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Málta: körutazás, 06.20., 8 nap, szálloda, reggeli, id.vezető, repülő . . . .129.900 Ft-tól
Sláger áron:
Dubai: ápr., máj., jún., 7 nap, szálloda4*5*, reggeli, repülő . . . . . . . . .79.990 Ft/főtől
Madeira: 03.16., 6 nap, szálloda, reggeli, repülő, idgv., BBP. . . . . . .178.000Ft/főtől
Ciprus: febr., márc., 8 nap, szálloda, reggeli, repülő . . . . . . . . . . . . . .59.900 Ft/főtől
Nyári üdülések szuper áron:
Zakyntos: 06.16., 8 nap, apartman, repülő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36.940 Ft/főtől
Kefalónia: 06.16., 8 nap, apartman, repülő . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69.900 Ft/főtől
Costa Brava: 06.17., 8 nap, szálloda3*, reggeli, repülő . . . . . . . . . .80.665 Ft/főtől
Parália: 06.20., 8 nap, apartman, utazás egyénileg . . . . . . . . .74.900Ft /hét/ apt.
Kusadasi: 06.17., 10 nap, apartman, busz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.900 Ft/fő
Parga: 06.27., 8 nap, 4-5 fős apartman, utazás egyénileg . . . . .95.900 Ft/hét/apt.
Horvátország: Porecs, 08.08., 8 nap, apartman, utazás egyénileg146.900 Ft/hét/apt.
Montenegro Tivat: 07.01., 8 nap, 4,5,6 fős apartman, utazás egyénileg 32.900 Ft/fő
Bibione: 06.17., 8 nap, 4 fős apartman, utazás egyénileg . . .115.500 Ft/hét/apt.
Autóbuszos tavaszköszöntő programok Kiskunfélegyházáról !
Prága: 03.17., 3 nap, szálloda3*, reggeli, id.v., program . . . . . . . . . . . . . .36.935 Ft/fő
Dalmácia Kincsestárában: 04.13., 5 nap, szálloda, regg., prog., id.v.59.900 Ft/fő
Szigetvár-Siklós –Villány: 04.02., 1 napos, programvezetéssel . . . .7.900 Ft/fő
Krakkó: 04.15., 3 nap, szálloda3*, reggeli, program . . . . . . . . . . . . . . . .32.800 Ft/fő
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”!

Találó volt az Életrevalók című film zenéje

A Móra Ferenc Gimnázium öt végzős osztályának szalagavató ünnepségére február 3-án került sor a KÉSZ Aréna Sportcsarnokban.

A jeles eseményen Csányi József Kiskunfélegyháza polgármestere, és dr. Kása Zsuzsanna, a Kecskeméti Tankerületi Központ szaktanácsadója,
a tantestület nyugalmazott tagjai is tiszteletüket tették.
Joggal választotta az egyik végzős osztály bevonulásához az „Életrevalók” című film zenéjét, mert ha jól belegondolunk, mindannyian
kiérdemelték a nagybetűs élet küszöbének jelképét, a kék szalagot.
Rosta Ferenc, a gimnázium igazgatója is utalt beszédében arra, hogy míg az elkövetkező napok eseményei arra késztetik a diákokat, hogy
jövőjüket tervezgessék, addig a szülők kénytelenül azzal szembesülnek, hogy az idő bizony rohan és gyermekük egyik napról a másikra felnőtt lett.
Az est fénypontját – a szalagtűzést - követően a 11. évfolyamos diákok szórakoztató zenés-táncos műsorral kedveskedtek a ballagó diákoknak és a vendégeknek. A műsor
zárásaként pedig lélegzetelállító bécsi és angol keringővel búcsúztak a végzős diákok.

Újabb drogkereskedő család ellen Halálos baleset történt Kiskunfélegyházán
emeltek vádat

A Kiskunfélegyházi Járási Ügyészség új
pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette és más
bűncselekmény miatt vádat emelt egy 42 éves
kiskunfélegyházi férfi és jelenlegi, valamint volt élettársa ellen, akik 2015
nyara és 2016 augusztusa között bűnszövetségben designer drogokkal és
kábítószerrel kereskedtek.

A férfi és 29 éves élettársa 2015 nyarán Kiskunfélegyházán kezdtek
drogkereskedelemmel foglalkozni. A pár a „zsálya" fantázianevű designer drogot
maga állította elő, ehhez helyben, valamint Törökszentmiklósról, egy ismeretlen
férfitől szerezték be az alapanyagokat. A „zsályát" az élettárs csomagolta
„pakkokba".
A becsomagolt drogokat a férfi vádlott és élettársa elvitték a férfi volt élettársának,
egy 38 éves kiskunfélegyházi nőnek a lakására és a legtöbb esetben a volt élettárs
adta el a drogokat a fogyasztóknak. A „pakkokat" 1000 Ft/gramm áron árulták. Az
árusításban alkalomszerűen részt vett a férfi és jelenlegi élettársa is. Szükség
esetén pedig a volt élettárs porciózta a „zsályát".
A háromtagú bűnszövetség naponta 30-40 adag drogot adott el, melyből napi 3040 ezer forint bevételük keletkezett. A rendőrök 2016. augusztus 4-én ütöttek rajta
a drogkereskedőkön: a férfi és élettársa lakásán a kereskedésből származó 2,5
millió forint készpénzt, a volt élettárs lakóhelyén további 23.000 forintot foglaltak
le. A két lakásból FUBINACA hatóanyagú kábítószert is lefoglaltak az
egyenruhások, melynek hatóanyag tartalma csekély mennyiségű volt.
A vádlottak közül a férfi előzetes letartóztatásban várja a tárgyalást, míg társai
szabadlábon védekeznek. A járási ügyészség mindhárom vádlottat új pszichoaktív
anyaggal visszaélés bűntettével, valamint kábítószer-kereskedelem bűntettével
vádolja, melyeket bűnszövetségben követtek el. Az ügyész végrehajtandó
fegyház, valamint közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza a vádlottakkal
szemben azzal, hogy a lefoglalt pénzösszegekre vagyonelkobzást kell elrendelni.
A vádlottak bűnössége kérdésében a Kiskunfélegyházi Járásbíróság fog dönteni.

Vonat és személyautó ütközött össze, egy 16
éves lány a helyszínen meghalt.

Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset
történt Kiskunfélegyházán 2017. február 5-én 16
óra 50 perc körül.
A helyszíni szemle adatai szerint egy Renault 19
típusú személygépkocsi Kiskunfélegyházán, az
5-ös számú főút irányából közlekedett az Alpári út irányába, amikor a Tanyasor úti
vasúti átjáróban eddig tisztázatlan okból összeütközött a Kiskunfélegyháza-Lakitelek
között közlekedő személyvonattal.
A baleset következtében az autó 19 éves vezetője az elsődleges orvosi szakvélemény
szerint 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett, 16 éves utasa a helyszínen
életét vesztette.
A baleset körülményeit a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság vizsgálja.

Fergeteges télűző mulatság a Mezgében

Nemcsak a diákok, hanem a tanárok is jelmezt
öltöttek a február 3-án tartott Farsangi Mulatságon.

A Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképző Iskola és Kollégium diákjai és tantestülete
vidám programmal búcsúztatta a cudar hideget és az
idén mínuszokban bővelkedő telet.
Nemcsak mulatságos öltözékben, hanem parókával,
sminkkészletet sem sajnáló arcfestéssel jelentek meg mindannyian a hét utolsó tanítási
napján az iskola sportcsarnokában, hogy méltóképpen megünnepelhessék a farsangot.
Nem volt hiány a nevetésből a látványos előadásokon, a fülbemászó dallamokra ropott
táncokat látva pedig szinte kivétel nélkül mindenkinek kedve támadt csatlakozni a
fiatalokhoz.

Az MSZP helyi szervezete a város 2017. évi költségvetésének több pontján módosítana

A város 2017. évi költségvetésének megalkotásakor elsőséget kellene élvezniük azoknak a tételeknek, melyek a helyben élők
lakhatását, életminőségének javítását célozzák meg.

Ezzel elsősorban városunk lakosságmegtartó képességének növelése a cél. A szociális ellátórendszer, az oktatás, az egészségügy, a
közszolgálat tudatos leépítése is sajnos épp az iménti törekvés ellen dolgozik – közölte Horváth Tamás, az MSZP Kiskunfélegyházi
szervezetének elnöke.
Arról is beszámolt a szocialista képviselő, hogy még december elején javaslatokat tett Kiskunfélegyháza város 2017. évi
költségvetésének megalkotásához, melyből az alábbi tételeket emelte ki:
* Iparűzési adó mentesség mindazon vállalkozások részére, melyek adóalapja nem éri el a 2,5 millió forintot
* Iparűzési adó mentesség a Kiskunfélegyházán háziorvosi tevékenységet végző vállalkozások számára, melyek adóalapja nem éri el az 5,5 millió forintot
Mint azt Horváth Tamás elmondta a fenti adóelőny esélyt ad a mikro vállalkozások, induló vállalkozók számára, hogy jövedelmeiket fejlesztésre fordíthassák. A háziorvosoknak
nyújtott kedvezmény pedig biztosítja a szakember ellátást illetve utánpótlást a településen.
Ezen kívül a szociális támogatások pénzügyi kereteinek bővítése is szükségessé válik, hogy az valóban eljuthasson a célszemélyekhez. A költségvetés ezen pontjához kapcsolódóan
az alábbiakat foglalta össze a szocialista képviselő:
* Az újszülöttek támogatásának emelésével a város végre kézzel fogható segítséget nyújthat a születendő babáknak és szüleiknek.
* A lakásfenntartási támogatás újragondolásával kiszélesíthető a támogatottak köre.
* A természetbeni támogatások kibővítésével és a Félegyháza Kártya ellátórendszerbe való bevonásával teljesebbé tehető a szociális háló kedvezményezettjei és a piaci szereplők kapcsolata.
A beruházásokkal kapcsolatos javaslatokat, valamint a cikk további folytatását a www.infokiskunfelegyhaza.hu oldalon olvashatják.

L A K O S S Á G I I N G AT L A N
LAKÁST, CSALÁDI HÁZAT, TANYÁT
KERESEK MEGVÉTELRE. Tel.: 0630/182-5195
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, hitel- és lízingképes,
pályázatképes és természetesen
számlaképes is! Bővebb infó és
é r d e k l ő d n i :
www.ingatlan.com/21676010 vagy 0630/826-5465
Eladó TISZAALPÁRON 903 m2-es
ÉPÍTÉSI TELEK (volt Közpark területén).
Tel.: 06-70/336-9789
Aranyhegyi Csárdánál, a Bárány
utcában eladó egy 200 nöl-es TELEK.
Tel.: 06-70/779-2526, 20/224-4282
Kiskunfélegyházán, a Szentesi úton 2
szobás, különportás, régi típusú, 75
m2-es CSALÁDI HÁZ 350 m2-es telken
eladó. Víz, gáz, villany, csatorna van.
Azonnal költözhető, de egyedi
igényeknek megfelelően felújításra
szorul. Tel.: 06-20/260-3866
GARÁZST KERESEK az Asztalos János
utca belső végén, vásárlás céljából.
Bérleti jog nem érdekel. Tel.: 0620/371-0458
Kiskunfélegyházán,
a
Kossuth
kertvárosi részén, az Apaffy utcában
eladó egy különportás, 2 szobás,
részben felújított CSALÁDI HÁZ. A lakás
90 m2-es, gázfűtéses, a telek 380 m2es. Irányár: 8 M Ft. Megtekintés
telefonos egyeztetés után. Tel.: 0630/603-4262
Kkfházán, Halesz IV. dűlőben HOBBI
eladó. Víz, villany, gyümölcsfák, szőlő
és egy kis szerszámos bódé van. Gáz a
kapuban. Olcsón eladó. Tel.: 0620/218-6973

Eladó vagy kiadó HOBBI HALESZBAN.
Víz, villany van. Tel.: 06-30/264-5500
BUGACON CSALÁDI HÁZ eladó (2
szoba, összkomfort). Uitt.: Kinzo
KÖRFŰRÉSZ, 600 l-es, nyitott
ÜSTTARTÁLY eladó. Tel.: 06-20/4426679
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)
Kalmár J. utcában eladó egy
tehermentes, különportás, 120 m2-es,
2 szintes, 4+fél szobás, gáz-cirkó
fűtéses CSALÁDI HÁZ 3 garázzsal. 2
generációnak is alkalmas. Csere
lehetséges 2 szobás lakásra I. emeletig.
Irányár: 19,9 M Ft. Tel.: 06-70/6317194
Eladó
15
db
TEREMGARÁZS
BEÁLLÓHELY – kizárólag egyben,
befektetőnek – fiatal építésű társasház
pinceszintjén. A beállóhelyek mind
bérbe vannak adva havi 10.000
Ft/beállóhely díjért. Eladási ár:
19.500.000 Ft, a befektetés éves bruttó
hozama kb. 9%. Az ingatlan
tehermentes, hitel- és lízingképes! Tel.:
06-30/826-5465
Kiskunfélegyházán, a XI. ker. 310. sz.
alatt TANYA eladó. Tel.: 06-20/3581060
Eladó TISZAALPÁRON több lehetőségre
alkalmas (üzlet, összeköltözés) 100
m2-es HÁZ 40 m2-es alsókonyhával,
kamrával + melléképületekkel, 1065
m2 területen. Uitt.: 105 m2-es, felújított
TANYA melléképületekkel, 3597 m2-en
+ 23918 m2 földdel eladó. Tel.: 0620/598-9619

Pázsit utcában eladó egy 72 m2-es,
2+fél szobás, takaros CSALÁDI HÁZ
beépített terasszal, 65 m2-es
melléképülettel, billenő kapus garázzsal,
533 m2-es telken. Csere lehetséges
belvárosi lakásra. Irányár: 10,5 M Ft.
Tel.: 06-70/631-7194
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
Kiskunfélegyházán, a Szentesi úton 4
szobás, tetőteres, tégla építésű, igényes
kivitelű CSALÁDI HÁZ eladó. Klíma,
elektromos redőny, riasztó, három fázis,
gáz-központi fűtés, garázs, melléképület
van. Azonnal költözhető. Képek:
ingatlan.com/22512338 Tel.: 0620/260-3866
VÁROSKÖZPONTHOZ KÖZEL 1040 m2
területű PORTA rajta felújításra vagy
bontásra LAKÓÉPÜLETTEL, ipari
árammal, két villanyórával, vízzel,
gázzal, csatornázva eladó. Lakótelepi
lakást beszámítok. Tel.: 06-70/3200324
Lónyai utcában eladó egy 150 m2-es,
felújításra szoruló, polgári típusú
CSALÁDI HÁZ 474 m2-es telken.
Irányár: 13,9 M Ft. Tel.: 06-70/6317194
Eladó
Kkfházán
különportás,
közművesített CSALÁDI HÁZ a
városközponti részen felújításra vagy
bontásra. Cserélhető is I. emeleti
lakásra. Tel.: 06-20/242-3210
TISZAALPÁR központjában eladó 65
m2-es, 3 szobás, nemrég felújított,
gázfűtéses CSALÁDI HÁZ nagy
udvarral, 120 m2-es melléképülettel,
ipari árammal. Megtekinthető telefonos
egyeztetés után. Tel.: 06-30/422-0079
ÉPÍTÉSI TELEK a Holló Béla utcában
eladó. Tel.: 06-70/323-8389
Építésre és gazdálkodásra egyaránt
alkalmas TELKEK eladók a várostól 4
km-re. Sűrűn lakott, tanyás terület,
közvetlenül a Bugaci út mellett.
Vezetékes víz, gáz van. Uitt.: eladó még
a műúttól 100 m-re 1,7 ha
FENYŐERDŐ.
Lakóház,
nyaraló,
vendégház építésére kiválóan alkalmas.
Tel.: 06-20/924-1074
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.
Bikahegyben növénytermesztésre is
alkalmas, fúrt kúttal, árambekötéssel
rendelkező 1440 m2-es ÉPÍTÉSI TELEK
eladó. Tel.: 06-20/397-9881

SELYMES I. dűlőben HOBBIKERT eladó
(szőlő, gyümölcsös). Gáz, villany és 2
db fúrt kút van. Vasútállomás 3 percnyi
járásra. Tel.: 06-70/273-8924
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.: 06-70/2803700 (18-20 óráig)
Városközpontban egy telken 2 db
különálló szoba-konyhás, fürdőszobás
CSALÁDI HÁZ eladó összeköltözőknek.
A házak 3 éve lettek felújítva. Tel.: 0670/306-1372
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
HALESZ 5/A. Kiskert dűlőben 900 m2es HOBBITELEK betongarázzsal, német
lakókocsival, dió, mandula és
gyümölcsfákkal, szőlőssel eladó.
Norton kút, villany van. Tel.: 76/430066, 06-70/247-4071
Eladó a Dózsa György utcában 85 m2es, 2 szobás, gáz és kandalló fűtéses,
igényes, felújított HÁZRÉSZ igény
szerint bútorozva is. Irányár: 8,7 M Ft.
Tel.: 06-70/459-5388
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
Kkfházán,
a
Csokonai
utcán
különportás,
közművesített,
tehermentes CSALÁDI HÁZ eladó.
Irányár: 12,5 M Ft. Tel.: 06-70/7745512
Kiskunfélegyházán, az E75-ös út
mellett, a Mezőgazdasági Bolttal
szemben 1986-ban épült CSALÁDI HÁZ
2100 m2 területtel, telek áron eladó. A
főépület mellett van még 2 db
melléképület, 380 V, városi víz és gáz.
Tel.: 06-20/544-7269

SELYMESBEN, a IV. dűlőben (a vasút
felőli végén) HOBBI eladó ipari árammal,
fúrt kúttal, gazdasági épülettel. Tel.: 0670/339-1892
SELYMESBEN, a vasútállomáshoz közel
600 nöl szőlő kis présházzal eladó.
Elektromos áram (220 V/380 V) és fúrt
kút van. Tel.: 06-30/925-9740
Eladó utcai, 1 szobás, összkomfortos
HÁZRÉSZ, valamint abban az udvarban
lévő 2 szobás, összkomfortos házrész
is eladó. Uitt.: ’96-os Hooner és egy
120-as olasz TANGÓHARMONIKA is
eladó. Tel.: 06-70/285-8158
Eladó SELYMESBEN, a 2. vakdűlőben
TELEK villannyal, fúrt kúttal, 5x6 m-es,
kész
pincével,
gyümölcsfákkal,
szőlővel. Kicsit elhanyagolt. 700 ezer
nöl-ről akció: 550 ezer. Csak komoly
érdeklődőknek, alku nélkül. Tel.: 0670/551-3292
JÁSZSZENTLÁSZLÓN sarki CSALÁDI
HÁZ garázzsal, melléképületekkel, nagy
kerttel eladó. Lakhatási feltételek
biztosítottak. Irányár: 6,8 M Ft. Tel.: 0630/465-2213
Két generációs TANYA eladó a várostól
7 km-re, autópályától 5 percre. Tetőtér
beépítésű, tégla falazatú, lakóterület:
120 m2, földterület: 7.000 m2. Fűtés:
vezetékes gáz, központi fűtés, vegyes
kazán. Tel.: 06-30/911-3385

LAKÁS
Kossuth utcai, III. emeleti, frissen és
teljes körűen felújított, 66 m2 +
erkélyes lakás (+ pinceszinti tároló +
udvarban garázs) eladó. A lakás dupla
komfortos kialakítású (két teljes értékű
fürdőszoba/konyha lett kialakítva), így
igény esetén két, egymás melletti
lakásként is használható, egyik, vagy
akár mindkettő (kb. évi bruttó 9%
hozam mellett) bérbe is adható! Infó +
fotók: www.ingatlan.com/22891364
Tel.: 06-30/943-4616
Eladó a Lidl mellett IV. emeleti, erkélyes,
klímás lakás. Külső szigetelésű,
nyílászáró cserés, kazános fűtésű, saját
földszinti tárolóval. Tehermentes. Tel.:
06-20/557-1664
Kiskunfélegyháza
központjában
igényesen felújított, 56 m2-es, 2
szobás, erkélyes, IV. emeleti, tégla
építésű lakás eladó. Tel.: 06-70/3965218
Petőfi lakótelepen 2 szobás, felújított,
erkélyes lakás eladó. Irányár: 6.700.000
Ft. Tel.: 06-30/292-4965

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

Kkfházán, a Kazinczy utcában tégla
építésű
társasházban
83
m2
alapterületű lakás eladó. Azonnal
beköltözhető. Tel.: 06-30/945-7512
Petőfi lakótelepen 63 m2-es, erkélyes,
nyílászáró cserélt lakás sürgősen eladó.
Irányár: 6.650.000 Ft. Tel.: 06-20/2546788
Városközpontban, a Klapka u. elején egy
látszerész felett eladó egy 65 m2-es, 2
erkélyes, nappali + 2 szobás lakás
udvari fedett parkolóval. Tel.: 0620/492-4334
Móravárosi, földszinti minigarzon eladó.
Tel.: 06-70/570-8248
Kiskunfélegyházán, a Kossuth u. 16. sz.
alatt lakás/iroda eladó. Tel.: 06-30/3038329
Kiskunfélegyházán, a Móravárosban 56
m2-es, jó állapotú, I. emeleti, WIMPI
típusú lakás eladó. Tel.: 06-70/3675358 (18 óra után)
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
Kossuth utcán másfél szobás, IV.
emeleti, gázkonvektoros lakás eladó.
Tel.: 06-70/263-7380
Sürgősen KERESEK lakást a Petőfi
lakótelepen: 5-8 M Ft-ig. Minden
megoldás érdekel. Tel.: 06-30/5812558
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
Központi, 10 éves társasházban 67 m2es, igényes lakás garázzsal, augusztus
végi
költözéssel
eladó.
Ingatlanközvetítők kíméljenek! Tel.: 0670/428-5121
Kkfházán, a Zrínyi u. 11. sz. alatt eladó
IV. emeleti, 2 szobás, konvektoros,
egyedi vízórás lakás. Irányár: 8,5 M Ft.
Tel.: 06-70/596-0901

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.

ALBÉRLET
Mártírok utcában 2 szobás, bútorozott,
konvektoros lakás magára és
környezetére igényes, megbízható
embernek hosszú távra kiadó, garázzsal
együtt. 2 havi kaució szükséges. Tel.:
06-30/608-1857
A Húsáruház közelében 2 szobás,
bútorozott, felújított, egyedi gázfűtéses
albérlet kiadó. 2 havi kaució szükséges.
Tel.: 06-70/526-1888
Kossuth utcán I. emeleti, 2 szobás,
parkettás, konvektoros, bútorozott lakás
(mosógép, mikró stb.) alagsori tárolóval
hosszabb távra kiadó leinformálható,
környezetére is igényes személyeknek.
2 havi kauciót kérek. 1 szobás, utcai
házrész kiadó. Tel.: 06-70/273-8622
1 szobás, gázfűtéses, zuhanyzós,
bútorozott házrész kiadó 1 fő dolgozó
nő részére. Tel.: 06-20/480-7641

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 a városközpontban, Deák F. u. 6.
sz. alatti üzletházban 60 m2-es üzlet. 2
utcai bejárat, férfi-női mosdó, külön
mérőórák, fűtés. Kiadó még a Shell
benzinkúttal szemben 80 m2-es épület
tágas udvarral, jól megközelíthető
helyen raktár, garázs, műhely stb. célra.
Tel.: 06-20/924-1074
A Piaccsarnok emeleti részén 10 m2-es
helyiség eladó. Tel.: 06-20/208-1604
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: 06-70/701-5711
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
ÜZLETHÁZ a Szentesi és Szegedi út
kereszteződésében jelenleg is üzemelő
vendéglátó üzlettel, kedvező áron
ELADÓ. Tel.: 06-20/208-1604
A Sydney Szoláriumban KIADÓ
üzlethelyiség kedvező feltételekkel,
műkörmösnek,
kozmetikusnak,
masszőrnek, vagy más tevékenységre.
Érd.: lehet személyesen vagy a 0670/773-3815-ös telefonszámon.
KIADÓ
Kiskunfélegyházán, a Mártírok útja 2/A.
sz. alatt 1 db zárt udvari PARKOLÓ és 1
db TEREMGARÁZS kiadó. Tel.: 0620/471-4221
Kiadó GARÁZST KERESEK. Tel.: 0670/333-9458

G É P- J Á R M Ű
1990-es évj. „Borbély”-féle UTÁNFUTÓ
(ponyvás) 200.000 Ft-ért eladó. Tel.:
06-20/358-1060
7,3 m-es LAKÓKOCSI jó állapotban és
egy
TÁLALÓSZEKRÉNY
eladó.
KERESEK Honda rotációs kapához
hajtóművet. Tel.: 06-30/504-6867
SUZUKI SEDAN 1,3, SIMSON STAR és
KOMÁR MOTOR, valamint Lada
FÉKDOB felújítva + önindító, felújított
GENERÁTOR eladó. Tel.: 06-70/4539643
OPEL ZAFIRA 2000-es évj., 7
személyes, 2000 D megkímélten, gyári
állapotban eladó. Tel.: 06-70/457-9146
Jó állapotú, 500 kg teherbírású,
ráfutófékes, Trombitás-féle UTÁNFUTÓ
magasítóval, ponyvával eladó. Tel.: 0670/362-2956
Használt autóját, tehergépkocsiját
készpénzért
MEGVESZEM.
Üzemképtelen, papír nélkül is lehet. Ha
kell házhoz megyek. Tel.: 06-20/9109361, 20/280-9747

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
SIMONYI
AUTÓBONTÓ
(Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 34. –
Vásártérrel szemben). Regisztrált autó
átvétel! Tel.: 76/713-226, 06-30/9435102
SKODA OCTAVIA 2001-es évj.,
magyarországi,
1,9
TDI
szervizkönyvvel, klímával eladó. Csere
is érdekel. Alufelni: 14”-os, 16”-os,
gumi 13”-tól 16”-ig. Tel.: 06-30/9438932
Eladó egy 2009-es évj. PIAGGO NRG
MC4-es robogó kitűnő állapotban. Tel.:
06-70/343-3072
KÉSZPÉNZÉRT bármilyen utánfutóját,
lakókocsiját, autóját, büfékocsiját
megvásárolom. Tel.: 06-30/421-8575,
70/424-7820
UTÁNFUTÓK, lakókocsik 60.000 Ft-tól.
Tel.: 06-70/424-7820, 30/387-2066
UTÁNFUTÓ 99.000 Ft-ért eladó. Tel.:
06-70/424-7820
Négyütemű TRABANT kombi 165.000
Ft-ért eladó. Tel.: 06-70/632-5836
SUZUKI MARUTI 165.000 Ft-ért eladó.
Tel.: 06-70/424-7820
OPEL ASTRA 2 év műszakival 320.000
Ft-ért eladó. Tel.: 06-30/387-2066
CITROEN JUMPER 9 személyes
750.000 Ft-ért eladó. Tel.: 06-70/4247820
SKODA FELICIA dízel, kombi 299.000
Ft-ért eladó. Tel.: 06-30/421-8575
POLSKI FIAT 126/650 eladó. 2 db együtt
85.000 Ft. Tel.: 06-70/424-7820
Laprugós UTÁNFUTÓ (220x140 cm-es)
magasítóval, ponyvával, 2018. 09-ig
érv. műszaki vizsgával eladó. Irányár:
200.000 Ft. Tel.: 06-20/533-1949
LADA NIVA papírokkal vagy anélkül
eladó 270.000 Ft-ért. Tel.: 06-70/4247820
SMART 600 cm3-es autó eladó. Tel.:
06-30/227-3193
LAKÓKOCSI telepítésre eladó 180.000
Ft-ért. Szállításban segítek. Tel.: 0670/424-7820
YANMAR kistraktor 3 hengeres dízel
motor eladó. Tel.: 06-30/383-0901
6 személyes LAKÓKOCSI magyar
iratokkal, műszakival, újszerűen eladó
850.000 Ft-ért. Tel.: 06-70/424-7820
SIMSON-t,
ETZ-t
VÁSÁROLNÉK
üzemképtelentől az újig. Hiányosat is.
Tel.: 06-20/459-5066
Ponyvás UTÁNFUTÓ (185x285) eladó.
Tel.: 06-70/424-7820

V E GY E S
Jó szívvel ajánlom megvételre gyönyörű
szép FIKUSZ BENJÁMIN-omat (m: 185,
sz.: 110 cm). Ár: 10.000 Ft. Uitt.: négy
kötetes MŰVÉSZETI LEXIKON (19651968-ig) összesen 10.000 Ft-ért és
személyautóra
szerelhető
TETŐ
CSOMAGTARTÓ 10.000 Ft-ért eladó.
Tel.: 06-20/916-0318
AKÁC TŰZIFA gurigára vágva eladó. 10
q felett a szállítás megoldható. Uitt.:
nagyobb mennyiségű, kisméretű, új,
tömör
TÉGLA,
több
méretű
BETONGERENDÁK sürgősen eladók.
Tel.: 06-30/291-4591

GÉPEK
JAVÍTÁSA:
HÁZTARTÁSI
centrifuga,
mosógép,
porszívó,
vasaló,
hajszárító,
kávéfőző,
takarítógép,
mikrohullámú
sütő,
stb.
Redőny,
reluxa
varrógép
alkatrészek! Automata mosógépek
garanciával eladók. Új cím!!! Kkfháza,
Bajcsy-Zs. u. 27. Tel.: 06-30/903-7689
RÉGI PÉNZT, pénzgyűjteményt, pengőt,
forintot, koronát, külföldi és magyar
pénzeket,
Ferenc
József/Horthy
kitüntetést
VÁSÁROLOK.
Hívjon
bizalommal! Tel.: 06-70/306-5352
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.: 06-30/396-4495
Eladó Bácska SZIVATTYÚ norton fejjel,
50 l-es SZŐLŐSUTU, SZŐLŐDARÁLÓ,
VILLANYTŰZHELY és HŰTŐSZEKRÉNY.
Tel.: 06-20/592-6008
2,5 m hosszú AKÁC OSZLOPOK és 1 m
hosszú vegyes vastagságú AKÁC
TŰZIFA eladó. Tel.: 06-30/580-3815
3 kerekű ELEKTROMOS BICIKLI eladó
betegség miatt. Ár: megegyezés szerint.
Tel.: 06-30/659-9546
200 kg-ig mérő fa MÁZSA, Siesta
GÁZKÁLYHA, 1 db GÁZPALACK (11,5
kg), ELŐSZOBAFAL, 2,8 m fa LÉTRA, 8
t OLAJEMELŐ és 3 db INFRA ÉGŐ
eladó. Tel.: 06-70/553-5850
Minőségi KEMÉNYFA kamionos és nagy
tételben (1, 2, 3 m-es) akciós áron
eladó. Tel.: 06-30/999-7816
VÁSÁROLJON a gyártónál TERMELŐI
ÁRON
különböző
méretben
HORGANYZOTT
DRÓTHÁLÓKAT,
VADHÁLÓKAT,
CSIBEFONATOKAT,
DRÓTBETÉTES KAPUKAT, KERÍTÉS
ELEMEKET helyszínre szállítva. Kihúzást
is vállalunk. Tel.: 06-30/207-8756

Nagyméretű, aranykeretes TÜKÖR, régi
VARRÓGÉP,
KOMÓD,
FOTELEK,
ASZTAL,
bronz
CSILLÁR,
KÖNYVESPOLC,
SZAMOVÁR,
KÖNYVEK,
SZŐNYEGEK
és
CIPŐSSZEKRÉNY eladó. Tel.: 0630/320-6765
GARÁZSVÁSÁR
február
11-én
(szombaton) 9-15 óráig. Eladók:
TELEVÍZIÓK 2.000 – 5.000 Ft-ig, régi
retró HÁLÓSZOBABÚTOR (5 részes)
KONYHABÚTOR, 3 részes NAPPALI
BÚTOR, HEVERŐ: 2.000 Ft-ért, beltéri
üvegezett AJTÓK: 2.000 Ft/db,
automata MOSÓGÉP, CENTRIFUGA,
kombi HŰTŐ, EDÉNYEK, POHARAK,
mályva színű, bőr, 3 részes KANAPÉ,
FOTEL, EBÉDLŐASZTAL, SZEKRÉNYEK.
Cím: Kkfháza, Szegedi út 43. (Shell
benzinkúttal szemben). Tel.: 06-20/2959750
Roland E20-as SZINTETIZÁTOR eladó.
A hangszer kifogástalan, szép állapotú,
tanulásra,
gyakorlásra
kiválóan
alkalmas.
Uitt.:
VÁSÁROLNÉK
nagyméretű felnőtt PELENKÁT. Tel.: 0670/413-3233, 70/703-8221

KERÉKPÁROK
eladók:
leány
(Bottecchia, 24”-os, rózsaszín), fiú
(CTM Willy, 24”-os, piros-fekete). 8-12
éves korú gyermekeknek való.
Mindkettő újszerű állapotban van.
Irányár: 55.000 ill. 45.000 Ft. Tel.: 0630/448-6306 (délután)
Szigetelt KONTÉNER utánfutó +
csigák,
TALAJMARÓ,
MŰTRÁGYASZÓRÓ,
burgonya
KIPERGETŐ,
TERMÉNYDARÁLÓK,
MŰANYAG LÁDÁK, TALAJMARÓ, 8
leveles TÁRCSA, SZIPPANTÓ, VAS
ÁLLVÁNYOK (állítható) és még sok
minden
eladó.
Vmint.:
PETŐFISZÁLLÁSON T. 303. sz. alatti
TANYA eladó. Tel.: 06-30/362-4294
Eladó kissé hibás, 30 m2-es, 5/4-es
horganyzott FÓLIAVÁZ, 2 db 1 m3-es
TARTÁLY, 10-es REKESZEK, 6 m-es
bélelt GÁZKÉMÉNY, 1 db KONVEKTOR,
benzines SZIVATTYÚ, 10 tonnás
OLAJEMELŐ, 1 db ÍRÓASZTAL és
MÁZSA. Tel.: 06-30/260-1456
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut,
üllőt,
CO-hegesztőt,
műszerész
esztergát, marógépet, kompresszort,
invertert, kis gépeket. Tel.: 06-70/6245475
Eladó 1 db fekete, 3 részből álló bőr
ÜLŐGARNITÚRA ággyá alakítható
kanapéval, 2x3-as SZŐNYEGEK, 1 db
ovális EBÉDLŐASZTAL 4 db székkel, 2
db BELTÉRI AJTÓLAP, 1 db fa
BEJÁRATI AJTÓ, HEGESZTŐTRAFÓ +
FEJPAJZS, Stihl damilos FŰKASZA,
Husqvarna
LÁNCFŰRÉSZ
és
kistraktorhoz
csatlakoztatható,
nagyméretű UTÁNFUTÓ. Tel.: 0670/384-6598
ÓCSKAVASÉRT házhoz megyek. Uitt.:
LOMTALANÍTÁST VÁLLALOK. Tel.: 0620/925-5968

Carborobot KAZÁNOK eladók: 80-as,
160-as, 300-as. Tel.: 06-70/946-9529
ÚJ
SZOLGÁLTATÁS
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 06-70/5101198
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
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

SZÁMÍTÓGÉP 17”-os monitorral,
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
Eladó vezetékes GÁZTŰZHELY, sertés
ÖNETETŐ, kétszemélyes, 380 V-os
VILLANYMOTOR (2800-as ford.),
MOSÓTEKNŐ fából, lemezből, régi
VASALÓK, fa PÖRKÖLŐ, MOZSÁR,
háromágú FAVILLA, PIPATARTÓ, 100
évnél idősebb NAGYLEMEZEK. Tel.: 0630/853-8720 (szombat-vasárnap)
Öntött vas KERÉK (kerekes kúthoz),
SZECSKAVÁGÓ
villanymotorral
(kifogástalan), 2 db beltéri AJTÓLAP,
TÜKRÖK (különböző nagyság, forma),
baromfi MÉRŐ LÁDA, BORONA HÚZÓ
(négyes), 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
TANYA eladó Kkfházától 6 km-re, kőút
mellett, buszmegállótól 50 m-re.
Beköltözhető. Uitt.: LÓSZERSZÁM (1es), 18 hl-es, új VASTARTÁLY, Csézaszerű HOMOKFUTÓ GUMISKOCSI
eladó. Tel.: 06-70/312-4383

SZÓDAGÉP patronnal, konvektorok,
rozsdamentes SZÓDÁSBALLON szárral,
Zepter KANDALLÓ, Vacsy KÉSZLET,
Zepter MASSZÍROZÓ, női 28”-os
KERÉKPÁR, légkeveréses FŐZŐEDÉNY,
PORCELÁNOK,
VIDEOKAZETTÁK,
NYOMTATÓ, számítógép MONITOR,
olcsón KÖNYVEK, RUHÁK eladók. Tel.:
06-30/911-3385
500-as SZALAGFŰRÉSZ kifogástalan és
újszerű állapotban, motor nélkül eladó.
Tel.: 06-20/258-8878
VÁSÁROLOK porcelánokat, régiségeket,
hagyatékot. Tel.: 06-70/228-2994
GYALUPADOT és vastag lapos
DISZNÓVÁGÓ ASZTALT VÁSÁROLOK.
Tel.: 06-30/286-3793
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.: 06-20/9177397
A szentesi Adidas üzlet BERENDEZÉSE
(PULTOK, POLCOK) kiváló állapotban
eladók. Tel.: 06-30/968-3801
ABLAKOK, ERKÉLYAJTÓK, ÜVEGFALAK
kitűnő
minőségben,
bontásból,
szállítással Németországból eladók. Tel.:
06-30/282-9225
Katalyt KÁLYHÁT VÁSÁROLNÉK. Tel.:
06-30/283-8595
TŰZIFA eladó: nyár: 11.500,-Ft/m3
házhoz szállítva (fűrészelt szél). Tel.: 0670/453-9869

MEZŐGAZDASÁG
SZÁNTÓFÖLDET BÉRELNÉK Kkfháza és
50 km-es körzetében, korrekt áron, 3
ha-tól. Tel.: 06-70/263-1138
Eladó Desiré ÉTKEZÉSI és VETŐ
BURGONYA,
SÜTŐTÖK,
TÖRPE
KAKASOK, TYÚKOK, SELYEM KAKAS
és KACSÁK. Tel.: 06-70/459-6553
Eladók kézi TÁPKOCKANYOMÓK: 4x4es és 5x5-ös, kétfajta és 7x7-es,
kétfajta mini rekesz méretet nyom. Tel.:
06-70/252-1871 (esti órákban)
Eladó Kiskunfélegyházán MAJOR a
Csongrádi úton 2,2 ha területtel
(művelés alól kivett), baromfiólakkal,
tárolókkal és magtárolóval, szükség
esetén vele összefüggő 13,3 ha
gyepterülettel is. Uitt.: 10 q-ig mérő
tolósúlyos MÁZSA is eladó. Tel.: 0670/418-9382
TRITIKÁLÉ és ZAB eladó. Tel.: 0630/401-5098
Közelszőlőben 350 nöl FÖLD eladó. Tel.:
06-30/293-1940
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.: 06-70/5022569
TAKARMÁNY KUKORICA: 4.300 Ft/100
kg eladó. Kb. 100 q. Tel.: 06-70/4539869
Eladó 35-ös Carborobot KAZÁN,
kazánhoz füst ELSZÍVÓ, TEHERAUTÓ
HŰTŐ,
Calorifer,
szántóföldi
PERMETEZŐ, ÖNTÖZŐDOB (elektromos
behúzású), 2 fejes EKE, 2 tábla FOGAS,
2 tábla MAGKEVERŐ, KÁBELDOB,
tárcsa TENGELY, 2 db MCCULLOCH
benzines LÁNCFŰRÉSZ, rozsdamentes
KOLBÁSZTÖLTŐ,
kolbásztöltőhöz
FOGAS LÉC és FOGAS KERÉK, 1 db 2
szárnyas, nagyméretű, hőszigetelt
MŰANYAG AJTÓ. Tel.: 06-30/327-8345

SZÓJA házhoz szállítással eladó. Tel.:
06-30/228-0881
Minőségi kisbálás SZÉNA, SZALMA,
körbálás LUCERNA és LUCERNA MAG
eladó. Házhoz szállítás megoldható.
Tel.: 06-30/902-6002
KARALÁBÉ PALÁNTA eladó. Február 20.
körül ültethető. Tel.: 06-30/182-5471
GYEP- és LUCERNA SZÉNA házhoz
szállítva eladó. Tel.: 06-30/903-1269
Töves FENYŐK kiültetésre eladók. Tel.:
06-70/424-7820
Körbálás
LUCERNASZÉNA
és
SERTÉSFIALTATÓ KALODA eladó. Tel.:
06-30/416-8384
Kardán meghajtású gyorsító IKER
SZIVATTYÚVAL eladó. Tel.: 06-30/3830901
Termény tárolására, raktározására
alkalmas, zárható KONTÉNER eladó.
Tel.: 06-30/383-0901
Kis és nagy bálás GYEPSZÉNA,
SZALMA, kisbálás LUCERNA eladó.
Szállítás megoldható. Tel.: 06-30/3540869
7 db nagyméretű, jó minőségű,
esőmentesen bálázott, zöldre szárított
SZÉNA eladó. Tel.: 06-70/420-4700
150 kg-osnál nagyobb HÍZÓK, körbálás
SZALMA, SZÉNA, KUKORICA eladó.
Tel.: 06-20/523-6301

Á L L AT
Anya és vágó KECSKÉK 12.000 Ft/db
áron eladók. Tel.: 06-20/583-2288
Eladó 2 db 120-140 kg-os HÍZÓ. Tel.:
06-20/451-3247
Fekete LABRADOR kiskutyák eladók
oltva, féregtelenítve. Tel.: 06-30/7298273
BIRKÁK és BÁRÁNYOK eladók
Kiskunfélegyházán, a XI. ker. 304. sz.
alatt. Tel.: 06-20/358-1060
Legmagasabb áron megkezdtük a
BÁRÁNY FELVÁSÁRLÁST. Tel.: 0670/453-8924
Szabad tartásból SERTÉSEK eladók élve
(400,-Ft/kg, hasítva 600,-Ft/kg), helybe
szállítva. Tel.: 06-70/453-9869
Kb. 250 kg-os HÍZÓ eladó. Tel.: 0630/936-1348
MANGALICA HÍZÓK és LIBATRÁGYA
eladó. Tel.: 06-70/457-9825
2 db aranyos, foltos KISCICA INGYEN
elvihető. Tel.: 06-70/330-9151, 70/4523451
Eladók vörös hús JÉRCÉK, KAKASOK
(3-4 kg közöttiek). Tel.: 06-30/5089988
110 kg-os „sovány” MANGALICA HÍZÓ
eladó. Tel.: 06-70/313-9969
Eladók vegyes darán nevelt (nem tápos)
HÚS SERTÉSEK, MALACOK, SÜLDŐK,
HÍZÓK. Tel.: 06-20/806-0958 vagy 15
óra után: 06-20/806-0984
Vegyesdarán és kukoricán hizlalt, fehér,
hús jellegű HÍZÓ SERTÉSEK eladók kb.
150 kg-tól 170 kg-ig: 390 Ft/kg, 180 kgtól 220 kg-ig 380 Ft/kg. Tel.: 0620/992-1506
Eladó hízott ANYAKOCA és 4 db
növendék BIKA. Tel.: 06-20/954-8362
MALAC ÁTVÉTEL 15-30 kg-ig: 500
Ft/kg. Tel.: 06-70/381-5306
3 hónapos magyar-tarka BIKA BORJÚ
eladó. Tel.: 06-30/460-9346
Eladók PARASZT KAKASOK és TYÚKOK
(2-3 kg) – kopasz nyakúak, rózsás
taréjúak és búbosak. Tel.: 06-70/3604770
Hasított SERTÉS eladó. Tel.: 06-30/2062373
Őshonos, magyar, hidegvérű ménnel
FEDEZTETÉST vállalok. Tel.: 06-30/3131829

TÁRSKERESŐ
168/75/68 éves, elvált, megnyerő
személyiségű férfi vagyok. Csinos, jól
szituált, egyedülálló hölgyet keresek
tartós kapcsolat céljából. Tel.: 0620/988-0488
Szerény körülmények között élő,
magányos özvegy vagyok. Idősebb korú
hölgyre volna szükségem élettársnak.
Lakás van. Fedél nélküli is szóba jöhet.
Tel.: 06-20/228-2489
Annak az 50 év körüli hölgynek a
jelentkezését
várom,
aki
megismerkedne egy 55 éves, 176 cm
magas, 90 kg-os, nem dohányzó és
nem italozó, víg kedélyű, zenét és
utazást szerető férfival. A jelentkezést
„Szamóca
3634”
jeligére
a
Szerkesztőségbe várom.
23 éves, feltűnően csinos, fiatal lány
társat keres. Tel.: 06-70/545-9255
Fiatal, csinos, csongrádi lány társát
keresi. Tel.: 06-30/595-1130
M U N K A A L K A LO M
Kis
létszámú
VARRODA
kiskunfélegyházi,
ügyes
kezű
VARRÓNŐT keres. Tel.: 06-70/4593674 –Franciska –
Alkalmi munkalehetőség másodállásban
heti
3
alkalommal.
ÁRU
ÖSSZESZERELÉS Kiskunfélegyházán.
Bérezés megegyezés szerint. Tel.: 0630/185-2981
SERTÉSTELEPRE férfi munkaerőt
keresek: 700 Ft/óra. Tel.: 06-30/9950327
Félegyházi VIRÁGKERTÉSZETBE női
vagy férfi betanított munkást keresünk
azonnali kezdéssel. Tel.: 06-30/3147657

Érettségizett, megbízható nő délelőtt
(napi) 4 vagy 6 órában munkát vállal.
Tel.: 06-30/309-8633
PARADICSOMOS KERTÉSZETBE női
munkaerőt keresek bejelentve, állandó
munkára, jó kereseti lehetőséggel. Tel.:
06-20/481-7480
213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen
szállás, előleg megoldott. SÁRVÁRRA
betanított munkásokat keresünk több
műszakos munkarendbe. Tel.: 0620/224-0242, 30/791-0950
GÉPJÁRMŰVEZETŐT keresünk C, E
kategóriás jogosítvánnyal, VÁROSFÖLDI
telephelyre, többségében belföldi
munkára. Fényképes önéletrajzot a
jelentkezes.agro@gmail.com e-mail
címre várjuk. Tel.: 06-30/722-7282

Bővülő csapatunkba Kiskunfélegyházára
INGATLANÉRTÉKESÍTŐT
keresünk.
info@simoningatlan.hu
FÓLIÁS KERTÉSZETBE dolgozót keresek
heti néhány napra. Tel.: 06-70/531-2527
Ausztriai NIGHT CLUB HOSTESS
munkára keres csinos lányokat 19 éves
kortól top keresettel. Tel.: 00-43/664599-9695, 30/313-3516
A Koch’s Torma Kft. kiskunfélegyházi
telephelyére érvényes gépkezelői
jogosítvánnyal
rendelkező
ANYAGMOZGATÓ munkatársat keres.
Jel.: fényképes önéletrajzzal a
job@hu.kochs.cc e-mail címen lehet.
A Verebi Mini Market női munkaerőt
keres ELADÓI munkakörbe. Tel.: 0630/748-6812
KERTÉSZETBE női és férfi munkaerőt
keresünk folyamatos munkára. Tel.: 0630/382-8423
DÁNIÁBA keresünk tapasztalattal
rendelkező
MEZŐGAZDASÁGI
MUNKÁSOKAT,
traktorosokat,
tehenészeket, sertésgondozókat (háztáji
vagy üzemi tapasztalattal). Alap angol
nyelvtudás feltétel. Jel.: 06-70/6070067 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.
Azonnali
munkakezdéssel,
versenyképes
bérezéssel
AUTÓSZERELŐT, MEZŐGAZDASÁGI
GÉPSZERELŐT, AUTÓVILLAMOSSÁG
SZERELŐT felveszünk. Tel.: 06-30/9154724
ÁLLANDÓ
HÉTVÉGI
(szombatvasárnap) ELADÓI munkára keresek
megbízható férfiakat, házaspárokat
kiemelt napi fizetéssel. Vonóhorgos
autóval, kombival rendelkezők előnyben.
E-mail: edesseg72@freemail.hu Tel.:
06-30/210-6828
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.
Kiskunfélegyházi GYORSÉTTEREMBE
betanított konyhai munkára dolgozni
akaró, fiatal munkatársakat keresünk.
Tel.: 06-70/612-7677

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
TAKARÍTÓT keres a kiskunfélegyházi
fogászat napi 8 óra munkavégzéssel
délelőttös műszakban. Jel.: 2017.
február 13-ig lehet személyesen
telefonon előre egyeztetett időpontban.
Cím: Seven Dentists Kft. 6100
Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc u. 5.
Tel.: 76/461-072

Kézműves cukrászdába szakképzett
PÉK-CUKRÁSZT keresek hosszú távra.
Tel.: 06-70/597-2404
A PUB PIZZÉRIA FELSZOLGÁLÓT keres
teljes és részmunkaidőben is. Érd.: a
helyszínen.
AUTÓSZERELŐ munkakörbe keresünk
gyakorlattal rendelkező munkatársat.
Tel.: 06-70/489-1155
Józan
életű
ezermester
férfi
kereskedelmi,
gépkocsivezetői
tapasztalattal munkát keres. Tel.: 0620/208-1604
lelkiismeretes,
Megbízható,
leinformálható, tapasztalattal rendelkező
ÁPOLÓNŐT keresünk idős édesanyánk
mellé
részmunkaidőben
Kiskunfélegyházára. Tel.: 06-30/5651907
LAKATOS szakmában jártas, nyugdíjas
férfi SEGÉDMUNKÁST heti 3 napra
felveszünk. Tel.: 06-30/207-8756

A Felgyő-Kev Kft. felvételt hirdet
kisteleki
baromfitelepére
munkakörbe,
BAROMFIGONDOZÓ
megszakítás nélküli munkarendbe.
Feltétel: 8 általános iskolai végzettség,
kisteleki vagy Kistelek környéki
lakóhely. Jelentkezni lehet a 06-30/2077156-os telefonszámon 2017. február
24-ig.
PULTOST keresek GÁTÉRRA. Tel.: 0620/419-0815
A Hungerit Zrt. felvételt hirdet
kiskunfélegyházi baromfitelepére több
fő
részére
BAROMFIGONDOZÓ
munkakörbe,
határozott
időre,
megszakítás nélküli munkarendbe. A
baromfitelep külterületen találhatók, a
várostól 7 km-re. A munkába járást
önállóan kell megoldani. Jelentkezni
lehet a telepvezetőnél a 06-30/9213529-es telefonszámon 2017. február
28-ig.

KERESETI
LEHETŐSÉG!
Magas
Azonnali kezdéssel keresek KŐMŰVEST
és SEGÉDMUNKÁST. Hosszú távú
munka biztosított. Tel.: 06-30/316-4643
Szentesi
könyvelőiroda
keres
mérlegképes végzettséggel rendelkező
KÖNYVELŐT. Kérem a fényképes
önéletrajzot
az
irodakonyvel@freemail.hu címre küldeni.
Délutáni műszakba BÜFÉBE ELADÓT
keresünk. Nem muszáj szakképzettség,
de előny ha valaki munkaügyi központnál
regisztrált és félegyházi. Tel.: 06-70/3137124

A Cleaner Guys Kft. ALKALMI
MUNKAVÁLLALÓKAT keres IPARI
TAKARÍTÁSRA. Jogosítvány előny. Tel.:
06-30/670-2005
Kőfaragó cég SÍRKÖVES MUNKÁLATOK
végzésében jártas munkatársat keres.
Tel.: 06-30/943-7380

VALENTIN NAPI AKCIÓ! 2017.
február 22-én 17 órakor a
Kiskunfélegyházi
KISKUN
AUTÓSISKOLÁBAN
5.000
Ft
kedvezménnyel juthatsz most „B”
kategóriás vezetői engedélyhez akár
távoktatással (e-learning keretében),
akár tanteremben, kulturált körülmények
között. Jel.: Kkfháza, Szalay Gy. u. 2. sz.
alatt. Tel.: 06-20/771-0850

SZOLGÁLTATÁS
FADÖNTÉS, FAVÁGÁS, GALLYAZÁS,
KORONA
ALAKÍTÁS,
beépített,
körülményes
területről,
kosaras
munkagéppel is. Igény esetén teljes körű
eltakarítás! Gyors, megbízható határidővel
vállalom! Tel.: 06-70/310-5877 –Kónya
IstvánO 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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

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

- Gyászoló család -

„A múltba visszanézve valami fáj.
Valakit keresünk, aki nincs már.
Nélküled szomorú, üres a házunk, most
sem hisszük el, hogy hiába várunk.”

EMLÉKEZÜNK

Patai Mihály

halálának 1. évfordulóján.

- Szerető családja -

„Búcsúztam volna tőletek,
de erőm nem engedett,
így búcsú nélkül szívetekben
tovább élhetek.”

EMLÉKEZZÜNK

Székely Gyula
halálának 2. évfordulóján.

- Felesége, gyermekei,
unokái, dédunokái -

Jelentkezz
a
NÉMETH
(E-001401/2016)
NYELVSTÚDIÓ
A N G O L - N É M E T
NYELVTANFOLYAMAIRA és márciusi
angol és német középfokú Euroexam
nyelvvizsgáinkra!
Aktuális
tanfolyamaink, online jelentkezés,
áraink: www.nemethnyelvstudio.hu
Ingyenes szintfelmérés, bővebb
információ: Németh Nyelvstúdió,
Kkfháza, Szalay Gyula u. 2. Tel.: 0670/677-9798
e-mail:
nemethnyelvstudio@gmail.com
„Hiányod fájdalom, elviselni
nehéz örökké tart szívünkben a
Rád emlékezés. Csak az hal
meg, akit elfelednek, örökké él,
akit igazán szerettek.”

EMLÉKEZÜNK

Jászberényi László
halálának 5. évfordulóján.

- Szerető feleséged
és a család -

„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelednek,
örökké él, akit igazán szeretnek.”
Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

Major Pál

életének 60. évében
türelemmel viselt, súlyos
betegség után
2017. január 27-én elhunyt.
Szeretett halottunk hamvait a
kiskunfélegyházi Felsőtemetőben
2017. február 10-én 11 órakor
helyezzük örök nyugalomra.
Lelki üdvéért az engesztelő
szentmisét 2017. február 10-én
17:30 órakor a Sarlós
Boldogasszony templomban
mutattatjuk be.
Köszönjük mindazoknak,
akik fájdalmunkban velünk
osztoznak és drága halottunk
hamvait utolsó útjára kísérik.

- A gyászoló család -

LOVARI
nyelvtanfolyam
indul
Szegeden március 25-én 9:00 órától
Teréz u. 36/B., Csongrádon március
24-én 13:50-től Nagymező u. 37.
Tel.: 06-70/579-5983, 20/428-4486
www.ciganynyelvoktatas.hu
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátás-szervező-Vendéglős,
Vendéglátó
Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ
tanfolyam.
06-70/524-6166.
www.oktatohazkelet.hu
(E000937/2014/A001-A011)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazon
rokonoknak, barátoknak,
ismerősöknek, akik

Pálinkó
Mihály István

temetésén megjelentek,
utolsó útjára elkísérték,
sírjára koszorút, virágot
helyeztek, együttérzésükkel
gyászunkban támogattak és
fájdalmunkban osztoztak.

- A gyászoló család -

„Búcsúztam volna tőletek,
de erőm nem engedett, így búcsú
nélkül szívetekben tovább élhetek.
Legyen sírodon a béke, aludd
csendes álmodat, tisztelőid
kegyelettel állják körül sírodat.”
Ezúton tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Juhász
István Kálmán
2017. február 2-án
73 évesen elhunyt.
Hamvait 2017. február 15-én
14 órakor helyezzük örök
nyugalomra az Alsótemetőben.

- Gyászoló család -

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) Tel.: 76/461-832
“Megállt a kéz, megállt a szív,
nincs több szó ajkadon.
Szívünkben örökké élsz,
mert szeretünk nagyon.”

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

Andrási István

életének 72. évében
hosszú betegség után elhunyt.
Szívünkben örökké élni fog.

- Felesége, lánya,
veje és unokái -

„Emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell, mert akit
szeretünk, nem felejtjük el.”

EMLÉKEZÜNK

Koncz Józsefné
szül.: Ágoston Mária

halálának 1. évfordulóján.
Lelki üdvéért az engesztelő
szentmisét 2017. február 12-én
10:30 órakor
az Újtemplomban
mutattatjuk be.

- Szerető férje és a család -

UTÁNFUTÓ BÉRELHETŐ (ponyvával és
ponyva nélkül). Tel.: 06-30/868-4467
ÁRUSZÁLLÍTÁS
–
FUVAROZÁS,
KÖLTÖZTETÉS zárt kisteherautóval hétfőtől
– vasárnapig helyben és az ország egész
területén. Tel.: 06-20/424-4645
Fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték és szerették, hogy

Almási László Imre
66 éves korában
2017. február 4-én elhunyt.
Temetése 2017. február 14-én
13 órakor az Alsótemetőben lesz.
Lelki üdvéért az engesztelő
szentmisét 2017. február 12-én
9 órakor az Ótemplomban
mutattatjuk be.

- A gyászoló család -

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak
a rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak,
ismerősöknek, akik
felejthetetlen szerettünk

Nagy József

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,
fájdalmunkban
velünk együttéreztek,
gondolatban velünk voltak.
Külön köszönetünket
fejezzük ki a
Mercedes-Benz Kecskemét,
a Platán Utcai Általános Iskola,
a Százszorszép Óvoda és
a PC Varázsló dolgozóinak.

- Gyászoló család -

ADÓBEVALLÁSOK készítését, egyéni
vállalkozók KÖNYVELÉSÉT vállalom.
Családi adókedvezmény, első házasok
adókedvezmények maximális igénybe
vétele. Tel.: 06-20/528-7304
IRÁNYÍTÁS OKOSTELEFONNAL! Fűtésvilágítás-kamera-riasztó-kapunyitó.
Beüzemelés, szerviz. Tel.: 06-30/5257611
REDŐNY DOKTOR! Redőnyök javítása,
újak készítése garanciával, hétvégén is.
Tel.: 06-20/299-2233
S Z O B A F E S T É S T- M Á Z O L Á S TTAPÉTÁZÁST vállalok. Megbízható,
precíz, számlaképes munka. Tel.: 0670/638-8963

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk
köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak,
barátoknak, ismerősöknek
és a Nádasdy utcai Szociális
Otthon dolgozóinak és
mindazoknak, akik

Győri Péterné
szül.: Tarjányi Piroska

SORSELEMZÉS,
KÁRTYAJÓSLÁS,
családi,
párkapcsolati
problémák,
szerelemkötés, átok-rontás levétele.
Hívásra házhoz megyek. Tel.: 06-30/9243867
KÚTFÚRÁS! Tel.: 06-30/554-5544
CSŐSZERELŐ
vállal
vízés
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.: 0630/295-9601

ELEKTROMOS KERÉKPÁROK teljes körű
SZERVIZELÉSE, JAVÍTÁSA akár helyszíni
szereléssel, rövid határidővel. Tel.: 0670/636-1472
BÚTOROK, GARDRÓBOK és egyéb
ASZTALOS MUNKÁK. Tel.: 06-70/2403085
„Virágerdő sűrűjében pihen egy szív
csendesen, rég nem dobbant
családjáért, messze vitted Istenem.
Álmainkban találkozunk, lelked vár
ránk odafent, hol uralkodik a Hit,
Békesség és Szeretet. Telhetnek a
hónapok, múlhatnak az évek, mi örökké
szeretünk és nem feledünk Téged.”

EMLÉKEZZÜNK

HÁZHOZ MEGY A PEDIKŰRÖS! Benőtt
köröm, tyúkszem, szemölcs kezelése!
Bőrkeményedés, sarok repedések
végleges eltávolítása. Megvastagodott,
gombás köröm kezelése. Talpmasszázs!
Ingyenes szaktanácsadás! Tel.: 0670/281-3786

GÁZKAZÁNOK beüzemelése, javítása,
karbantartása és cseréje hétvégén is.
Ariston, Vondital, Hajdú és Biasi
gázkazánok szakszervize. Tel.: 06-30/2757884
FAVÁGÁS! Veszélyes helyen lévő fák
kivágását vállalom. Tel.: 06-20/328-8701
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
NYÍLÁSZÁRÓK UTÓLAGOS SZIGETELÉSE,
passzítása,
beállítása,
zárcseréje,
hőszivárgás
mérése.
Redőnyök,
rovarhálók, árnyékolók, szalagfüggöny,
harmonikaajtók készítése, javítása.
P e n é s z m e n t e s í t é s !
www.peneszeltavolitasa.hu Tel.: 0630/294-6022

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak akik
szeretett Édesanyánk

Barta Mihályné
szül.: Gulyás Magdolna

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

Dongó Dezső
halálának 2. évfordulóján.

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkban
velünk együtt éreztek.

„Búcsúztam volna tőletek,
de erőm nem engedett,
így búcsú nélkül szívetekben
tovább élhetek.”

Fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk mindazokkal akik
ismerték és szerették, hogy

Fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték és szerették, hogy

- Gyászoló család -

Fájó szívvel tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy

Csontos Ferenc
életének 64. évében
2017. február 3-án elhunyt.
Temetése előreláthatólag
2017. február 17-én
12 órakor lesz
a Felsőtemetőben.
Kérjük a részvétnyilvánítás
mellőzését.

- Gyászoló család -

MÁV nyugdíjas

- Szerető családja -

- Gyászoló család -

Társaságok (KFT., BT., Egyesület), Egyéni
Vállalkozók, Mezőgazdasági Őstermelők
KÖNYVELÉSÉT,
TB-ÜGYINTÉZÉSÉT,
BEVALLÁS KÉSZÍTÉSÉT vállalom. Tel.: 0670/455-5173
Szakápolói végzettséggel, 20 éves
tapasztalattal
IDŐSEK
szakmai
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

LUX SZÁRAZ TISZTÍTÁS! Kirby
habos tisztítás: kárpit – szőnyeg –
atkátalanítás – GOMBÁTLANÍTÁS –
pollen szűrés. Akció nyugdíjasoknak és
kismamáknak!
Lakás:
Kkfháza,
Szendrey u. 42. Tel.: 06-20/391-7703,
30/320-0631
KÖNYVELÉS,
ADÓTANÁCSADÁS,
BÉRSZÁMFEJTÉS
teljes
körű
adatszolgáltatással, társaságok, egyéni
vállalkozások, családi gazdaságok
részére. Cégalapítás, egyéni vállalkozói
engedély kiváltásának ügyintézése,
adószámos
őstermelők,
magánszemélyek
adóbevallásainak
elkészítése. Tel.: 76/468-544, 0620/529-2230

KARSAI
KÁRPITOS
KISKUNFÉLEGYHÁZA, VAK BOTTYÁN U.
57. TEL.: 76/460-653, 06-20/314-0736
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 –
GÁZKAZÁNOK
JAVÍTÁSA,
karbantartása, beüzemelése! Baxi,
Buderus, Fég, Ferroli. Saunier Duval,
Quadriga, Westen típusok. Gázhálózatok
és készülékek időszakos műszaki
biztonsági felülvizsgálata! Tel.: 06-70/6222755

Józan
életű,
megbízható
erdésztechnikus sok éves tapasztalattal
FAKIVÁGÁST,
FAKITERMELÉST,
GALLYAZÁST vállal Kiskunfélegyházán
és környékén. Gyors, precíz munka. Tel.:
06-30/981-9926

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Jerney Rudolfné

Sági Péterné

Hálás szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak,
munkatársaknak, és mindazoknak
akik szeretett Édesanyánk

szül.: Molnár Luca

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

- Gyászoló család -

Hálás szívvel mondunk
köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, barátoknak,
ismerősöknek és mindazoknak
akik szeretett Édesanyánk

szül.: Márta Gizella

temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban velünk együtt éreztek.

- Gyászoló család -

„Még búcsúzni sem tudtunk Tőled, mert a halál oly hirtelen
jött érted. Hiába várunk Rád remegő kezekkel, nem örülsz már nekünk
szerető szíveddel. A remény, s a szeretet, mely bennünket éltet.
Gyötrő fájdalom, hogy nem láthatunk többé Téged,
de az biztos, hogy szívünkben élni fogsz örökké.”

Fájó szívvel tudatjuk mindenkivel,
aki ismerte és szerette, hogy

Molnár Lászlóné
szül.: Szabó Margit

özv. Retkes Péterné
szül.: Cserkó Erzsébet

- A gyászoló család -

- Gyászoló fia -

75 éves korában elhunyt.
Temetése 2017. február 17-én
11 órakor a Felsőtemetőben lesz
polgári szertartás szerint.

83 éves korában
2017. január 31-én elhunyt.
Temetése későbbi
időpontban lesz.

Rázsi Károly Lajos
75 évesen
2017. február 1-jén elhunyt.
Drága halottunk temetése
2017. február 13-án 13 órakor lesz
az Alsótemetőben,
polgári szertartás szerint.

Soha el nem múló szeretetünk őrködik nyugalmad felett!

- Gyászoló család -
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