afrikai-
harcsa-filé kapható!

LUGOSI JÓZSEF
tévéműszerész-mester

0630 284-1727
Akár hétvégén és ünnepnap is!
tvszervizlugosi@freemail.hu

LED LCD TV • HIFI • VIDEO • LCD monitorés TV JAVÍTÁSA
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RÖVID HATÁRIDŐ, KORREKT ÁR!

Mindenféle házkörüli munkát vállalok 
(lomelszállítással együtt). 0630 6099-288.

28-as alu női kerékpár, agydinamós, agy-
váltós és 021-es Stihl fűrész jó állapotban 
eladó. Telefon: 0620 9382-196.

Körbálás lucernaszéna és búzaszalma el-
adó. Telefon: 0630 540-1063.

Eltartást, gondozást vállal középkorú pár 
ápoló végzettséggel. Tel.: 0630 293-3481.

Oxigén- és dissous-palack, hőtárolós 
gáz-vízmelegítő, mázsa, kovácsüllő, cef-
réshordó eladó. Telefon: 0630 309-1341.

Bösendorfer bécsi zongora eladó. Telefon: 
0630 7337-211.

B30-as tégla, kisméretű tégla, csabai két-
falcos cserép, régi használt bútorok el-
adók. Telefon: 0630 874-0416.

Lucernamag eladó. Hmvhely, Korona u. 1. 
Telefon: 0662 238-431.

SPC 4+2 soros vetőgépet vennék. Telefon: 
0630 598-4221.

Takarmánybúzát és árpát veszek. Telefon: 
0630 3351-658.

20 q takarmánykukorica eladó. 6000 
Ft/100 kg. Telefon: 0630 466-7685.

MF 70-es fűkasza tartozékaival eladó. 
Telefon: 0630 940-4822. Hmvhely, Kor-
tyogó u. 31.

Kukorica, búza eladó. Hmvhely, Nyár-
fa u. 10.

Kisbálás búzaszalma eladó. Telefon: 0630 
7198-278.

SPC vetőgép (műtrágyaszórós), 2 és 3-as 
eke, borona, tárcsa eladó. Telefon: 0630 
463-8448.

Tojás eladó házhoz szállítással is. Telefon: 
0630 567-4056.

Hmvhelyen olyan zártkertet, vagy gyümöl-
csöst keresünk, amelyet már nem művel-
nek a tulajdonosok és jó szívvel odaadnák 
adományba egy 10 éve otthontalan, de 
mégis reménykedő, tettrekész házaspár-
nak, akik ezt megvásárolni nem tudják, de 
egy kis gazdasági épületet felépítenének 
rajta maguknak (a férfi ügyeskezű mes-
terember). Levelet a Szuperinfó irodába 
kérünk „Csak egy esélyt kérünk az esély-
teleneknek 12391” jeligére.

Jó minőségű, kisbálás fű- és lucernaszé-
na eladó. Telefon: 0630 482-2691.

Üvegtörmelék nagy mennyiségben ingyen 
elhordható. Telefon: 0630 3847-225.

80 l-es villanybojler eladó. Telefon: 0630 
314-8150.

Magyar biliárdasztal (120-as) eladó. Te-
lefon: 0670 673-8467.

Lúdtalpas kombinátor, süldők és MTZ al-
katrészek eladók. Tel.: 0630 7095-744.

Mártélyon 4 m-es facsónak eladó. Tele-
fon: 0630 9537-372.

Erős autó-tetőcsomagtartó eladó. Telefon: 
0620 340-3829.

Kukorica, vízmelegítő, C12 kazán eladó. 
Telefon: 0662 235-097.

Nagybálás búzaszalma takaró alól eladó. 
Telefon: 0630 431-8758.

Kis- és körbálás gyepszéna eladó. Ház-
hoz szállítás megoldható. Telefon: 0630 
3540-869.

Eladó fóliaváz 12×5 m, új Tangó cse-
rép 200 db, műanyag hullámlemezek 
160×100 cm, mosdókagylók, mosogató-
tálcák, kályha (lemez), szoba WC. Telefon: 
0630 976-4412.

Minden, ami szemét válogatás nélkül 
elszállítom. Házak, górék, faszerkeze-
tek bontását vállalom tereprendezéssel, 
hétvégén is. Telefon: 0630 933-9604.

Frissen vágott nyúlhús kapható, 1200 Ft/
kg. Telefon: 0630 248-6720.

Kukorica eladó, szállítással. 6000 Ft/100 
kg. Telefon: 0630 598-4221.

Kisbálás gyep- és lucernaszéna eladó. 
Szállítás megoldható. Tel.: 0630 9031-269.

Sütőtökmag eladó. Tel.: 0630 505-3088.

Vásárolok hagyatékot, gyűjteményeket, 
festményeket, porcelánokat. Telefon: 
0670 228-2994.

Használt valódi mindenféle bőrruhá-
zat: bőrdzsekik, bőrkabátok, stb. ol-
csón kaphatók. Hmvhely, Révai u. 11/a. 
Nyitva: keddtől péntekig 14–18, szom-
bat 10–12 óráig.

Lomtalanítást vállalok takarítással együtt. 
Mindenféle hulladékot elszállítok. Telefon: 
0670 506-4275.

Asztali csontfűrész eladó. Érd.: 0620 
496-4470.

Ablakok, erkélyajtók, üvegfalak kitűnő 
minőségben bontásból, szállítással Né-
metországból. Szállítást vállalunk. Tele-
fon: 0630 282-9225.

3 fázisú terménydaráló, 150 kg-os mázsa 
eladó. Telefon: 0630 541-0940.

O K T A T Á S
Aranykalászos gazda, méhész, dajka, ela-
dó, boltvezető, vagyonőr, vendéglátó OKJ 
képzések Hódmezővásárhelyen. Tanfolyam 
és távoktatás. www.okjcentrum.hu • 0630 
310-8934 • E: 000846/2014/A001-122.

Szakács, cukrász, pincér, vendéglátás-
szervező, vendéglátó üzletvezető, ven-
déglátó eladó, aranykalászos gazda OKJ 
tanfolyam. Telefon: 0670 637-4750. 
www.minervakft.hu; (E-000909/2014/
A001-A011).

Lovari nyelvtanfolyam indul Szegeden 
a Teréz utca 36/B alatt március 9-én 9 
órától. Érd.: 0670 579-5983, 0620 428-
4486, www.ciganynyelvoktatas.hu

V E G Y E S

Hmvhely, Kálvin János tér 1.
(a Bercsényi utca felől)
& 0620 253-4333

13 éve az ügyfelekért!
Ünnepeljen velünk!

Minden vásárlásra13% árkedvezmény
március 8–9-ig.

Prémium termékek!
1 év garanciával.

I. osztályú
TRAPÉZ- és CSEREPES-

lemezek olcsón.
& 0630 665-0209
Hódmezővásárhely, 
Makói országút 38.
www.mechanikabt.hu 
info@mechanikabt.hu

Hódmezővásárhely, Kistöltés u. 30.   & (62) 222-262
Nyitva hétköznap 7–17 óráig, szombaton 7–12 óráig.

LENGYEL ISZAPSZÉN ...................4399 Ft/100 kg  (43,99 Ft/kg) 
CHEMICAL TERMOVER SUPER FR 0,039 ÜVEGGYAPOT
     50×1200×20000 mm (24 m²/csomag) ....8990 Ft/csomag  (374,58 Ft/m²)
PABST LAMBÉRIA luc, AB minőség Softline, E profil
     14×121×4000 mm (7 db/csomag) ........... 9443 Ft/csomag  (2932,6 Ft/m²)
FRÜHWALD járdaszegély  szögletes, szürke 100×5×20 cm..660 Ft/db

EU
TR

: A
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Hódmezővásárhely,
Szántó K. J. u. 78.Kenguru Csárda & (62) 534-841

H ET I  M E N Ü

Menü 890 Ft  •  5 napos hetijegy 4300 Ft  •  7 napos hetijegy 5950 Ft

március 11.  hétfő
burgonyaleves

A rántott sajt kukorica-
salátával B búbos szelet 

hasábburgonyával
március 12.  kedd

zöldségleves
A rakott burgonya
B temesvári sertés-

tokány tésztával
március 13.  szerda

babgulyás A rizsfelfújt 
B csibemájas rizottó

március 14.  csütörtök
orjaleves A sült libamell hagymás tört 

burgonyával B lecsós tarjacsíkok rizzsel
március 15.  péntek
francia hagymaleves

A sertéspörkölt főtt burgonyával
B olaszos csirkemell héjas burgonyával

március 16.  szombat
tarhonyaleves • velővel töltött szelet 

rizibizivel
március 17.  vasárnap

húsleves • rakott csirkecomb
petrezselymes burgonyával • palacsinta

AZ ALDI MELLETT
PREMIERNAP: március 21.

Előadások kezdete:
március 21. és 22. 18:00
március 23. 15:00, 18:00

március 24. 15:00

Ha ESKÜVŐ,
LAKODALOM
akkor ALFA
FOTÓ-
VIDEÓ

Hódmezővásárhely,
Mária Valéria u. 13.
& 0630 356-8608



16 1423  »  2019. március 8.

10.9 acélcsavar
saválló és rozsdamentes
menetes szál • imbuszcsavar
lemez • metrikus • faforgácslap
CSAVARBOLT
Hmvhely, Rárósi u. 59.

ÜZLETHELYISÉG
(50 m²) KIADÓ
Hmvhely, Szegfű utca 

4–6. alatt (volt Nefertiti).
& 0630 356-8608

HMVHELY, ANDRÁSSY ÚT 41. �  (62) 239-853

10 kg felett INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS az országban=AKÁR 21.000 FT-OT SPÓROLHAT!

MINDIGTV
······ ANTENNA
5.998 Ft helyett KIRÁLYÁR

3.599 40%

MINDIGTV
vevõ/USB médialejátszó
12 INGYEN CSATORNA8.999

66cm
LCD
HOTEL TV
BRAVIA·RGB
2×10W hang...
2×HDMI·2×SCART
13 HÓ GARANCIA
16:9 KÉPARÁNY

TXTMADE IN EU.

2299..999999
ENGEDMÉNYEKKEL 28.214 Ft

KÉSZLETEN: 12 db

39.999
ENGEDMÉNYEKKEL 37.619 Ft

TXT

82 cm
LCD HOTEL TV
DVB-T TUNERES
16:9 KÉPARÁNY

13 HÓ GARANCIA
2×HDMI·2×SCART

2×RCA·ÜVEGTALP
MADE IN HUNGARY

KÉSZLETEN: 40 db

TARJÁN VENDÉGLŐ
Hmvhely, Csillag u. 100. (Imre utca sarok)   238-644

Kóstolja meg fehérborssal, kevés sóval
készített házias ízesítésű ételeinket!

Rendezvények lebonyolítása 30 főig.

MENÜKÍNÁLATUNK
március 18–23. március 25–30.

C menü mindennap: rántott 
sertésszelet, sült burgonya 
(leves nélkül) 800 Ft/adag

H
grízgaluskaleves

A temesvári sertésszelet, 
tarhonya B rizses hús

K
tojásleves A bakonyi apró-
pecsenye, tészta B rántott 

hekkfilé, petrezsely. burgonya

Sz
zöldborsóleves A paradi-

csomos húsgombóc B sajttal 
töltött sertésszelet, rizibizi

Cs csirkeraguleves A arany-
galuska B sonkás kocka

P

fokhagymakrém-leves pirított 
kenyérkockával A pacal-

pörkölt, sós burgonya, 
savanyúság B rántott csirke-

mell, franciasaláta

Sz pontyhalászlé, túrós csusza, 
ráma szelet

WiFi
SAKK

Előfizetés menü 780 Ft/adag
      szombaton 850 Ft/adag
házhoz szállítva +20 Ft/adag

H
paradicsomleves

A Stroganoff aprópecsenye, 
tarhonya B székelykáposzta

K
karfiolleves A hagymás

rostélyos, burgonyapüré B milánói 
sertésszelet, tészta

Sz
tojásleves A zöldbabfőzelék, fasírt 
B sajttal, kolbásszal és uborkával 

töltött szelet, hagymás rizs

Cs alföldi marhagulyásleves
A ízes fánk B krumplis tészta

P
gombakrémleves A sertéspörkölt, 
galuska, savanyúság B baconbe 

tekert csirkemáj sütve, zöldséges rizs

Sz sárgaborsóleves, rakott krumpli 
füstölt kolbásszal, dobos rolád

RENDEZVÉNYSÁTOR, HŰTŐKOCSI
www.tarjanvendeglo.hu

SZÉP kártyával, bankkártyával is fizethet!

HAMBURGER, SÜLT KRUMPLI
mindennap kapható nyitástól zárásig!

BILIÁRDCSOCSÓPROFI DARTS

IN
GY

EN

Sörözz velünk!  1 korsó (0,5 l)
Arany Ászok csak 280 Ft (560 Ft/L)

Mindennap választható a hideg gyümölcsleves.

Megrendelését Viberen, Whatsappon ingyen leadhatja. & 0620 9731-934

Kálvin János téri

HAMBURGERES
    Reggel 10 óráig 

minden étel árából

20%
kedvezményt adunk.

Nyitva  hétköznap  7–19.30  óráig,
  szombaton  7–18  óráig.

Étlap:            kalvinterihamburgeres

Czuczi Orsolya
pszichológus,

család- és párterapeuta
Bejelentkezés:

0630 8855-233
E-mail: orsolyaczuczi@gmail.com
fb.me/czucziorsolyapszichologus

ÁZSIA
DIVATHÁZ
Hmvhely, Andrássy út 8.

(a Spar felett az emeleten)
Nyitva hétköznap 9–18 óráig,
szombaton 8.30–12.30 óráig.

NYITÁSI AKCIÓ!–20% minden árucikkre március 1–16-ig.

Teljesen új árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat!
• gyerek-, női és férfi ruházat • cipő • fehérnemű • harisnya • táskák • bőröndök

TERMÉKEINK:
• kozmetikai, konyhai,
fürdőszobai termékek
• lakástextil • órák •

telefon- és autós tartozékok
nagy választékban.


