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VB selejtező: 03.24-26., Portugália-Magyarország, 3 nap,
szálloda3*, reggeli, belépőjegy, repjegy 121.800 Ft-tól
Pattaya: 02.02., 14 nap, szálloda3*, reggeli, repülő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119.900 Ft-tól
Seychelle szigetek: 04.24-07.21. közt, 7 éj, reggeli3*, repülő, transzfer . . . . .263.900 Ft-tól
Körutazás: Észak-és Dél-Ciprus, 03.11., 8 nap, szállás, reggeli, idvez., repjegy . . . . .79.900 Ft-tól
Róma: 03.12., 4 nap, repülő, szálloda3*, reggeli, id.vezető . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69.900 Ft-tól
Portugália: 04.19., 9 nap, szálloda4*, reggeli, repülő, id.vez. . . . . . . . . . . . . . . . .239.000 Ft-tól
Skolelos: 06.13., 12 nap, apartman, busz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68.975 Ft-tól
Parga: 05.30., 10 nap, apartman, busz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34.000 Ft-tól
Kusadasi: 05.27., 10 nap, apartman, busz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43.900 Ft-tól
Tossa De Mar: 07.ho., 10 nap, apartman, busz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62.900 Ft-tól
Észak Dalmácia: 06.17., 8 nap, 5 fős apartman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94.000 Ft/apt.
Jesoló: 08.26., 9 nap, szálloda2*, félpanzió, autóbusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91.500 Ft-tól
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága: 04.13., 4 nap, szálloda, reggeli, busz,
idegen vezető . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52.000 Ft/fő
Kalandozás Dél-Lengyelországban: 06.18., 4 nap, szálloda, reggeli, busz,
idegen vezető . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44.650 Ft-tól
Naponta frissülő adatbázis, családbarát árak, integrált foglaló és ajánlatkérő rendszer!!

Autóbérlés, reptéri transzfer, repülőjegy, buszjegy és szállásfoglalás, koncert
és színházjegyek, utasbiztosítás, DPD pickup csomagpont. Ajándékozzon
esküvőre, névnapra, születésnapra, karácsonyra „AJÁNDÉKUTALVÁNYT”!

Vidám műsorral ünnepeltek

Január 20-án a magyar kultúra napja alkalmából szórakoztató
ünnepi műsorral várták az érdeklődőket a Petőfi Sándor Városi
Könyvtárban.

A megjelenteket elsőként Kállainé Vereb Mária, a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár igazgatója köszöntötte, majd átadta a szót Rosta Ferenc
alpolgármesternek. A Himnusz születésnapjának és egyben a Magyar Kultúra Napjának tiszteletére
rendezett esten a városvezetők mellett a közművelődésben dolgozók, a kulturális civil szervezetek
képviselői, illetve számos városlakó megjelent.
Rosta Ferenc alpolgármester beszédében elmondta, hogy Kölcsey 194 évvel ezelőtt 1823. január 22-én
megalkotta kulturális örökségünk ékes gyöngyszemét, nemzeti imánkat a Himnuszt. 1989 óta ünnepeljük,
illetve emlékezünk a magyar kultúra napjára és ilyenkor a kulturális élet szereplői, eseményei kerülnek
előtérbe. Számos – hivatását magas színvonalon művelő – kultúrát szerető pedagógust, művészt tüntetnek
ki ezekben a napokban, akik felébresztik és mélyítik a kultúra iránti érdeklődést, a kultúra szeretetét.
A megnyitó beszédet követően Kölcsey Ferenc Himnusza hangzott el Tapodi István Béla előadásában, aki
a Kossuth Lajos Középiskola diákjaként a Himnuszmondó verseny győzteseként mély átéléssel szavalta
el a népes számban megjelent közönségnek.
A magasztos pillanatokat követően a Szent Benedek Iskola PG Tagintézményének Karinthy színjátszó
csoportja (Eszes Gergely, Révész Tamás, Kardos Máté, Huszka Richárd, Czirkó István, Nagy Viktor)
Csehov: „Három nővér” című drámájának paródiáját adta elő. A darabot rendezte és a diákokat
felkészítette: Andrásiné Czirle Katalin.
A vidám jelenetekkel tarkított előadást követően az ünnepi műsor második részében a nemrégiben
újjáalakult Széljáró Balladás együttes szórakoztatta a közönséget.

Rendőrkézen a jászszentlászlói gyújtogató

A kiskunmajsai rendőrök pár órán belül elfogták és őrizetbe
vették a gyanúsítottat.

Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Kiskunmajsai Rendőrőrse
nyomozást folytat rongálás bűntett elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt egy 21 éves jászszentlászlói férfival szemben.
A rendelkezésre álló adatok alapján bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy 2017. január 21-én 22 óra
körül ismeretlen tettes felgyújtott egy jászszentlászlói ház előtt parkoló Nissan típusú személyautót.
Néhány órával később újabb bejelentés érkezett, miszerint éjjel az egyik helyi áruházba ismeretlen
elkövető betört, majd a berendezési tárgyakat szándékosan felgyújtotta. Ezt követően az ismeretlen
elkövető egy helyi lakatlan lakóházba is betört és felgyújtotta a bútorokat, majd ismeretlen helyre
távozott. A bűncselekmények elkövetése során közel 15 millió forint kár keletkezett.
A bejelentéseket követően a kiskunmajsai rendőrök azonnal megkezdték az ismeretlen elkövető
felkutatását. A nyomozás eredményeként pár órán belül egy 21 éves jászszentlászlói férfi került a
nyomozók látókörébe, aki 2016-ban több vagyon elleni bűncselekményt követett el.
A rendőrök a helyi férfit 2017. január 22-én elfogták és őrizetbe vétele mellett gyanúsítottként
hallgatták ki.

L A K O S S Á G I I N G AT L A N
Aranyhegyi Csárdánál, a Bárány utcában
eladó egy 200 m2-es TELEK. Tel.: 0670/779-2526, 20/224-4282
LAKÁST, CSALÁDI HÁZAT, TANYÁT
KERESEK MEGVÉTELRE. Tel.: 0630/182-5195
VÁROSKÖZPONTHOZ KÖZEL 1040 m2
területű PORTA rajta felújításra vagy
bontásra
LAKÓÉPÜLETTEL,
ipari
árammal, két villanyórával, vízzel, gázzal,
csatornázva eladó. Lakótelepi lakást
beszámítok. Tel.: 06-70/320-0324
Eladó
Kkfházán
különportás,
közművesített CSALÁDI HÁZ a
városközponti részen felújításra vagy
bontásra. Cserélhető is I. emeleti lakásra.
Tel.: 06-20/242-3210
Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 7. sz.
alatt udvari HÁZ eladó. Irányár:
4.800.000 Ft. Tel.: 06-30/297-5646
Két lakásos társasháznak TELEK eladó a
Móraváros szívében. 878 m2-es,
közművesített. Tel.: 06-30/954-9140
TISZAALPÁR központjában eladó 65 m2es, 3 szobás, nemrég felújított,
gázfűtéses CSALÁDI HÁZ nagy udvarral,
120 m2-es melléképülettel, ipari
árammal. Megtekinthető telefonos
egyeztetés után. Tel.: 06-30/422-0079
Eladó 1600 m2-es ÉPÍTÉSI TELEK a
Bankfaluban (Templomhalom u.). Tel.:
06-20/352-0703
Kiskunfélegyháza és környékén FÖLDET
vásárolnék (esetleg hozzá tartozó
tanyával). Előny ha körbekerített,
öntözéshez kúttal és árammal ellátott
terület. Várom hívását a 06-30/6373790-es telefonszámon.
Szentesi úton 2 szobás, részben
felújított, különportás, gáz-központi
fűtéses
CSALÁDI
HÁZ
eladó.
Ingatlanközvetítők kíméljenek! Tel.: 0670/362-2956
Kiskunfélegyházán eladó egy fiatal
építésű, tégla falazatú, kiváló állapotú
(kora ellenére) frissen felújított, 240 m2
hasznos alapterületű, több funkcióra is
alkalmas
INGATLAN
(gyártás,
raktározás, oktatás, kereskedelem stb.) a
Mezőgazdasági Bolt melletti, zárt, őrzött
ipartelepen. Kamionos, tehergépkocsis
megközelítés lehetséges (az ingatlanhoz
kerékpárút is vezet), nagy teljesítményű
ipari áram (3x63 A) is rendelkezésre áll.
Az ingatlan tehermentes, hitelképes
(hitel/lízing
is
felvehető
rá),
pályázatképes
és
természetesen
számlaképes
is.
Bővebb
infó
és
érdeklődni:
www.ingatlan.com/21676010 vagy 0630/826-5465
Kiskunfélegyháza, Dobó I. u. 10. sz. alatt
600 m2 területű, teljes közművel
rendelkező, üres ÉPÍTÉSI TELEK eladó.
Tel.: 06-20/927-4940
Bikahegyben növénytermesztésre is
alkalmas, fúrt kúttal, árambekötéssel
rendelkező 1440 m2-es ÉPÍTÉSI TELEK
eladó. Tel.: 06-20/397-9881
526 m2-es, 30%-ban beépíthető ÉPÍTÉSI
TELEK eladó a Molnár telepen. Vidéki Élet
Ingatlanközvetítő Iroda - Kutasi Klára.
Tel.: 06-70/311-0078

SELYMES I. dűlőben HOBBIKERT eladó
(szőlő, gyümölcsös). Gáz, villany és 2 db
fúrt kút van. Vasútállomás 3 percnyi
járásra. Tel.: 06-70/273-8924
Bekerített, 1500 m2-es KERT eladó a
Mezőgazdasági Bolt mögött 300 m-re.
Víz, villany van. Gáz bekötési lehetőség
adott. Uitt.: 2 db 3 szárnyas ABLAK
(dupla üvegezett) eladó. Tel.: 06-20/4613661
Eladó Kkfházán, a Bankfaluban új
építésű, 146 m2-es, 5 szobás,
légkondicionált
CSALÁDI
HÁZ
vízköpenyes kandallóval, cirkó kazánnal,
napkollektorral, parkosított udvarral,
öntözőrendszerrel. Irányár: 39,6 M Ft.
Tel.: 06-70/320-2418
Bankfaluban padlásszobás, pincés
CSALÁDI HÁZ eladó. Irányár: 22 M Ft.
Földszinti, I. emeleti lakást garázzsal,
alagsori tárolóval beszámítok. Tel.: 0620/412-8098
Kiskunfélegyházán, a Róna u. 7. sz. alatt
CSALÁDI HÁZ eladó. Tel.: 06-70/2803700
Központhoz közel utcai résztől teljesen
leválasztott, két kis rezsijű, jó állapotú
LAKÓHÁZ (egyik gáz, másik korszerű
gázkazánnal és vegyes tüzeléssel,
parkosított udvarral, fúrt kúttal,
garázzsal) eladó vagy elcserélhető
földszinti vagy I. emeletig 2 szobás
lakásra. Tel.: 06-30/695-3630
TANYA eladó vagy kiadó (3 szobás,
komfortos, jól megközelíthető, a várostól
3 km-re van). Tel.: 06-70/280-3700 (1820 óráig)
Városközpontban egy telken 2 db
különálló szoba-konyhás, fürdőszobás
CSALÁDI HÁZ eladó összeköltözőknek. A
házak 3 éve lettek felújítva. Tel.: 0670/306-1372
Pázsit utcában eladó egy tehermentes,
különportás, felújított, nyílászáró cserés,
gáz + kandalló fűtéses, 72 m2-es, 3
szobás, takaros kis HÁZ 60 m2-es tégla
melléképülettel, garázzsal, 533 m2-es
telken. Irányár: 10,5 M Ft. Tel.: 0670/631-7194

CSALÁDI
HÁZAT
KERESEK
a
belvároshoz közel 10-16 M Ft-ig. Tel.:
06-20/254-6788
ELADÓ VAGY ELCSERÉHETŐ KISEBB
CSALÁDI HÁZRA (értékegyeztetéssel)
kétszintes, 170 m2-es, 4 szobás,
nappalis, 2 fürdőszobás, gáz fűtési
rendszerű családi ház két garázzsal, 286
nöl kerttel, termő vegyes gyümölcsössel.
A telekhez tartozik egy 31 m2-es,
különálló építmény egyedi víz-gáz-villany
mérőórákkal, mely hasznosítható
irodának,
üzletnek,
vendéglátó
egységnek, rendelőnek stb. A ház két
kapubejárattal rendelkezik, amely
személygépkocsi
forgalom
lebonyolítására is alkalmas. Üzletkötők
kíméljenek! Tel.: 76/465-111 (esti
órákban)

Bikahegyben eladó egy 2001-ben
elkezdett, 151 m2-es, 3+fél szobás,
befejezésre váró, tetőtér beépítéses
IKERHÁZ fele 368 m2-es telken. Az ár
minden
ajánlatot
alkuképes,
meghallgatunk. Irányár: 12 M Ft. Tel.: 0670/631-7194
Bankfaluban, a Kiskun utcában 680 m2es ÉPÍTÉSI TELEK eladó. Gáz, csatorna
lekötve. Tel.: 06-30/307-6008
Kiskunfélegyházától 2 km-re ZÁRT KERT
(850 m2) főút mellett, buszmegállótól 20
m-re, vízzel, villannyal, gyümölcsfákkal
eladó. Esetleg beszámítok utánfutót,
hegesztőt,
betonkeverőt.
Irányár:
350.000 Ft. Tel.: 06-70/275-2302
A Fadrusz J. u. elején eladó egy 2
szobás, egyedi gáz + cserépkályha
fűtéses, utcai HÁZRÉSZ garázzsal,
melléképülettel. A belső rész is üres,
szintén eladó. Akár teleknek is jó lehet.
Irányár: 5,99 M Ft. Tel.: 06-70/631-7194
Jókai utcában polgári építésű, 260 m2es, 6 szobás CSALÁDI HÁZ 1200 m2-es
telken eladó. Az ingatlan 2 fürdővel és 2
konyhával rendelkezik, így akár két
generáció számára is megfelelő. Az
udvaron 3 állásos tégla építésű garázs
helyezkedik el. Irányár: 26,8 M Ft. Tel.:
06-70/773-3856
Kiskunfélegyháza, XI. ker. Ringhegy 473.
sz. alatt TANYA eladó beköltözésre
alkalmas főépülettel, bontásra és
felújításra szoruló melléképületekkel,
3200 m2 szántóval. Víz, villany van,
gázcsonk a dűlőben. Tel.: 06-30/3472783
Semmelweis utcában 4 szobás,
összkomfortos, felújított CSALÁDI HÁZ
nagy telekkel, garázzsal eladó. Az
ingatlan gépészetileg teljesen felújított.
Irányár: 14,9 M Ft. Tel.: 06-70/613-3856
Jó áron családi házra vágyna? Itt a remek
lehetőség! Megtalálta a Móravárosban.
Jó állapotú, gáz-cirkó fűtésű, nappali+2
szobás, 80 m2-es, kis kertes CSALÁDI
HÁZ dupla garázzsal eladó. Irányár: 15,9
M Ft. Tel.: 06-20/254-6788
Belvároshoz közel 2 szobás, teljesen
leválasztott, utcai HÁZRÉSZ eladó. Az
ingatlant néhány éve teljesen felújították,
a burkolatok és az épületgépészet teljes
cseréje
megtörtént.
Maximális
igényesség, akár azonnal költözhet.
Irányár: 11,85 M Ft. Tel.: 06-70/6133856
KERESEK KISKUNFÉLEGYHÁZÁN MIN.
90 M2-ES, különportás családi házat
megvételre. Tel.: 06-30/899-2501
ÉPÍTÉSI TELEK a Holló Béla utcában
eladó. Tel.: 06-70/323-8389
Dayka utcában különportás CSALÁDI
HÁZ eladó. Tégla építésű, melyben a
földszinten szoba-konyha, fürdő, WC, az
emeleten két szoba és egy gardrób
található. A telek 615 m2-es, az
utcafronton beton alapozású garázs
helyezkedik el. Irányár: 12,85 M Ft. Tel.:
06-70/773-3856
CSALÁDI HÁZ eladó FÜLÖPJAKABON,
kőút mellett. Lakóépület 90 m2, hozzá
tartozó kert, udvar, melléképületek,
szántó összesen 8000 m2. Tel.: 0630/387-4101
Attila utcában 52 m2-es, 2 szobás,
teljesen leválasztott, különálló HÁZRÉSZ
garázzsal eladó. Az ingatlan beköltözhető
állapotú, fűtése gázkonvektoros. A telken
található egy nyári konyha külön
épületben. Irányár: 5,69 M Ft. Tel.: 0670/613-3856
Hunyadi utcában különportás CSALÁDI
HÁZ eladó. Rendezett udvar, központi
fűtés, garázs, 2+2 szoba, fürdőszoba,
melléképület. Ár: 12,5 M Ft. Tel.: 0630/865-0187
Daru utcában 3+fél szobás, különportás
CSALÁDI HÁZ szerelőaknás garázzsal
eladó. A ház azonnal beköltözhető, jó
állapotú. Irányár: 15,45 M Ft. Tel.: 0670/613-3856

LAKÁS
Befektetők
figyelmébe
ajánlok
kifejezetten albérleteztetésre kialakított,
Kossuth utcai, 66 m2-es + erkélyes
lakást (+tároló + garázs), melyben két
egy szobás apartman került kialakításra.
Az ingatlan kompromisszumok nélküli
teljes felújításon esett át, a munkálatok
befejezésével pedig mindkét apartmanba
már
meglévő
bérlőjelöltek
a
beköltöznének. Banki, nulla közeli
kamatok helyett fektesse pénzét valódi
hozamteremtő
ingatlanba!
Infó:
www.ingatlan.com/22891364 Érd.: 0630/943-4616
Sürgősen KERESEK lakást a Petőfi
lakótelepen: 5-8 M Ft-ig. Minden
megoldás érdekel. Tel.: 06-30/581-2558
Móravárosi, I. emeleti WIMPI (56 m2-es
lakás) eladó. Befektetésnek is kiváló. Tel.:
06-20/297-4826 (délután)
Kkfházán, a Kazinczy utcában tégla
építésű társasházban 83 m2 alapterületű
lakás eladó. Azonnal beköltözhető. Tel.:
06-30/945-7512

Darvas téren 2 szobás, II. emeleti,
ablakcserés, felújított lakás eladó. Érd.:
munkanapokon 15 óra után, hétvégén
egész nap. Tel.: 06-20/479-3667
Kkfházán, a Liget utcában 69 m2-es,
bruttó 45 m2-es, nettó 33 m2-es, új
építésű társasházban lakás azonnal
beköltözhetően, illetékmentesen eladó.
Kedvezményes hitellehetőség! Tel.: 0620/924-8599
Hunyadi utcai társasházban I. emeleti,
2+fél szobás, 67 m2-es, beépített
konyhás, 3 klímás, erkélyes, fiatalos
lakás eladó. A lakáshoz tartozik zárt
udvarban lévő garázs is. Ingatlanosok
kérem ne hívjanak! Tel.: 06-70/428-5121
A Petőfi lakótelepen VÁSÁROLNÁNK
1+2 fél szobás, földszinti, vagy I.
emeleti panel lakást. Tel.: 06-70/4599751, 70/450-4373 Rejtett számos
hívást nem veszünk fel!
Városközpontban, a Klapka u. elején egy
látszerész felett eladó egy 65 m2-es, 2
erkélyes, nappali + 2 szobás lakás
udvari fedett parkolóval. Tel.: 06-20/4924334
Móravárosi, földszinti minigarzon eladó.
Tel.: 06-70/570-8248
Kiskunfélegyházán, a Kossuth u. 16. sz.
alatt lakás/iroda eladó. Tel.: 06-30/3038329
Lakótelepi WIMPI eladó vagy családi
házra cserélhető. Tel.: 06-30/943-8299
1 szobás, gázfűtéses, zuhanyzós,
bútorozott házrész kiadó 1 fő dolgozó nő
részére. Tel.: 06-20/480-7641
Kiskunfélegyházán, a Móravárosban 56
m2-es, jó állapotú, I. emeleti, WIMPI
típusú lakás eladó. Tel.: 06-70/367-5358
(18 óra után)
Kazinczy utcában kitűnő elrendezésű, I.
emeleti, 125 m2-es, 5 szobás, erkélyes
lakás eladó. A szobák külön bejáratúak.
Tel.: 06-70/613-3856
Tó u. és Bercsényi u. sarkán lévő, luxus
kivitelű társasházban 65-85 m2-es
lakások
leköthetők
szerkezetkész
állapotban is 250.000,-Ft/m2-től. Uitt.:
üzlethelyiségek kiadók. Tel.: 06-20/9248599
Kkfházán, a Dózsa György utcában 54
m2-es, tégla építésű, gázkonvektoros,
déli parkra néző, 2 szobás, I. emeleti
lakás eladó. Ár: 9,3 M Ft. Tel.: 0670/453-9560

138 m2-es, szabadon alakítható
helyiségekkel rendelkező, minden igényt
kielégítő, II. emeleti, belső kétszintes
lakás
eladó
Kiskunfélegyháza
legfiatalabb társasházában, a Horváth
Zoltán utcában. Tel.: 06-70/773-3856
Bajcsy utcában I. emeleti lakás saját
téglaépítésű pince tárolóval keresi
gazdáját. A lakásban két egész és egy fél
szoba található, valamint kamra,
közlekedő, folyosó, erkély, fürdőszoba és
különálló WC. Irányár: 9,1 M Ft. Uitt.:
GARÁZS eladó. Irányár: 1,2 M Ft. Tel.:
06-70/613-3856
Molnár Béla u. 9/A. sz. alatt I. emeleti, 68
m2-es, 1+2 fél szobás, konvektoros,
erkélyes lakás eladó. Tel.: 06-70/3346655
Kossuth utcán eladó III. emeleti, 66 m2es, két 1 szobás lakássá alakított és
teljesen felújított, EXKLUZÍV lakás.
Mindkét lakás amerikai konyha-nappalis,
külön fürdővel és WC-vel, külön
mérőórákkal rendelkeznek. A szerkezetre
és gépészetre 1 év garancia jár.
Befektetésnek is kiváló, 105.000 Ft/hó
bérleti díjat termel. Tel.: 06-70/7733856
ALBÉRLET
Kiadó 2 szobás, II. emeleti, részben
bútorozott lakás a buszpályaudvar
közelében leinformálható, gyermektelen
párnak, vagy egyedülálló személynek. 2
havi kaució szükséges. Tel.: 06-30/4170101 (10 óra után)
Albérletbe kiadó 3 szobás, gáz-vegyes
tüzelésű
CSALÁDI
HÁZ
melléképületekkel,
2
garázzsal
februártól. Tel.: 06-70/266-0541
Albérlet kiadó a városközpontban: 60
m2-es (igényes belső kialakítású,
frissen festett, klíma, új beépített
konyha) parkolási lehetőséggel, csak
hosszú
távra.
Leinformálható,
környezetére is igényes személyek
jelentkezését várom. Irodának is kiváló.
Tel.: 06-70/522-3831
Munkások részére igényes albérlet
kiadó. Tel.: 06-70/397-8571
Kiskunfélegyházán, az Arad utcában I.
emeleti, 1 szobás, bútorozatlan (kis
rezsijű) panel programban részt vett
lakás hosszú távra kiadó kizárólag nem
dohányzó személy részére 2017. február
1-től, alagsori tároló használatával. 1
havi kaució szükséges. Tel.: 06-20/5537280
ÜZLET
Kiskunfélegyháza belvárosában KIADÓ a
Molnár Béla utca legelején egy 45 m2es, üzlettér, hátsó raktár/iroda, WCkézmosó helyiségekből álló, első/hátsó
bejáratos, frissen felújított üzlethelyiség.
Tel.: 06-30/826-5465
Melegkonyhás
vendéglátó
üzlet
(SAROKHÁZ BÜFÉ) KIADÓ. Tel.: 0630/555-9985 (17 óra után)
A város legforgalmasabb utcájában 85
m2 alapterületű, új üzlethelyiség, raktár
hosszú távra kiadó. Az üzlet előtt
parkolási lehetőség biztosított. Tel.: 0670/280-3700
KIADÓ 65 m2-es, két helyiségből álló,
modern belső kialakítású üzlethelyiség
hosszú távra (frissen festett, teakonyha,
ipari áram, klíma, zuhanyzó). Bármely
tevékenységre
(iroda,
rendelő,
bemutatóterem stb.) alkalmas. Parkolási
lehetőség van. Tel.: 06-30/369-7727
Üzlethelyiség KIADÓ a Szent István tér 4.
sz. alatt, főutcától 50 m-re, a kéttornyú
templom mellett. Az üzlet 29 m2-es:
üzlettér, raktár, mosdó. Elérhetőség: 0670/701-5711

Kiskunfélegyháza belvárosában, a Zrínyi
utca legelején a Silver kávézó
épülettömbjében – a Móra szobornál –
KIADÓ egymás mellett egy 35 m2-es és
egy 40 m2-es üzlettér, hátsó raktár, WCkézmosó helyiségekből álló, első/hátsó
bejáratos, frissen felújított üzlethelyiség.
Tel.: 06-30/826-5465
KIADÓ
Félegyháza legnívósabb szálláshelyét
ajánljuk figyelmébe! A BELVÁROSI
APARTMANSZÁLLÓ Kiskunfélegyháza
főutcáján lévő luxuskivitelű stúdiószínvonalas
apartmanjaiban
körülmények között szállhat meg minden
átutazó,
vagy
a
környékre
igényesebb
vendég!
érkező
Információ
és
foglalás:
vagy
belvarosiszallo@gmail.com,
www.facebook.com/apartmanszallo
Városközpontban,
társasház
zárt
parkolójában GÉPKOCSI BEÁLLÓ kiadó.
Tel.: 06-20/499-9730
Kiadó GARÁZST KERESEK. Tel.: 0670/333-9458
FELHÍVÁS
A KISKUNFÉLEGYHÁZI ZENEBARÁTOK
KÓRUSA TAGFELVÉTELT tart férfi
szólamaiba. Jó tenor, bariton, basszus
hangú, énekelni szerető és kórusmúlttal
rendelkezők jelentkezése minden hétfőn
17:30 – 18 óráig lehetséges a volt Tiszti
Klub vadásztermében. Érdeklődni a 0620/240-6785-ös telefonszámon lehet.
G É P- J Á R M Ű
Eladó VW PASSAT kombi 2003-as évj.,
1,9 POTi 13 LE 6 seb. extrákkal, metál
fénnyel, 158.000 km-rel, tulajdonostól,
megkímélt állapotban, friss műszakival.
Tel.: 06-20/242-3210

Eladó első tulajdonostól 2007. júliusban
Magyarországon vásárolt 1328 cm3-es,
garázsban tartott SUZUKI IGNIS 64000
km-rel. Klíma, ABS, kormányzár,
szervizkönyv van, továbbá új Michelin
gumikkal van felszerelve. Törve nem volt,
karosszériáján kisebb sérülések vannak.
Irányár: 1.150.000 Ft. Tel.: 06-30/6313524
PANNONIA és CSEPEL motorkerékpárt
VENNÉK. Tel.: 06-30/245-3844
YANMAR kistraktor (3 hengeres, dízel
motor) eladó. Tel.: 06-30/383-0901
Készpénzért bármilyen utánfutóját,
lakókocsiját, autóját, büfékocsiját
MEGVÁSÁROLOM. Tel.: 06-30/4218575, 70/424-7820
UTÁNFUTÓK, LAKÓKOCSIK 60.000 Fttól. Tel.: 06-70/424-7820, 30/387-2066
UTÁNFUTÓ 99.000 Ft-tól. Tel.: 0670/424-7820
OPEL ASTRA 2 év műszakival eladó
320.000 Ft-ért. Tel.: 06-70/632-5836
TRABANT kombi 1,1-es eladó. Tel.: 0670/424-7820
FIAT STILO 1,9 Multijet, 2006-os évj.,
280.000 km-rel (új kuplungszerkezettel)
eladó totálkárosan. Tel.: 06-30/4148486
MARUTI eladó. Tel.: 06-70/424-7820
OPEL KADETT 1,3 benzines, 4 ajtós
Sedan magánszemélytől eladó téli +
nyári gumikkal. Eredeti fényezés, nem
rozsdás, nem volt törve. 13 éve 1
tulajdonosnál,
rendszeresen
karbantartott. Tel.: 06-70/333-9458
LADA NIVA eladó 270.000 Ft-ért. Tel.:
06-70/424-7820
OPEL VECTRA kombi dízel 599.000 Ftért eladó. Tel.: 06-30/387-2066
LAKÓKOCSI (6 személyes) 1 év
műszakival, újszerűen eladó 950.000 Ftért. Tel.: 06-70/424-7820
SIMONYI
AUTÓBONTÓ
(Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 34. –
Vásártérrel szemben). Regisztrált autó
átvétel! Tel.: 76/713-226, 06-30/9435102
LAKÓKOCSI telepítésre eladó 280.000
Ft-ért. Tel.: 06-70/424-7820
SKODA FELICIA kombi, dízel eladó
299.000 Ft-ért. Tel.: 06-70/632-5836
FORD MONDEO eladó 170.000 Ft-ért.
Tel.: 06-70/424-7820
POINT 7-es külső GUMI (360x70/R24) 2
db, 825x20-as külső GUMIKÖPENY,
MTZ-82-es HOMLOKRAKODÓ (2 év
műszakival) jó állapotban eladók. Tel.:
06-30/963-4257

I M P R E S S Z U M
Kiskunfélegyháza város
és körzete Szuperinfó
Megjelenik Kiskunfélegyházán és a
környező településeken minden
pénteken 20.500 példányban.
Lapzárta: kedd 16 óra
Felelős kiadó: Bozsó István
Szerkesztőség:
6100 Kiskunfélegyháza,
Dr. Holló Lajos u. 2.
Nyitvatartás: H-P: 8-17 óráig
Telefon/fax: 76/430-455, 76/560-375
Mobil elérhetőség: 06-30/429-7812
Internet: http://www.szuperinfo.hu
E-mail: kkfhaza@szuperinfo.hu
Kiadja: PROVAL Kft.
Nyomtatta:
Délkelet-Press Kft. 5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.
Szerkesztőségünk a jogszabályokba
ütköző, etikailag kifogásolható
hirdetések közlésétől elzárkózik,
a megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállal.
A lapban megjelent hirdetések
utánközlése csak a szerkesztőség
engedélyével lehetséges!
Terjeszti:
a Szuperinfó saját terjesztési hálózata

SUZUKI SEDAN megkímélten eladó
320.000 Ft-ért. Tel.: 06-70/632-5836
POLSKI FIAT 125-öst VENNÉK. Tel.: 0630/218-8882

RENDEZVÉNY
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
Baráti Társaságát a 2017. február 11-én
tartandó VI. Lakodalmi Zenekarok és
Vőfélyek Találkozójára Tiszaalpárra.
Menü: tárkonyos raguleves, fűszerezett
csirkecomb, falusi töltött tekercs
petrezselymes burgonyával és házi rétes.
Jegyinformáció: Tóth István vőfélynél a
06-20/409-5400-as telefonszámon.

V E GY E S
Félegyháza legnívósabb szálláshelyét
ajánljuk figyelmébe! A BELVÁROSI
APARTMANSZÁLLÓ Kiskunfélegyháza
főutcáján lévő luxuskivitelű stúdióapartmanjaiban
színvonalas
körülmények között szállhat meg
minden átutazó, vagy a környékre
igényesebb
vendég!
érkező
Információ
és
foglalás:
belvarosiszallo@gmail.com,
vagy
www.facebook.com/apartmanszallo
KERESEK 12 1/2 x 2 1/2
CSAPSZÖGES
gyermekkerékpárra
HAJTÓKART pedállal. Tel.: 06-20/2411560
ÓCSKAVASÉRT házhoz megyek. Uitt.:
LOMTALANÍTÁST VÁLLALOK. Tel.: 0620/925-5968

Öntött vas KERÉK (kerekes kúthoz),
SZECSKAVÁGÓ
villanymotorral
(kifogástalan), baromfi MÉRŐ LÁDA,
BORONA (kettő levél + húzó),
lovaskocsi ÜLŐ BAK, 1-2-es HÁMFA,
álló ETETŐRÁCS, vaskerekű (húzható)
kerti DÍSZKOCSI, MADÁRKETREC,
OLAJOSHORDÓ (200 l-es), műanyag 50
l-es HORDÓK, GÁZKAZÁN (Fég C-40-es)
alkatrészként is, vasvázas lemez GÓRÉ
(120 q szemes takarmány tárolásra),
ZUHANYTÁLCA
(acéllemez
–
zománcozott + szifon + csaptelep),
VASBOGRÁCSOK (új) és ELŐSZOBAFAL
cipős szekrénnyel. Tel.: 06-30/369-7727
Félegyházi SZEKRÉNYSOR KOMÓDJÁT
keresem megvételre. Tel.: 06-70/3329438
FELVÁSÁRLÁS! Hagyatékból származó
régi tárgyakat, karórát, faliórát, zsebórát
(üzemképtelent is), porcelánokat,
nippeket, csillárokat, fali tányérokat, antik
bútorokat, képeket, ezüst evőeszközöket,
ezüst tárgyakat, könyveket stb. ill. teljes
hagyatékot (akár nagyobb értékűt is)
vásárolok azonnali készpénz fizetéssel.
Hívjon bizalommal! Tel.: 06-30/3964495
TŰZIFA eladó: nyár: 11.500,-Ft/m3
házhoz szállítva (fűrészelt szél). Tel.: 0670/453-9869
KORCSOLYA (állítható, gyermek, kék, 3437-es), 1 db férfi fekete 44-es korcsolya,
SATUPAD + satu (80 mm),
HEGESZTŐTRAFÓ (230 V) állítható
fokozattal + ELEKTRÓDÁK + FEJPAJZS,
alu LÉTRA (7 lépcsős), alu RADIÁTOROK
(5-6-9-10 tagú, lakótelepi), kétoldalú
FALI ÓRA, 1 db Camping és 1 db férfi
MTB KERÉKPÁR, 50 cm átm. TV
(távirányítós + fali konzul, 2 db fa
FŰRÉSZ, újszerű MIKRÓ (20 l-es), SÍLÉC
(158-168-178 cm), 2 pár férfi
SÍBAKANCS
(44-45-ös),
1
db
mennyezeti CSILLÁR, fali LÁMPA
olvasáshoz és AKKU TÖLTŐ (kisebb).
Tel.: 06-70/319-4852

Eladó 2 db színes TV (egyik kis
képernyős, Grundig, másik 100 Hz-es,
nagy
képernyős
Samsung)
távirányítóval, kifogástalan állapotban,
valamint 4 db Opel LEMEZFELNI 13-as
méretben (más típusokra is jó). Irányár:
3-25.000 Ft-ig. Tel.: 06-30/270-0316
Carborobot KAZÁNOK eladók: 80-as,
160-as, 300-as. Tel.: 06-70/946-9529
Tölgyfából készült, magasított, 2x1,90
m-es FRANCIAÁGY ágyráccsal (az ágy
szétszedhető), piros, dísztűzéses műbőr
ÜLŐGARNITÚRA ágyneműtartóval és 2
db fotellel eladó. Vmint.: vörös, plüss
ÜLŐGARNITÚRA ágyneműtartóval, 2 db
fotellel, tejeskávé színű ÜLŐGARNITÚRA
faragott fogantyúval, ágyneműtartóval
eladó igényesebb vevőknek. Mindegyik
asztalossal, egyedileg készített. Tel.: 0620/917-7397

SZOLGÁLTATÁS
ÚJ
KISKUNFÉLEGYHÁZÁN. FELESLEGESSÉ
VÁLT DOLGAIT INGYEN ELSZÁLLÍTJUK.
Eladná, kiürítené házát, hobbiját,
nyaralóját, garázsát, üzletét stb. de nem
tudja megoldani? Mi padlástól a pincéig
díjmentesen elszállítjuk. Lantos László
06-70/510-1198
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket,
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO
hegesztőt,
műszerészesztergát,
marógépet, kompresszort, invertert, kis
gépeket. Tel.: 0670/624-5475
Hungaropán ABLAKOK, bejárati AJTÓ,
ERKÉLYAJTÓK, fatüzelésű BOJLER,
boltíves BEJÁRATI AJTÓ, KERÉKPÁR,
HINTÓ, KANDALLÓ, KÁLYHÁK, 10-1214-16-18-20-as
méretű
GYEREKBICIKLIK
és
KÖRBÁLÁS
LUCERNA eladó. Tel.: 06-70/491-6777
AUSZTRIÁBÓL
behozott
használt
BÚTOROK, MŰSZAKI CIKKEK és
NYÍLÁSZÁRÓK eladók. Tel.: 06-30/4962704
FAVÁGÁST VÁLLALOK saját géppel. Tel.:
06-20/267-4291, 70/677-0617
Carborobot automata SZENESKAZÁN
eladó (140-es, 180-as). Tel.: 06-70/4639819
Eladó 2 db 150 kg-ig mérő MÁZSA, 20as MŰANYAG REKESZ, 2 db 2 m-es,
szép ASZTAL, különböző méretű
BOGRÁCSOK, GÁZÉGŐ, 1500 W-os
OLAJRADIÁTOR, és réz HALÁSZLÉ FŐZŐ
BOGRÁCS. Tel.: 76/712-647, 0670/376-5284
Gyönyörű idei DIÓBÉL eladó: 2000 Ft/kg.
Kiskunfélegyházán akár házhoz is
viszem. Tel.: 06-70/245-4005
DUNYHA eladó. Tel.: 06-20/3729328
Eladó TEATŰZHELY: 10.000 Ft, 1 db
Lehel HŰTŐSZEKRÉNY (50 l-es, villany,
gáz, akkumulátorról működő): 10.000 Ft,
Bosh 120 l-es HŰTŐ: 10.000 Ft, 1 db
TEATŰZHELY: 10.000 Ft, 1 db Delton TV:
5.000 Ft. Tel.: 06-70/933-2094

Eladó automata MOSÓGÉP, tárcsás
és
CENTRIFUGA,
mosógép
OLAJRADIÁTOR, HÁZI MOZI, HŰTŐ,
VASALÓ, VÍZMELEGÍTŐ, GOFRI SÜTŐ és
nagy ROBOTGÉP. Tel.: 06-70/321-4024
HÁZTARTÁSI
GÉPEK
JAVÍTÁSA:
centrifuga, mosógép, porszívó, kávéfőző,
vasaló,
hajszárító,
takarítógép,
mikrohullámú sütő, varrógép stb.
Redőny, reluxa alkatrészek! Automata
mosógépek garanciával eladók. Új cím!!!
Kkfháza, Bajcsy-Zs. u. 27. Tel.: 0630/903-7689
Középkorú hölgy ELTARTÁSI vagy
ÉLETJÁRADÉK SZERZŐDÉST kötne idős
úrral vagy hölggyel. Tel.: 06-30/5480070
Költözés
miatt
eladó
ÉTKEZŐGARNITÚRA (tölgyfa, ovális,
6/14 személyes kihúzhatós asztal, 6
szék, üveges sarokszekrény, 4 fiókos
komód), ÜLŐGARNITÚRA (3+2+1,
világos
színű,
kihúzhatós),
FUTÓSZŐNYEGEK,
CSILLÁR,
VIRÁGÁLLVÁNY (vas), KONYHAI ASZTAL
+ 3 db SZÉK, ASZTAL (nyitható tükrös),
MŰANYAG kerek ASZTAL + 4 db SZÉK
(bordó
színben),
GYEPLAZÍTÓ,
lávaköves GRILLSÜTŐ, ÜVEGASZTAL
(66x54 cm-es) és FESTMÉNYEK. Petőfi
lakótelepen GARÁZST BÉRELNÉK. Tel.:
06-70/453-3142
17”-os
monitorral,
SZÁMÍTÓGÉP
SZÁMÍTÓGÉPASZTAL, 40 és 42-es,
újszerű, fekete, hosszú női gyapjú
KABÁTOK, NYOMTATÓ, VARRÓGÉPEK,
HEVERŐK,
REKAMIÉ,
FOTELEK,
ÍRÓASZTAL olcsón, KÖNYVEK, RUHÁK
eladók. Tel.: 06-70/632-3183
VÁSÁROLOK porcelánokat, régiségeket,
hagyatékot. Tel.: 06-70/228-2994

GYALUPADOT és vastag lapos
DISZNÓVÁGÓ ASZTALT vásárolok. Tel.:
06-30/286-3793
ABLAKOK, ERKÉLYAJTÓK, ÜVEGFALAK
kitűnő
minőségben,
bontásból,
szállítással Németországból. Tel.: 0630/282-9225
Etüde PIANINO, CSEMPEKÁLYHA és
kisebb KÁLYHA eladó. Tel.: 06-20/3676889

MEZŐGAZDASÁG
Kisbálás BÚZASZALMA, RÉTI SZÉNA és
ZAB eladó. Tel.: 06-20/914-7097
KUKORICA, BÚZA és körbálás LUCERNA
eladó. Tel.: 06-70/327-4021
KUKORICA VETŐMAGOK: Dekalb,
Pioneer, Syngenta januárban akciósan
rendelhető
házhoz
szállítással.
www.kukoricavetomag.hu Tel.: 0620/980-4449
Őrölt édes FŰSZERPAPRIKA eladó. Tel.:
06-20/250-2986
TRITIKÁLÉ, KUKORICA és ZAB eladó.
Tel.: 06-30/401-5098
Jó minőségű kévés LUCERNA eladó.
Tel.: 06-20/429-9688
Közelszőlőben 400 nöl FÖLD eladó. Tel.:
06-30/293-1940

FŰSZERPAPRIKA
és
Eladó
VÖRÖSHAGYMA. Tel.: 06-20/378-4244
Eladó 1 db 12-es FÓLIAVÁZ (40 m
hosszú) és 1 db 8,5-ös fóliaváz (22 m
hosszú). Tel.: 06-20/285-1338
Körbálás LUCERNASZÉNA eladó.
Épületben tárolt. Tel.: 06-70/387-1091
BURGONYA (fekete földön termett, 3-5
cm-es, vető méretű), Red Scharlett, Bella
Rosa, Kleopátra, Kondor és Balatoni
Rózsa eladó. Tel.: 06-70/502-2569
TERMŐFÖLD eladó az Alpári úton,
Félegyházához közel. A terület közel 2 ha,
30,5 AK értékű. Tel.: 06-30/625-5479
TERMŐFÖLD eladó Kkfháza és
Kecskemét között (2 ha 28,22 AK)
jelenleg is haszonbérleti szerződéssel a
Nasztej Kft-vel. Ár: 2,1 M Ft. Tel.: 0620/511-1670
12-es és 8,5-ös FÓLIAVÁZAK eladók.
Tel.: 06-30/983-0690
Eladó 2,6 m munkaszélességű, vontatott
X-TÁRCSA. Szarvasmarha csere érdekel.
Tel.: 06-70/306-9938
Kisbálás LUCERNA eladó. Érd.:
30/8582408
SZÓJA házhoz szállítással eladó. Tel.: 0630/228-0881
Minőségi kisbálás SZÉNA, SZALMA,
körbálás LUCERNA és LUCERNAMAG
eladó. Házhoz szállítás megoldható. Tel.:
06-30/902-6002
Kisbálás LUCERNA és GYEPSZÉNA
házhoz szállítva eladó. Tel.: 06-30/9031269
BÚZA és KUKORICA eladó. Berkes
Mihály 06-30/296-9800
Termény
tárolására,
raktározásra
alkalmas, zárható KONTÉNER eladó. Tel.:
06-30/383-0901
Takarmány SÁRGARÉPA (mosott) eladó
Pálmonostorán. Tel.: 06-30/293-1940
Kardán meghajtású GYORSÍTÓ iker
szivattyúval eladó. Tel.: 06-30/383-0901
Kis és nagy bálás GYEPSZÉNA,
SZALMA, kisbálás LUCERNA eladó.
Szállítás megoldható. Tel.: 06-30/3540869
150 kg-osnál nagyobb HÍZÓK, körbálás
SZALMA, SZÉNA, KUKORICA eladó. Tel.:
06-20/523-6301

Á L L AT
110-120 kg-os HÍZÓK eladók. Tel.: 0630/859-1600
Eladó kb. 300 kg-os ANYADISZNÓ
vágásra, házi SERTÉSZSÍR és füstölt
SZALONNA. Tel.: 06-70/387-9858
Eladó VÁGÓ SERTÉS (100-120 kg). Tel.:
06-70/596-8614
MANGALICA HÍZÓK ELADÓK. 160-180
kg/db súlyúak. Vágás is megoldható.
Tel.: 06-30/250-2995 (16-20 óra között)
4 éves, fekete WELSH PÓNI (kb. 140
cm) eladó. Tel.: 06-70/456-8559,
70/332-9253
Szabad tartásból SERTÉSEK eladók élve
(400,-Ft/kg, hasítva 600,-Ft/kg), helybe
szállítva. Tel.: 06-70/453-9869
NYULAK élve (900 Ft/kg) vagy vágva
(1.200 Ft/kg) eladók. Élősúly: 2-3 kg/db.
3 db-tól házhoz szállítva, 30 km-en belül.
Tel.: 06-20/365-5918 (16 óra után)
MANGALICA HÍZÓK és LIBATRÁGYA
eladó. Tel.: 06-70/457-9825
2 db aranyos, foltos KISCICA INGYEN
elvihető. Tel.: 06-70/330-9151, 70/4523451
Kb. 250 kg-os HÍZÓ eladó. Tel.: 0630/936-1348
Barna, szép tollas TOJÓTYÚKOK 649
Ft/db áron előjegyezhetőek,ingyenes
házhoz szállítással. Tel.: 06-70/9414151
GYÖNGYTYÚKOK és TANYASI TYÚKOK
eladók. Tel.: 06-30/943-8299

Eladók vörös hús JÉRCÉK, KAKASOK (34 kg közöttiek). Tel.: 06-30/508-9988
NÉMET JUHÁSZ kiskutyák eladók oltva,
képzett,
nagytestű
féregtelenítve,
szülőktől. Tel.: 06-20/502-0578
Vegyesdarán és kukoricán hizlalt, fehér,
hús jellegű HÍZÓ SERTÉSEK (kb. 160200 kg-ig) eladók: 400 Ft/kg. Tel.: 0620/992-1506
Oroszlánfejű TÖRPENYUSZI állomány
eladó: 2 bak, 3 nőstény és 2 növendék,
hozzá tartozó ketreccel és fialó ládával.
Növendék árban elvihetők. Érd.:
anitasandor07@gmail.com Tel.: 0620/977-3992
Fekete LABRADOR kiskutyák eladók
oltva, féregtelenítve. Tel.: 06-30/7298273
Cochin kék KAKAS és TYÚK párban
eladó. Érd.: anitasandor07@gmail.com
Tel.: 06-20/977-3992
Hasított SERTÉS eladó. Tel.: 06-30/2062373
Kaukázusi KÖLYÖKKUTYÁK eladók. Tel.:
06-30/228-9347
Kisebb SÜLDŐT VESZEK. Tel.: 0620/367-6889
Törpe PINCSER kiskutyák eladók. Tel.:
06-20/298-4979
YORKI fiú kiskutyák eladók. Tel.: 63/890560, 30/853-4404
TÁRSKERESŐ
60-as hölgy keresi társát tartós
kapcsolatra 60-70 éves korig. Tel.: 0630/960-7895
22 éves, szőkésbarna hajú, kék szemű,
nőies idomokkal rendelkező, fiatal lány
keresi alkalmi partnerét. Tel.: 06-70/6614823
23 éves, feltűnően csinos, fiatal lány
társat keres. Tel.: 06-70/545-9255
Feltűnően csinos, szép, fiatal, szőke hajú
lány várja alkalmi partnerét. Hívj bátran!
Tel.: 06-70/557-9018
Fiatal, csinos, csongrádi lány társát
keresi. Tel.: 06-30/595-1130
Társat, barátot keresek korosztályomból.
50-es, független hölgy vagyok. Nem jó
egyedül. Tel.: 06-20/224-7094 (16 óra
után)

O K TAT Á S
INTENZÍV TANFOLYAMOK (2 hetes
elméleti oktatás) indulnak folyamatosan.
BAJÁKI
ATTILA
MAGÁN
AUTÓSISKOLÁJA folyamatosan indítja
tanfolyamait. A kresz tanfolyamot
otthonról e-learning oktatás keretében is
elvégezheti.
Azonnali
gyakorlati
kezdéssel! Jel.: 06-20/329-4867 –Bajáki
Attila- Okév: 03-0136-06
ARANYKALÁSZOS GAZDA tanfolyam,
www.okjcentrum.hu, Tel.: 06-30/3108934, E-00846/2014/A016
Jelentkezz a NÉMETH NYELVSTÚDIÓ (E001401/2016)
angol-német
nyelvtanfolyamaira és márciusi angol és
német
középfokú
Euroexam
nyelvvizsgáinkra! Részletek, online
jelentkezés,
áraink:
www.nemethnyelvstudio.hu Ingyenes
szintfelmérés, bővebb információ:
Németh Nyelvstúdió Kkfháza, Szalay
Gyula u. 2. (Nyitva: H-P.: 8-12 és 13-17
óráig) Tel.: 06-70/677-9798
A
DULICSEK
AUTÓSISKOLA
folyamatosan
indítja
akciós
GÉPJÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAMAIT.
Tantermi és távoktatási lehetőség a
felkészüléshez!
Tananyagot,
tantermünkben számítógépes gyakorlást
biztosítunk. Tel.: 06-20/320-4172 Érd.:
személyesen
az
Oskola
utcai
tantermünkben. Aki ezt a hirdetést
beiratkozáskor behozza 5.000 Ft-os
kedvezményt kap.

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, VendéglátásszervezőVendéglős,
Vendéglátó
Eladó,
Gazda
OKJ
Aranykalászos
tanfolyam.
06-70/524-6166.
www.oktatohazkelet.hu
(E-000937/2014/A001-A011)
Egyetemi diplomával MAGYAR és
TÖRTÉNELEM tantárgyakból, valamint
NÉMET nyelvből érettségire, általános
iskolások részére reál tárgyak kivételével
minden tantárgyból MINDENNAPI
FELKÉSZÍTÉST, valamint ESZPERANTÓ,
NÉMET nyelvből minden szinten, minden
korosztálynak
nyelvvizsgára
való
felkészítést és korrepetálást vállalok.
Kkfháza, Majsai út 15. I/6. (17 óra után)
M U N K A A L K A LO M

MUNKALEHETŐSÉG
SZOCIÁLIS
SZFÉRÁBAN! A Filadelfia Integrált
Szociális Intézmény munkatársakat keres
kiskunfélegyházi
területre,
szenvedélybetegek gondozása céljából.
kozoskiskoros@gmail.com Tel.: 0620/980-6090
A DOLOGIDO Kft. kecskeméti autóipari
keresünk
partnercégéhez
pozícióba
TERMÉKELLENŐR
munkavállalókat 3 műszakra. Céges busz
biztosított.
Jel.:
a
kecskemet.jelentkezes@dologido.hu email címen lehetséges.
Bővülő csapatunkba Kiskunfélegyházára
INGATLANÉRTÉKESÍTŐT
keresünk.
info@simoningatlan.hu
KERTÉSZETBE női és férfi munkaerőt
keresünk folyamatos munkára. Tel.: 0630/382-8423
213.000 bruttó fizetés, ingyen szállás,
előleg
megoldott.
SÁRVÁRRA
BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT keresünk
több műszakos munkarendbe. Tel.: 0620/224-0242, 30/791-0950
Gyakorlattal rendelkező középkorú
KONYHAI KISEGÍTŐT keres hosszú távra
a Desperadó Étterem. Tel.: 06-20/9703466
A Koch’s Torma Kft. kiskunfélegyházi
telephelyére
érvényes
targonca
jogosítvánnyal rendelkező RAKTÁROS
munkatársat keres. Jel.: fényképes
önéletrajzzal a job@hu.kochs.cc e-mail
címen lehet.
Folyamatos munkavégzésre KERESEK
hosszú távra KŐMŰVEST és kőműves
munkában jártas SEGÉDMUNKÁST. Tel.:
06-70/249-6660
LÁNGOSSÜTŐBE (Szegedi út 62.) 1 fő
munkatársat felveszünk. Tel.: 06-30/5382830
DÁNIÁBA
keresünk
tapasztalattal
rendelkező
MEZŐGAZDASÁGI
MUNKÁSOKAT,
traktorosokat,
tehenészeket, sertésgondozókat (háztáji
vagy üzemi tapasztalattal). Alap angol
nyelvtudás feltétel. Jel.: 06-70/607-0067
anett.sulyi@andreasagro.com
www.andreasagro.com
Kiskunfélegyházi munkahelyre keresünk
1 fő angolul beszélő férfi alkalmazottat
VEZÉNYLŐ
munkakörbe.
Bérezés
megállapodás szerint. Jelentkezéseket a
munka@pizolitbusz.hu e-mail címre
kérjük elküldeni.
ÁLLANDÓ HÉTVÉGI (szombat-vasárnap)
ELADÓI munkára keresek megbízható
férfiakat, házaspárokat kiemelt napi
fizetéssel. Vonóhorgos autóval, kombival
rendelkezők
előnyben.
E-mail:
edesseg72@freemail.hu Tel.: 0630/210-6828

A Koch’s Torma Kft. kiskunfélegyházi
telephelyére TMK munkakörbe önálló
munkavégzésre hegesztői tapasztalattal
rendelkező
SZERKEZETLAKATOS
kollégát keres. Jel.: fényképes
önéletrajzzal a job@hu.kochs.cc e-mail
címen lehet.
KERTÉSZETBE női dolgozót keresek. Tel.:
06-70/422-1992
CIPŐÜZEMBE keresünk hosszú távra női
és férfi munkaerőt. Igény esetén albérleti
elhelyezést is tudunk biztosítani.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
cipogyar2016@gmail.com e-mail címen
lehet.
Édesanyám mellé szakképzett ÁPOLÓT
keresek. 24 órás felügyeletet igényel.
Tel.: 76/465-788 (délután és az esti
órákban)
Kiskunfélegyházán
lévő
BENZINKUTAKRA
keresünk
jó
kommunikációs készséggel rendelkező,
nem dohányzó KÚTKEZELŐ férfi
munkatársat
és
SHOP
ELADÓ
hölgy
munkatársat.
munkakörbe
önéletrajzokat
a
Fényképes
shell412560@gmail.com e-mail címre
kérünk.
KERTÉSZETBE női munkaerőt keresek.
Tel.: 06-70/372-3270 (esti órákban)
A Kiskunfélegyházi HUNGARY-MEAT KFT
felvesz
szakképesített
VILLANYSZERELŐT,
GÉPSZERELŐT,
LAKATOST, HEGESZTŐT, HŰTŐGÉPÉSZT.
Jel.: fényképes önéletrajzzal a
jozsef.toth@hungarymeat.hu e-mail
címen.
AUTÓSZERELŐ munkakörbe keresünk
gyakorlattal rendelkező munkatársat. Tel.:
06-70/489-1155
BÚTORASZTALOS! Egyedi bútorokat
gyártó cégünkhöz keresünk munkájára
igényes kollégát. Előny: bútoriparban
való jártasság / végzettség, 1-2 év
szakmai tapasztalat, csapatban való
munkavégzés képessége. Jelentkezés:
Kiskunfélegyháza FILO-STYL Kft. Tel.:
06-30/329-0571
C, E kategóriás GKI kártyával rendelkező
SOFŐRT keresünk. Jel. a 06-30/2940457,
70/432-6397-es
telefonszámokon.
Városföldi
telephelyünkre
SERTÉSGONDOZÓT
keresünk.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk. Érd.:
06-20/259-9601
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT keresünk
kiemelt
bérezéssel
MOSONMAGYARÓVÁRI és GYŐRI
munkahelyünkre. Szállás, étkezés,
utazás biztosított. Tel.: 06-70/354-9321
CO
HEGESZTŐKET
keresünk
Kecskemétre. Tel.: 06-70/329-7554
24
tonnás,
hűtős,
nyerges
tehergépjárműre GÉPKOCSIVEZETŐT
felveszünk. Belföldi munka, a hétvégék
szabadok. Tel.: 06-20/334-9505,
20/941-3270
K i s k u n f é l e g y h á z i
GYORSÉTTEREMBE betanított konyhai
munkára dolgozni akaró, fiatal
munkatársakat keresünk. Tel.: 0670/612-7677
Kiskunfélegyházi
BENZINKÚTRA
KÚTKEZELŐT keresünk. Számítógépes
alapismeret szükséges. Jel.: a 0630/294-0457-es vagy a 70/432-6397-es
telefonszámon lehet.
GÉPI-KÉZI
AUTÓMOSÓBA
fiatal
munkatársat keresünk. Hölgyek és urak
jelentkezését is várjuk. Tel.: 06-30/9000700
Azonnali
munkakezdéssel,
versenyképes
bérezéssel
AUTÓSZERELŐT,
MEZŐGAZDASÁGI
GÉPSZERELŐT, AUTÓVILLAMOSSÁG
SZERELŐT felveszünk. Tel.: 06-30/9154724

Kiskunfélegyházi szalonna feldolgozó
üzembe keresünk HENTEST vagy
SZAKÁCSOT szalonna bontására,
előkészítésére és tepertő sütésre,
versenyképes bérezéssel hétfőtőlpéntekig tartó munkavégzésre. Feltétel:
rendezett életvitel. Tel.: 06-70/434-8196
Heti 5 munkanapra 40-50 év körüli
BEJÁRÓNŐT keresek havi fix fizetésért.
Internethez értők előnyben. Tel.: 0630/207-8756
SERTÉSTELEPRE férfi munkaerőt
keresek. Tel.: 06-30/995-0327
ASZTALOS MŰHELYBE kisegítőt keresek.
Lehet nyugdíjas is. Tel.: 06-70/459-1081
Német/angol
nyelvtudással
FUVARSZERVEZŐ, illetve ugyanitt
nemzetközi
munkára
GÉPKOCSIVEZETŐT keresünk. Tel.: 0620/945-7746, 20/519-7545
A Cleaner Guys Kft. KÓRHÁZ
TAKARÍTÁSRA
OKJ-takarítók
jelentkezését várja. Tel.: 06-20/957-6699
Nemzetközi TEHERGÉPKOCSIVEZETŐT
keresünk februári kezdéssel 12 tonnás
teherautóra. „C” kat. jogosítvány, GKI és
digitális sofőrkártya feltétel. Heti egy
fuvarral (2 nap itthon). Érd.: Konvoj Kft.
06-30/409-3155
Az Alföld Metál Kft. Kiskunfélegyháza,
Csanyi úti Méh Telepe gyakorlattal
rendelkező,
megbízható
TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT keres. Tel.:
06-20/935-5620
TAKARÍTÁST VÁLLALOK a délelőtti
órákban. Tel.: 06-20/552-8630 (délelőtt)
Éjszakai és hétvégi elfoglaltsággal
keresünk megbízható munkatársat
telephelyünkre
szolgálati
lakás
használattal.
Jel.:
személyesen
munkaidőben az AP-Faktúra Kft-nél
Kiskunfélegyháza, Szegedi út 64. sz.
alatt.
HÁZ KÖRÜLI munkára fiatal férfi munkást
keresek. Tel.: 06-70/943-0309
Keresünk hegesztett acélszerkezetek
gyártásához
LAKATOSOKAT
és
HEGESZTŐKET. Érd.: Ganz-Szentes
Acélszerkezet Kft. Szentes, Szarvasi út 2.
Tel.: 06-30/660-5085

SORSELEMZÉS, kártyajóslás, családi,
párkapcsolati problémák, szerelemkötés,
átok-rontás levétele. Hívásra házhoz megyek.
Tel.: 06-30/924-3867
ÁGDARÁLÁS (7 cm átmérőig). ÁGDARÁLÓ
BÉRELHETŐ kezelővel, számlaképesen. Tel.:
06-70/453-0803
CSŐSZERELŐ vállal víz- és fűtésszerelést,
konvektorok cseréjét, javítást, fürdőszobák
teljes és részleges felújítását, csőtörési hibák
javítását, új fürdőszobák készítését,
szennyvíz bekötést. Vegyes tüzelésű kazánok
cseréje és újak beépítése, átfolyós gázvízmelegítők vízkőtelenítése! Tel.: 06-30/2959601
REDŐNY DOKTOR! Redőnyök javítása, újak
készítése garanciával, hétvégén is. Tel.: 0620/299-2233
S Z O L G Á LTAT Á S
Szakápolói végzettséggel, 20 éves szakmai
tapasztalattal IDŐSEK GONDOZÁSÁT,
ÁPOLÁSÁT vállalom. Tel.: 06-70/220-0597
(bármikor)
TŰZIFA VÁGÁS szalagfűrésszel. AUTÓ és
EGYÉB SZÁLLÍTÁS 2 t-ig! FŰKASZÁLÁS,
parlagfű irtás motoros fűkaszával. Tel.: 0620/986-2300
IRÁNYÍTÁS OKOSTELEFONNAL! Fűtésvilágítás-kamera-riasztó-kapunyitó.
Beüzemelés, szerviz. Tel.: 06-30/525-7611
SZOBAFESTÉST-MÁZOLÁST-TAPÉTÁZÁST
vállalok. Megbízható, precíz, számlaképes
munka. Tel.: 06-70/638-8963

GÁZKAZÁNOK beüzemelése, javítása,
karbantartása és cseréje hétvégén is.
Ariston, Vondital, Hajdú és Biasi gázkazánok
szakszervize. Tel.: 06-30/275-7884
VIDEOFILM KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALOM
LAKODALMAKON,
CSALÁDI
ÉS
TÁRSADALMI
RENDEZVÉNYEKEN.
HÁZILAG KÉSZÍTETT KAZETTÁK VÁGÁSA
ÉS MÁSOLÁSA, DVD ÍRÁS. ÉRD.:
KKFHÁZA, AKÁCFA U. 69. SZ. ALATT. TEL.:
76/468-116, 20/310-3318

EMLÉKEZZÜNK

EMLÉKEZÜNK

Szikszai Sándor Csaba

halálának 10. évfordulóján.
Szentmise 2017. január 29-én
10:30 órakor lesz az Ótemplomban.

- Édesanyja és családja -

“Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelednek,
örökké él, akit igazán szeretnek.”
Fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk, hogy

Sági Péterné
szül.: Márta Gizella

79 évesen
2016. december 31-én elhunyt.
Drága halottunk temetése
2017. január 31-én 11 órakor
lesz az Alsótemetőben,
a római katolikus egyház
szertartása szerint.
Lelki üdvéért az engesztelő
szentmisét 2017. január 31-én
7 órakor a Sarlós Boldogasszony
Templomban mutattatjuk be.

- Gyászoló család -

2017 az Ön éve is lehet egy kis segítséggel!
Aranka néni a jövőbe látás nagymestere és a
rontások levevője az Ön szerencséjét is
meghozza. Hívja az alábbi számot és vegye
fel a kapcsolatot Aranka nénivel! Tel.: 0630/358-1672
ELEKTROMOS KERÉKPÁROK teljes körű
SZERVIZELÉSE, javítása akár helyszíni
szereléssel, rövid határidővel. Tel.: 0670/636-1472

NYÍLÁSZÁRÓK UTÓLAGOS SZIGETELÉSE,
passzítása,
beállítása,
zárcseréje,
hőszivárgás mérése. Redőnyök, rovarhálók,
árnyékolók, szalagfüggöny, harmonikaajtók
készítése, javítása. Penészmentesítés!
www.peneszeltavolitasa.hu Tel.: 06-30/2946022
Társaságok (KFT., BT., Egyesület), Egyéni
Vállalkozók, Mezőgazdasági Őstermelők
TB-ÜGYINTÉZÉSÉT,
KÖNYVELÉSÉT,
BEVALLÁS KÉSZÍTÉSÉT vállalom. Tel.: 0670/455-5173
KARSAI KÁRPITOS KISKUNFÉLEGYHÁZA,
VAK BOTTYÁN U. 57. TEL.: 76/460-653, 0620/314-0736 BÚTOR ÉS JÁRMŰ
KÁRPITOZÁSA, PONYVÁZÁS. TOVÁBBRA IS
VÁROM TISZTELT MEGRENDELŐIMET.
KÖLTÖZTETÉS, ÁRUFUVAROZÁS helyben az
ország és EU egész területén ponyvás
teherautóval, igény esetén rakodókkal. Tel.:
06-70/511-1200 –Tóth József –

TZ4K-ra vagy RÁBA 15-re ÚJ japán 1 vagy 2
hengeres dízel MOTOR BEÉPÍTÉSE! Továbbá
vállaljuk egyéb traktorok, hozzá tartozó dízel
adagolók, porlasztók, hidraulikák javítását,
átalakítását. Tel.: 06-20/592-2990
LUX SZÁRAZ TISZTÍTÁS! Kirby habos
tisztítás: kárpit – szőnyeg – atkátalanítás –
GOMBÁTLANÍTÁS – pollen szűrés. Akció
nyugdíjasoknak és kismamáknak! Lakás:
Kkfháza, Szendrey u. 42. Tel.: 06-20/3917703, 30/320-0631

EMLÉKEZÜNK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Csak a testem alszik, a lelkem örökké
él azok között, akiket szerettem,
s akik engem szerettek.”

Lévai György
Mihályné

Domokosné
Szarka Erzsébet

- Szerető férje, fia,
menye: Anikó -

- Szerető családja -

szül.: Sárkány Veronika
halálának 2. évfordulóján.

„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek, hiába
szállnak árnyak, álmok, évek.”
(Juhász Gyula)

Dr. Kiss

Imre

halálának 10. évfordulóján.
Akik szerettük, emlékére
gyújtsunk egy szál gyertyát.
„Örökre velünk maradsz,
őrizzük mosolyodat.”

Fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk mindazokkal akik
ismerték és szerették, hogy

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
(1947-2017)

közgazdász, diplomata
kunszállási születésű
budapesti lakos

teste megpihenni visszatért
szülőfalujába Kunszállásra.
Köszönjük mindazoknak, akik
ravatalánál megálltak lehajtott
fővel, némán és így búcsúztak
szerettünktől, majd utolsó
útján elkísérték nyugvóhelyére.
Külön köszönjük az
unokatestvérek együttérzését.

- Gyászoló család -

GÁZKAZÁNOK JAVÍTÁSA, karbantartása,
beüzemelése! Baxi, Buderus, Fég, Ferroli.
Saunier Duval, Quadriga, Westen típusok.
Gázhálózatok és készülékek időszakos
műszaki biztonsági felülvizsgálata! Tel.: 0670/622-2755
FAVÁGÁS! Veszélyes helyen lévő fák
kivágását vállalom. Tel.: 06-20/328-8701
MÉRLEG HITELESÍTÉS! Kereskedelmi- és
ipari mérlegek hitelesítése, kalibrálása,
javítása rövid határidővel. Tel.: 06-70/2025181 e-mail: merleghitelesito@gmail.com

Rácz József

2017. január 18-án
62 évesen elhunyt.
Temetése 2017. január 27-én
10 órakor a Felsőtemetőben lesz.

- A gyászoló család -

ZONGORAHANGOLÁS
–
JAVÍTÁS
megrendelhető több évtizedes tapasztalattal
hangszerész
mestertől.
rendelkező
Értékbecslés és szaktanácsadás is jól jöhet
adás-vételt megelőzőleg. Tel.: 06-20/2406785
KÖNYVELÉS,
ADÓTANÁCSADÁS,
BÉRSZÁMFEJTÉS
teljes
körű
adatszolgáltatással, társaságok, egyéni
vállalkozások, családi gazdaságok részére.
Cégalapítás, egyéni vállalkozói engedély
kiváltásának ügyintézése, adószámos
magánszemélyek
őstermelők,
adóbevallásainak elkészítése. Tel.: 76/468544, 06-20/529-2230
„Megállt a kéz, megállt a szív,
nincs több szó ajkadon.
Szívünkben örökké élsz,
mert szeretünk nagyon.”

EMLÉKEZÜNK

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

Kis-Szabó Lászlóné
szül.: Pap Margit

temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban velünk
együttéreztek.

- Gyászoló család -

Hálás szívvel gondolunk
mindazokra a rokonokra,
barátokra, szomszédokra, a
Kiskunfélegyházi Kórház
dolgozóira, ismerősökre,
akik 2017. január 9-én

Juhász Istvánné
szül.: Bánfi Jolán

emléke előtt tisztelegtek,
jelenlétükkel, virággal
utolsó útját méltóvá tették.

- Gyászoló család -

Németh László
halálának 15. évfordulóján.

- Feleséged, lányod
és családja „Nem múlnak ők el,
kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak,
álmok, évek.”

Fájó szívvel tudatjuk
mindazokkal, akik
ismerték és szerették, hogy

Tarjányi Mária
nyug. tanár,
volt kollégiumi vezető

életének 85. évében
2017. január 22-én elhunyt.
Szeretett halottunk temetése
2017. február 2-án 13 órakor
a Felsőtemetőben lesz
katolikus szertartás szerint.
Lelki üdvéért az engesztelő
szentmisét 2017. február 1-jén
17:30 órakor a Sarlós
Boldogasszony templomban
mutattatjuk be.

- Gyászoló család -
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