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Színházbusz április 14. 19 óra “Kölcsön Lakás” - vígjáték - Játékszín
Hétvégi Buszos Kirándulások Kiskunfélegyházáról:
Barangolás a Vértes Lábánál: 05.13., busz., program, idegenv.  . . . . . . . .8.500 Ft/fő
Andrássyak Nyomában: a felvidéken, 04.15., busz, program, idegenv.  . . .12.900 Ft/fő
Húsvét Ausztriában: 04.16., 2 nap, szállás, regg., busz, program, idgv.  . . . .30.800 Ft/fő
Húsvét Prágában: 3 nap, szálloda, reggeli, busz, program, idgv.  . . . . . . . . . . .39.800 Ft/fő
Ausztria: Varázslatos Family Mese és Kalandpark 06.03., 145.000 négyzetméteren kínál önfeledt
kikapcsolódást minden korosztálynak  . . . . . . . . . .Felnőtt: 9.000 Ft/fő, Gyermek: 8.000 Ft/fő
Nyaralások 2017 elérhető árakon!
Dalmácia: 07.01., 8 nap, 2,3,4,6 fős apartman, utazás egyénileg . . . .91.300 Ft/h./apt-tól
Montenegró:Budva, 06.21,. 8 nap, 2,3,4 fős apartman, utazás egyénileg111.100 Ft/h./apt-tól
Olaszország:Caorle 06.24., 8 nap, 2,3,4,6 fős apartman, utazás egyénileg 137.700 Ft/h./apt-tól
Sarti: 06.24., 07.01., 10 nap, apartman, busz+Kkfházi felszállás  . . . . . . . . . . . . . . .39.900 Ft/fő
Kefalónia: 06..23., 09.08., 15., 8 nap, apartman repülő . . . . . . . . . . . . . . . . .62.900 Ft/főtől
Korfu: 06.20., 27., 8 nap, apartman, repülő  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46.900 Ft/főtől
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”!

KISKUN NOVA UTAZÁSI IRODA
Kiskunfélegyháza, Kossuth utca
Tel./Fax: 76/433-243, Tel.:76/560-488  
Nyitva tartás: H-P: 9-17 Szo: 9-12 óráig
www.kiskunnova.hu www.facebook.com/KiskunNova
http://ultralastminute-kozpont.hu/kiskunnova/







Nyitva: H-P.: 9-17, Szombat: ZÁRVA WWW.PALASTIUTAZAS.HU
TÖBB MILLIÓ AJÁNLAT EGY HELYEN! NAPONTA FRISSÜLŐ AKCIÓK! TEKINTSÉK MEG MEGÚJULT HONLAPUNKAT!

KÜLFÖLDI AJÁNLATAINK:
- DÉVÉNY-POZSONY: MÁRC. 15., 1 NAP + BUSZ-KKFHÁZA + IDEGENVEZETŐ......................11.000 FT-tól/fő
- STAVROS: JÚN., 10 NAP / 7 ÉJ + BUSZ-KKFHÁZA + APARTMAN ...........................................27.900 FT-tól/fő
- PARALIA: JÚN., 10 NAP / 7 ÉJ + BUSZ-KKFHÁZA + APARTMAN.............................................29.900 FT-tól/fő
- RÓMA: MÁRC., ÁPR., MÁJ., JÚN., 4 NAP / 3 ÉJ + REPÜLŐ + HOTEL** + REGGELI ...............42.900 FT-tól/fő
- KORFU: JÚN., 8 NAP / 7 ÉJ + REPÜLŐ + APARTMAN................................................................49.900 FT-tól/fő
- ZAKYNTHOS: JÚN., 8 NAP / 7 ÉJ + REPÜLŐ + APARTMAN .....................................................52.900 FT-tól/fő
- TUNÉZIA: ÁPR., 8 NAP / 7 ÉJ + REPÜLŐ + HOTEL**** + FÉLPANZIÓ......................................59.900 FT-tól/fő
- EGYIPTOM: JÚN., 8 NAP / 7 ÉJ + REPÜLŐ + HOTEL**** + ALL INCLUSIVE .........................111.900 FT-tól/fő
BELFÖLDI AJÁNLATAINK:
- TÖRTÉNELMI VÁRAINK: ÁPR. 09., 1 NAP + BUSZ-KKFHÁZA + IDEGENVEZETŐ....................7.900 FT-tól/fő
- GYULA-PANZIÓ: MÁRC., ÁPR., 5 NAP / 4 ÉJ REGGELIVEL ......................................................11.000 FT-tól/fő
- SOPRON-HOTEL***: MÁRC., ÁPR., 3 NAP / 2 ÉJ FÉLPANZIÓVAL ...........................................15.600 FT-tól/fő
- DEBRECEN-HOTEL***: MÁRC., ÁPR., 3 NAP / 2 ÉJ FÉLPANZIÓVAL ......................................16.200 FT-tól/fő
- PARÁDFÜRDŐ-HOTEL***: MÁRC., ÁPR., 3 NAP / 2 ÉJ FÉLPANZIÓVAL.................................20.000 FT-tól/fő

TOVÁBBI AJÁNLATAINKAT TEKINTSÉK MEG HONLAPUNKON: www.palastiutazas.hu
Repülõjegy, nemzetközi busz- és vonatjegy értékesítés, utasbiztosítás!

Szeretettel várjuk eddigi és leendõ utasainkat!
Palásti Roland                                         Keressen bennünket a Facebookon is!                                      Palásti Béláné

www.palastiutazas.hu

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

A megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállal.



Ha semmibe veszed saját magad, másoktól se várd az
ellenkezőjét
Önszeretet, pozitív énkép, önbizalom: egyszóval önbecsülés.
Problémáink többsége az életben valamilyen szinten az önbecsülés
hiányából következik.
Bagdi Bella, személyiségfejlesztő énekes, több mint hét éve ösztönzi
közönségét a pozitivitásra, a lelki békére és az önfejlesztésre dalaival,
motivációs koncertjeivel és a pozitív pszichológia kutatási eredményeire
épülő országos Boldogságprogramjával.
Önbecsülésünk mértéke alapjaiban határozza meg az életünket,
lelkiállapotunkat és azt, hogy mi mindent tudunk elérni. Minél alacsonyabb
az önbecsülésünk, annál nagyobb mértékben befolyásolnak minket a
negatív élmények. A jó hír viszont az, hogy az önbecsülés növelése
tanulható, amelyet Bagdi Bella Sorsfordító önbecsülés c. önfejlesztő
koncertjén el is sajátíthatnak az érdeklődők Kiskunfélegyházán.

„Az alacsony önbecsülésem miatt közel 30 éves koromig folyamatos kudarc volt az életem, – kezdte
Bagdi Bella. Nem éreztem jól magam a munkámban, a magánéletemben, folyamatos
gyomorgörccsel ébredtem minden reggel. Nem tudtam mit akarok, és állandóan gyötörtek a negatív
gondolataim. Aztán elhatároztam, hogy ezen változtatok, és elkezdtem tudatosan tanulni az
önbecsülésem növelését. Az életem egy élő példa arra, amilyen mértékben változik az önbecsülésünk
szintje, olyan mértékben változik az életünk is. Ennek a lehetőségét szeretném most én is továbbadni
azoknak, akik fejlődni szeretnének, hiszen a legtöbb probléma valamilyen módon az önbecsülésünk
hiányából ered” – tette hozzá Bagdi Bella, a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke.
Miért olyan hatékony az önfejlesztés zenével?
Kutatások igazolják, hogy a zene fejleszt bennünket. A zenével történő tanulás során jobban
aktivizálódik az agykéreg.
Miért fontos élőben átélni?
Prof. dr. Ioan Bradu Iamandescu, a bukaresti Carol Davila Orvosi Egyetem Orvosi és
pszichoszomatikus pszichológia tanszékvezetője szerint a zenehallgatás körülményei befolyásolják
a hatásfokot. Élő koncerten felhasználni a zenét a fejlődéshez azért a leghatásosabb, mert ott 3
fontos faktor ötvöződik: a nagyfokú koncentráció, a zenehangok az egész testre direkt módon
hatással vannak, és a kollektív érzelem.
Aki személyesen szeretné átélni a koncertet, az megteheti március 10-én Kiskunfélegyházán este 6-
tól a Móra Ferenc Művelődési Központban.
Bővebb információ: http://bagdibella.hu/esemeny/sorsfordito-onbecsules-kiskunfelegyhaza/

Helyi értékekről fiataloknak- fiataloktól a
Kiskun Múzeumban
KISKUNFÉLEGYHÁZA Helyi középiskolások mutat- nak
be hungarikumokat, megyei és helyi értékeket a félegyházi
általános iskolásoknak úgynevezett projekt-napok keretében.
A kétnapos eseménynek március 16-17-én a Kiskun Múzeum ad
otthont.

A népszerűsítő programot a Kreatív Mozaik Alapítvány a határon túli Torontál Tájegység Értéktár
Bizottságával karöltve szervezi a Hungarikum Bizottság támogatásával. Az előkészületek már az ősszel
4 napos tábor keretében megkezdődtek, ahol a helyi értékek fogalmával az értékgyűjtéssel ismerkedtek
meg a fiatalok.
Most hétvégén pedig a fiatalok két napon keresztül azon dolgoztak, hogy a már meglévő értékeket,
hogyan lehet játékos, kreatív formában bemutatni az általános iskolák harmadik és negyedik osztályosai
számára. A szervezőktől megtudtuk, hogy a projektnapon lesz tánc, kincskeresés, és kézműveskedés, de
bemutatkozik majd a Torontáli Tájegység is színes programokkal.

A vőfély- és zenész-
találkozó töretlen sikerű
városunkban
Február 25-én immáron negyedik
alkalommal rendezte meg a
jótékonysági vőfély- és zenész-
találkozót az Óplébánia Egyház-
közössége.
Már hónapokkal a rendezvény előtt
az összes jegy elkelt. Kevés olyan

szórakozási lehetőség van Kiskunfélegyházán, ami ilyen óriási
érdeklődést váltana ki. A több száz vendéget a vőfélyek mellett az
egyházközösség tagjai szolgálták ki a lakodalmi menüvel. A hajnalig
tartó mulatság bevételét, valamint a tombolasorsolásból befolyt
összeget a plébánia a közösségi házának további felújítására fogja
fordítani – tudtuk meg Kiss Zoltán fő szervezőtől.
A hagyományőrző esemény legfiatalabb vőfélye a tizenkét éves
Dávid Kitti volt, aki a vajdasági Madarasról érkezett. De rajta kívül
tizenkilenc vőfély – köztük határon innen és túli is - gondoskodott a
vendégek szórakoztatásáról az egész este folyamán. A teljes
lakodalmi hangulat megteremtésében pedig az esten fellépő duó,
valamint két zenekar is oroszlánrészt vállalt.



Ezután álmodhat Félegyháza merészebbet is
Átvállalja a kormány a PPP-konstrukcióban épült kiskunfélegyházi KÉSZ Aréna Sportcsarnok 2,1 milliárd forintos fizetési
kötelezettségét.
A város mentesül a 2022. szeptember 30-áig napi egymillió forint fizetési kötelezettséget jelentő tehertől, amely olyan dimenziókat nyithat
meg Kiskunfélegyháza fejlődése előtt, amelyről eddig csak reménykedni mertek – mondta Csányi József polgármester, a február 23-án tartott
Nemzeti Fórum frakcióülést megelőző sajtótájékoztatón. Az örömteli hírt Lezsák Sándor Bács-Kiskun 4. vk. országgyűlési képviselője, a
Magyar Országgyűlés alelnöke osztotta meg a képviselőtestülettel. Bejelentését követően röviden összegezte a város eddig elért eredményeit.

- Az önkormányzati ciklus feléhez érkezve az ember számvetést tesz. Mi az amit megígértünk, amiről beszélt a polgármester a választási kampány során és mi az amit időarányosan
sikerült megtenni, valamint azt is tisztán kell látni, hogy mi az ami még hátravan a következő erős két és fél esztendőben.
Mindent ami jó, azt lehet még jobban csinálni. Ami pedig nem sikerült, azzal pedig szembe kell néznünk. Felül kell vizsgálni és újra meg kell próbálni. Átgondoltan kell tovább tenni
a dolgainkat, hogy a város sikeres legyen. Úgy kell éreznie Félegyházának és a térségnek, hogy valóban egy sikeres korszak részesei vagyunk valamennyien akik itt élünk, dolgozunk.
Ami sikerült az csapatmunka. Nem a polgármester, nem az önkormányzat, nem a képviselők sikere, hanem a városé. Ami nem sikerült, az viszont a mi kudarcunk – mondta Lezsák
Sándor.
Egy álom valósult meg azzal, hogy sikerült a kórháznak végre megnyitnia az új szárnyat. E mögött azonban egy nagyon alapos tervező munka áll és nem az önkormányzati testület.
Szakemberek, orvosok, tervezők, egészségügyi dolgozók és megannyi fáradtságot nem ismerő ember munkája van ebben a megvalósult projektben.
Nagyvállalati beruházás támogatás keretében az Integrál Zrt. 400 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kapott. A vállalat sok olyan embernek ad munkát, mely városunk
környezetében él. Ugyancsak e támogatás keretében kapott 480 millió forintot a Félegyházi Pékség. De fel lehetne sorolni több kisebb pályázatot is, melynek segítségével sikeres
beruházásokat tudtak megvalósítani a vállalatok, cégek. Például a Tanyagondnoki Szolgálat két mikrobusza is a sikeres pályázatnak köszönhetően segíti a továbbiakban a szolgálat
munkáját.
Úgy tűnik, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program segítségével megvalósuló fejlesztések Kiskunfélegyházán elérhetik a 3,7 milliárd forintot. Ennek keretében kerül
felújításra például Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza között egy 5,5 kilométer hosszú útszakasz, mintegy 600 millió forintból.

Pezsgő sportélettel büszkélkedhet Félegyháza
A napokban köszönte meg városvezetésünk a Kiskunfélegyházán működő sportegyesületek vezetőinek az egész éves kitartó
munkájukat.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata minden olyan eseményt, törekvést örömmel fogad és támogat, amely azon túl,
hogy sportolási, kikapcsolódási lehetőséget biztosít, közösséget teremt, élhetőbb, egészségesebb életet biztosít lakói
számára. Ezért is tartja fontosnak városvezetésünk a szabadidő és sportegyesületek tevékenységét. S mint minden évben,
így idén is megköszönte vezetőinek egész évi kitartó munkájukat a február 23-án tartott ünnepségen a Városháza
dísztermében.

Csányi József, Kiskunfélegyháza polgármestere örömmel konstatálta, hogy az egyesületek
megpróbálnak együtt dolgozni és nem külön-külön klubokba tömörülve végzik az edzői
tevékenységet és az utánpótlás nevelést. A kosárlabdázók egyesületét külön kiemelte e
tekintetben, mert köztudottan ők már négy egyesülettel is dolgoztak a korábbiakban. Mostanra
azonban sikerült megvalósítani az egységként működő kosárlabda szakosztályt, mely összefogja
a korábban külön-külön tevékenykedő sportklubokat. 2016-ban pedig a leírt terveik alapján a
Kosárlabda Szövetség úgy döntött, hogy 68 millió forinttal támogatja a félegyházi Kosárlabda
Szakosztály működését. Ebben az összegben benne van a Honvéd Sporttelepen a kültéri
kosárlabda pálya megépítése, a Constantinum tornatermének a felújítása, valamint számos
sportszer és sporteszköz megvásárlására kapott az egyesület lehetőséget.
Azt is elmondta a polgármester, hogy sajnos a TAO támogatások terhére nem minden
sportág tud pályázni. Ezért tartja fontosnak az önkormányzat, hogy saját forrásból az egyes
sportszervezeteknek pályázati lehetőséget biztosítson. Idén ez az összeg 13 millió forintot
jelent. Ebből az összegből vállalja azt is önkormányzatunk, hogy az önerő
finanszírozásában segít, ha az egyes szervezetek EU-s vagy a Magyar Kormány által
meghirdetett pályázatain erre szükség van.

A cikket teljes terjedelmében a www.infokiskunfelegyhaza.hu oldalon olvashatják.

Megszabadultak a rossztól és a gonosztól
A városi farsangi mulatság csúcspontja február 25-én a
téltemetés volt, melyen máglyára került a telet, a
gonoszt és a bajt jelképező kisze bábu. 
Mielőtt végérvényesen a tűz martaléka lett volna a
télboszorka, a Szélkakas Társulat szórakoztatta a népes
számban megjelent városlakókat.
A farsang hangos mulatságait egy középkori hiedelem
teremtette meg. A középkori emberek azt hitték, hogy a tél utolsó napjaiban a Nap elgyengül és ártó
szellemek, boszorkányok kelnek életre. A jelmezes felvonulás, a zajok, a boszorkánybábú égetése éppen
ezen ártó lények elüldözését volt hivatott megvalósítani. Mi tagadás, ez Kiskunfélegyházán nagyon jól
sikerült, mert a távoli utcákban is hallották a Szélkakas Társulat rendkívül szórakoztató előadását, mely
minden megjelent arcára mosolyt csalt.





LAKOSSÁGI  INGATLAN
HALESZBAN 1161 m2 területű
HOBBIKERT hozzá tar tozó 32 m2-es
lakóépülettel, alatta 12 m2-es pincével
eladó. Tel.: 06-30/327-7315
1-2 szobás LAKÁST, CSALÁDI HÁZAT,
TANYÁT KERESEK megvételre. Tel.: 06-
30/182-5195
0,9 ha ŐSZIBARACK gyümölcsös termő
fákkal, szakszerűen megmetszett,
permetezett állapotban, 50 m2-es
lakással, 95 m2-es gazdasági épülettel,
egyben, fedett színtárolóval, műút mellett,
víz bekötéssel, a várostól 4 km-re eladó.
Tel.: 06-70/335-7787
TISZAALPÁR és LAKITELEK között eladó
egy felújított, kocka típusú, 82 m2-es, 3
külön nyíló szobás, gáz-cirkó fűtéses +
kandallós, külön portás CSALÁDI HÁZ
nagy terasszal, melléképülettel, garázzsal.
Új konyha, új nyílászárók. Képek:
i.com23009524 Irányár: 8,9 M Ft. Tel.:
06-70/631-7194
GÁTÉR központjában 100 m2-es
CSALÁDI HÁZ eladó. Irányár: 11,9 M Ft.
Tel.: 06-20/249-9590
LAKITELEK-TŐSERDŐN eladó egy 2
szoba + hallos, kocka típusú, tégla
építésű, cseréptetős, téliesíthető
ÜDÜLŐHÁZ nagy terasszal, pincével, szép
ker ttel. A tetőtér béepíthető. Hitel
igényelhető rá. Képek: i.com: 22481925
Irányár: 6,5 M Ft. Tel.: 06-70/631-7194
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. Irányár: 11,9 M Ft. Tel.: 06-
30/911-3385
Bikahegyben 485 m2-es és 876 m2-es
ÉPÍTÉSI TELEK eladó egyben vagy külön
is. Tel.: 06-20/521-5417
HALESZBAN a IV. és V. dűlő között HOBBI
alápincézett, lakható épülettel eladó. Uitt.:
TUJA CSEMETE is kapható. Tel.: 06-
30/417-9390, 76/466-463
Petőfi lakótelepen szimpla, 23 m2-es
GARÁZS eladó visszabérlési lehetőséggel.
Kizárólag olyanok jelentkezését várom,
akitől hosszú távon bérelni tudom. Tel.:
06-20/579-3884
130 m2-es, különportás CSALÁDI HÁZ a
Rákóczi utcában, rendezett udvarral, a ház
előtt betonos parkolóval (akár 4 autó is
elfér), a zsákutca legvégén, központi
fűtéssel, 40 m2-es tárolóval eladó. Panel
lakás beszámítása lehetséges. Irányár:
14.800.000 Ft. Tel.: 06-70/294-4235
Kossuth u. 25-27. sz. alatt (kék bérház)
zárt udvarában GARÁZS eladó. Tel.: 06-
30/205-0569
Kkfházán a Nádasdy-Bercsényi u. sarkán
lévő társasházban 2 db GARÁZS eladó.
Tel.: 06-70/285-6552
5 ha 17 éves AKÁCERDŐ
Kiskunfélegyházán eladó. Tel.: 06-
30/249-7500

577 m2-es ÉPÍTÉSI TELEK eladó Kkfháza,
Vak Bottyán utcában. Tel.: 06-20/540-
4544
Közművesített TELEK régi épülettel eladó
a Szent Imre herceg u. 56. sz. alatt. Tel.:
06-70/253-5141
HALESZ III. dűlőjében HOBBI eladó 831
m2 területtel, lakható, kétszintes tégla
épülettel. Tel.: 76/466-493, 06-70/269-
0350

BEFEKTETÉSI INGATLAN eladó: 15 db
teremgarázs beállóhely – kizárólag
egyben, vidéki, fiatal építésű társasház
pinceszintjén. A beállóhelyek mind bérbe
vannak adva havi 10.000 Ft/beállóhely
díjér t. Teendő: havonta számlázni és
elkölteni a bankszámlára érkező
utalásokat. A befektetés éves bruttó
hozama kb. 9%. Az ingatlan tehermentes,
hitel- és lízingképes! Tel.: 06-30/826-
5465
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
Leválasztott, 2 szobás, 70 m2-es, utcai
HÁZRÉSZ közművekkel, tulajdonostól
eladó a Horváth Z. utcában. Üzletkötők ne
keressenek! Tel.: 06-70/220-6226

3 szobás, POLGÁRI HÁZ eladó
Kiskunfélegyházán, a város központjában.
A lakás alapterülete: 145 m2, plusz
mellékhelyiségek, száraz kapualj és udvar.
Irodának is ideális. Irányár: 25 M Ft. Lakás
csere is érdekel. Tel.: 06-70/368-9476
Mindenhez közel felújított, száraz,
parkettás, 2 és fél szobás, belső HÁZRÉSZ
eladó. Fedett terasz, előszoba,
fürdőszoba, konyha, nagy spejz, kerékpár
tároló és kis kert. Tel.: 76/430-066, 06-
70/247-4071
Aranyhegyi Csárdánál, a Bárány utcában
eladó egy 200 nöl-es TELEK. Tel.: 06-
70/779-2526, 20/224-4282
40 m2-es, összkomfor tos, UTCAI 1
szobás HÁZRÉSZ (3 éve felújítva) előtte
levő üres telekkel olcsón, költözés miatt
eladó. Tel.: 06-70/285-8158

HÁZRÉSZ eladó buszhoz, vasúthoz kb. 10
perc járásra. Város széli csere is érdekel
értékegyeztetéssel. Tel.: 06-20/523-1772,
20/350-6906
Városközpontban külön bejáratú,
leválasztott HÁZRÉSZ 260 m2 telken 100
m2 vegyes falazatú, összkomfor tos
melléképülettel eladó. Irányár: 7 millió Ft.
Tel.: 06-70/948-1010
Kkfházán, a Jókai utca 9. sz. alatt másfél
szobás HÁZRÉSZ eladó. Tel.: 06-20/597-
2247
SELYMESBEN az I. dűlőben 832 m2-es,
faházas HOBBIKERT eladó az 5-ös
főúthoz kb. 200 m-re. Tel.: 76/462-400
A Móravárosban, a Hársfa utcában 878
m2-es, közművesített TELEK két lakásos
társasháznak vagy családi háznak eladó.
Tel.: 06-30/954-9140
SELYMES I. dűlőben HOBBIKERT eladó
400 nöl szőlő – gyümölcsössel, gázzal,
villannyal és 2 db fúrt kúttal, 30 m2-es
épülettel. Vasútállomás 3 perc járásra.
Tel.: 06-70/273-8924
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/22976117 Tel.: 06-20/260-
3866
HALESZ 5. Kiskert dűlőben 900 m2-es
HOBBITELEK betongarázzsal, német
lakókocsival (mely külön is eladó) dió,
mandula és gyümölcsfákkal, szőlőssel
eladó. Víz, villany van. Tel.: 76/430-066,
06-70/247-4071
GÁTÉRON CSALÁDI HÁZ eladó. Tel.:
76/426-068, 06-30/248-6032
Kiskunfélegyházán (Halesz) XI. kerületben
2 szobás, központi fűtéses, 70 m2-es
lakás 3470 m2 területen, csendes,
nyugodt környezetben, ipari árammal,
vezetékes vízzel, óvoda közelében eladó.
Irányár: 6,9 M Ft. Tel.: 06-30/811-5436
Kkfházán, a Csokonai utcán különportás,
közművesített, tehermentes CSALÁDI HÁZ
eladó. Irányár: 12,5 M Ft. Tel.: 06-70/774-
5512
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 érdeklődni:
www.ingatlan.com/21676010 vagy 06-
30/826-5465

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 m2-es. Irányár: 8
M Ft. Megtekintés telefonos egyeztetés
után. Tel.: 06-30/603-4262
Móraváros – Közelszőlőben eladó
HOBBIKERT 5x5 m-es, alápincézett,
erkélyes téglaépülettel, ólakkal, nagy
góréval. Norton kút, villany van. 953 m2
belterületi ingatlan. Irányár: 3,6 M Ft. Tel.:
06-70/704-7411
BUGACON CSALÁDI HÁZ eladó (2 szoba,
összkomfort). Uitt.: Kinzo KÖRFŰRÉSZ,
600 l-es, nyitott ÜSTTARTÁLY eladó. Tel.:
06-20/442-6679
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.: 06-20/598-
9619
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

Kkfházához 1,5 km-re TANYA eladó a
Kőrösi útban 2 ha legelővel, 2 db
istállóval. Tégla épületek, egy 300 m2-es
és egy 700 m2-es, pala tetővel + tanya
telek 5000 m2. Rajta található félkész,
120 m2-es lakóépület és lakható
melléképület, takarmány tárolóval,
bekerítve. Víz, villany, 380 V-96 A.
Irányár: 17,7 M  Ft. Vmint.: eladó 1500
m2 KERT gyümölcsfákkal, szőlővel,
szerszámos bódéval, vízzel, villannyal,
bekerítve. Gáz a kapuban. Építési
teleknek is jó. (Bugaci út 5. dűlő eleje.)
Irányár: 1,6 M Ft. Tel.: 06-70/935-4765
FÜLÖPJAKABON TANYA Félegyházától 8
km-re eladó. Tel.: 06-70/428-0636
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
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 vasútállomáshoz közel
600 nöl szőlő kis présházzal eladó.
Elektromos áram (220 V/380 V) és fúrt
kút van. Tel.: 06-30/925-9740
Kkfháza központjától 7 km-re, a Bugaci
úton, közvetlen az út mellett 2004-ben
épült TANYA 5 új melléképülettel, 380 V-al,
hidroforral, vegyes tüzelésű központi
fűtéssel, 50 fás gyümölcsössel, 2 fúrt
kúttal, 5 ha vagy 13 ha földdel eladó. Tel.:
06-20/590-2646
JÁSZSZENTLÁSZLÓN sarki CSALÁDI HÁZ
garázzsal, melléképületekkel, nagy kerttel
eladó. Lakhatási feltételek biztosítottak.
Irányár: 6,8 M Ft. Tel.: 06-30/465-2213
A Bankfaluban, Kiskun utcán ÉPÍTÉSI
TELEK eladó. Gáz és csatorna bevezetve.
Tel.: 06-30/307-6008

Kiskunfélegyháza, Csanyi út 41. sz. alatt 2
szintes, 4 szoba + nappali, 2 fürdőszobás
(gáz és vegyes tüzelés, padlófűtés,
cserépkályha, klíma) riasztóval felszerelt,
szigetelt CSALÁDI HÁZ 2 garázzsal,
melléképülettel eladó. Tel.: 06-30/218-
8256
UTCAI HÁZRÉSZ eladó a Deák Ferenc
utcában. Tel.: 06-20/250-2986
Kinizsi utcában CSALÁDI HÁZ eladó. Tel.:
06-70/323-8389
Különportás CSALÁDI HÁZ eladó a
Zöldmező lakótelepen. Tégla építésű, 87
m2-es, 3 szoba-konyhás, 2 fürdőszobás,
2 WC-s, nagy terasszal. A padlástér
beépíthető. Otthon Melege Programban
pályázható, CSOK felhasználható. Tel.:
06-70/326-5617
Eladó a Dózsa György utcában 85 m2-es,
2 szobás, gáz és kandalló fűtéses,
igényes, felújított HÁZRÉSZ igény szerint
bútorozva is. Irányár: 8,7 M Ft. Tel.: 06-
70/459-5388
Eladó utcai résztől teljesen leválasztott, 2
db összkomfor tos, kis rezsijű, külön
órákkal, felszerelt, jó állapotú
LAKÓHÁZAK gáz- és vegyes tüzeléssel,
nagy, parkosított udvarral, fúr t kúttal,
garázzsal. Tel.: 06-30/695-3630
Belvároshoz közel felújított, 110 m2-es
CSALÁDI HÁZ eladó. Irányár: 19,9 M Ft.
Tel.: 06-20/254-6788
Sürgősen KERESEK a Kossuthvárosban
N+3 szobás, jó állapotú CSALÁDI HÁZAT.
Minden megoldás érdekel. Tel.: 06-
30/581-2558
Móravárosban felújított, gáz-cirkó fűtésű,
80 m2-es CSALÁDI HÁZ garázzsal eladó.
Irányár: 15,9 M Ft. Tel.: 06-20/254-6788
UTCAI HÁZRÉSZ közel a bolthoz,
patikához, orvoshoz, közművesített
utcában eladó. Tel.: 06-70/547-1653
Eladó TISZAALPÁR központjában egy 96
m2-es HÁZ garázzsal, műhellyel,
riasztóval, a ker tben termő
gyümölcsfákkal, szőlővel. Tel.: 06-
30/218-5224, 76/424-290
Városközponthoz közeli HÁZRÉSZ eladó
+ bútorok. Tel.: 06-30/661-9971
(minden nap 17 órától)
SELYMES II. Kiskert dűlőben, az E5-östől
100 m-re lakható HOBBI eladó (szoba-
konyha, tusolós, WC-s fürdőszoba,
előszoba, zárt terasz, kocsi beálló). 2
szobásra alakítható. Tel.: 06-30/244-1376
Eladó 1970-es építésű INGATLAN
TISZAALPÁRON. A főépületben 2+fél
szoba, konyha-fürdőszoba-nappali-
garázs. Különálló melléképületben: 2
szoba, konyha + melléképületek. Külön
nyári konyha pincével, 300 nöl porta. Tel.:
06-70/249-6116

Kkfházán, polgári negyedben igényes
CSALÁDI HÁZ eladó: 3 szoba, nappali,
gázközponti + kandalló fűtés, 2
fürdőszoba, 2 toalett. Modern, beépített
konyha, minőségi gépekkel, víztisztító
rendszer, klíma, riasztó, elektromos kapu,
parkosított, rendezett kert. Irányár: 35,3 M
Ft. Tel.: 06-20/471-3763
Eladó CSALÁDI HÁZ (két családnak
alkalmas) 730 m2 területen, 130 m2
lakóépülettel, garázzsal,
melléképületekkel, fáskamrával, fúr t
kúttal. A ház szigetelt, kívül-belül felújított.
3,5 szobás, 2 konyha, 2 fürdőszoba, 2
WC, 2 külön bejárat. Irányár: 22,5 M Ft.
Családi okok miatt eladó. Tel.: 06-20/461-
2205
HALESZBAN 930 m2-es KERT 28 m2-es
épülettel, tetőtér beépítési lehetőséggel,
tervrajzzal, alatta pincével,
gyümölcsfákkal, villannyal, gáz és víz
bekötési lehetőséggel eladó. Tel.: 76/468-
537
Móravárosi, 3 szintes, 5 szoba +
nappalis, 183 m2-es, teljesen felújított,
sorházi lakás eladó. Tel.: 06-20/218-1814
Eladó Kkfháza, IX. ker. 176. sz. alatti
TANYA a selymesi vasúti megállóhoz
közel, a VIII. dűlőben 5000 m2 területtel. A
tanya központi gázfűtéses. Víz, villany,
fürdőszoba van. Irányár: 4.500.000 Ft.
Tel.: 06-20/522-7963
SELYMESBEN, a IV. dűlőben (a vasút felőli
végén) HOBBI eladó ipari árammal, fúrt
kúttal, gazdasági épülettel. Tel.: 06-
70/339-1892
A városközpontban kettő összkomfortos
HÁZRÉSZ (két család részére elég)
teljesen lekerített, nagy térköves udvarral
eladó. Tel.: 06-70/456-4286
Eladó 2,5 szobás, 80 m2-es, 2004-ben
felújított, különportás, tehermentes
CSALÁDI HÁZ nagy garázzsal,
tulajdonostól. A fűtés gázközponti,
kazánnal. Ingatlanosok ne hívjanak!
Irányár: 15,9 M Ft. Tel.: 06-70/335-9112,
70/646-2798
Eladó Kkfházán 1,5 szobás, különportás,
gázfűtéses HÁZ 550 m2-es területtel. Tel.:
06-30/521-9226
Eladó CSALÁDI HÁZ (1,5 szoba) nagy
ker ttel, TANYA 2 ha földdel. Vmint.:
SZEKRÉNYEK, ASZTAL, SZÉK, Panasonic
TV, HŰTŐSZEKRÉNY, GÁZTŰZHELY és
KONYHASZEKRÉNY eladó. Tel.: 06-
70/324-2873
PETŐFISZÁLLÁSON 4 ha kertészkedésre
alkalmas FÖLD TANYÁVAL, 2
villanylekötéssel, 5 db szűrős kúttal eladó
a falutól 5 km-re. Tel.: 06-70/637-3069,
20/378-5154
TANYA a bugaci határúton eladó
Kkfházától 5 km-re (2.600 m2). Akácos
erdő, villany, fúrt kút, új borospince,
rendezett környezet. Méhészeknek és
hétvégi pihenésre alkalmas. Tel.: 06-
30/945-7325
A selymesi buszmegállónál, közvetlenül a
kerékpárút mellett 1540 m2-es TELEK 30
m2-es pincével, gázlekötéssel eladó. Tel.:
06-20/208-1604
Kkfházán, a XI. kerületben (Szabóhegy I.
dűlő) rendezett TANYA eladó. Mellett
szántó, pince, garázs, gáz, víz, villany van.
Bővebben a Duna-House-nál a 06-
20/413-4306-os telefonszámon
egyébként a 06-30/327-2493-as
telefonszámon.
Eladó 1 szobás HÁZRÉSZ (Dr. Holló Lajos
út). Irányár: 4,5 M Ft. Tel.: 06-20/390-
7537
ÜZLETHÁZ a Szentesi út – E5-ös úti
kereszteződésben kedvező áron eladó.
Tel.: 06-20/208-1604
Kiskunfélegyháza belvárosában, csendes
környezetben eladó tégla építésű
társasházban IV. emeleti, 2 szobás, 51
m2-es, erkélyes, részben felújítandó lakás
(8,5 M Ft). Tel.: 06-70/716-8135

ALBÉRLET
2 szobás, bútorozott, felújított lakás
hosszabb távra kiadó. 2 havi kauciót
kérek. Tel.: 06-70/273-8622
SZEGEDEN most átadott liftes
társasházban TIK-től 5 perc járásra 40
m2-es, teljesen berendezett, klimatizált,
erkélyes lakás kiadó azonnali
beköltözéssel. Tel.: 06-30/267-9005
Több lakásos udvarban 52 m2-es albérlet
kiadó. Tel.: 06-20/453-7639
Móra téri, IV. emeleti, 1,5 szobás, frissen
festett lakás albérletbe hosszú távra
egyedülálló személynek vagy fiatal párnak
kiadó. Bérleti díj: 35.000 Ft + rezsi. 2 havi
kaució szükséges. Megtekintés:
szombattól lehetséges. Tel.: 06-70/385-
6572
Külön bejáratú CSALÁDI HÁZ emeleti
részén gázfűtéses, bútorozott szoba kiadó
konyha és fürdőszoba használattal
egyedülálló férfi részére. Ára: 20.000 Ft +
rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges. Tel.:
06-20/206-5015

LAKÁS
Kiskunfélegyházán, a Kossuth u. 13. sz.
alatt I. emeleti, 2 szobás (66 m2-es) lakás
eladó. Nyílászárók, kövezet felújítva.
Irányár: 14,5 M Ft. Tel.: 06-30/213-9807
Gyógyfürdő, buszpályaudvar
szomszédságában CSONGRÁDON 1,5
szobás, erkélyes, felújított lakás eladó.
Tel.: 06-70/935-0459
Kossuth utcai kilátással, frissen és teljes
körűen felújított, 66 m2 + erkélyes lakás
(+ pinceszinti tároló + udvarban garázs)
eladó. A lakás teljes felújításon esett át,
dupla komfortos kialakítású (két teljes
értékű fürdőszoba/konyha lett kialakítva),
így igény esetén két, egymás melletti
lakásként is használható, egyik, vagy akár
mindkettő bérbe is adható! Infó + fotók:
www.ingatlan.com/22891364 Tel.: 06-
30/826-5465
Dr. Holló Lajos úton eladó egy zárószinti,
2 szobás, 54 m2-es, részben felújított, de
nagyon rendben lévő lakás. Irányár: 7,5 M
Ft. Tel.: 06-70/631-7194
Kkfházán, a Kossuth u. elején kompletten
felújított, II. emeleti, 2 szobás lakás eladó.
Vmint.: 3 db orosz VÍZSZIVATTYÚ, 1 db
NORTON FEJ, 1 db 120 l-es
VILLANYBOJLER, 1 db 5 m-es fa LÉTRA,
2 db GÁZPALACK eladó. Tel.: 06-20/924-
0529, 20/924-0541
Városközpontban, a Klapka u. elején, a
látszerész felett a II. emeleten egy 66 m2-
es, 2 erkélyes, nappali + 2 szobás lakás
udvari fedett parkolóval eladó. Tel.: 06-
20/492-4334
Városközpontban új építésű, 50 m2-es
lakás A+ energia osztályú, saját
bejárattal, kis udvarral, garázzsal eladó.
Tel.: 06-70/381-5526
Kossuth utcán KERESEK lakást. Sürgős!
Tel.: 06-30/581-2558
Kkfházán, a Kazinczy utcában tégla
építésű társasházban 83 m2 alapterületű
lakás eladó. Azonnal beköltözhető. Tel.:
06-30/945-7512
Kossuth utcán másfél szobás, IV. emeleti,
gázkonvektoros lakás eladó. Tel.: 06-
70/263-7380
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.: 06-
20/924-8599
Asztalos János utcában 3 szobás,
zárószintes, panel programban részt vett,
erkélyes lakás eladó. Irányár: 6,6 M Ft.
Tel.: 06-20/827-0652
Kiskunfélegyháza belvárosában, a Móra
téren igényesen felújított, 56 m2-es, 2
szobás, erkélyes, IV. emeleti, tégla építésű
lakás eladó. Tehermentes. Tel.: 06-
70/396-5218

KERESEK a Petőfi lakótelepen I-II.
emeletig lakást. Sürgős! Tel.: 06-30/581-
2558
Batthyány – Bercsényi utca sarkán lévő, új
építésű társasházban 1+4 fél szobás
lakás teljes berendezéssel (luxus) eladó.
Tel.: 06-20/924-8599
Móravárosban II. emeleti WIMPI lakás
igényesen felújítva (56 m2 + erkély)
eladó. Tel.: 06-30/640-9269
Zrínyi u. 11. sz. alatt 48 m2-es, IV.
emeleti, középső lakás eladó. Tel.: 06-
70/596-0901
Földszinti minigarzon eladó. Tel.: 06-
70/570-8248
Kkfháza belvárosában 50 m2-es,
erkélyes, felújított, IV. emeleti lakás saját
alagsori tárolóval, csendes, nyugodt
lépcsőházban eladó. Irányár: 8.990.000
Ft. Tel.: 06-70/418-0317
Majsai úton IV. emeleti, 2 szobás,
konvektoros, redőnyös lakás eladó
földszinti tárolóval. Tel.: 06-70/677-7326

FELHÍVÁS
A KISKUNFÉLEGYHÁZI ZENEBARÁTOK
KÓRUSA TAGFELVÉTELT tar t 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 06-
20/240-6785-ös telefonszámon lehet.

KIADÓ
Kkfháza, Batthyány u. 10. sz. alatti
társasháznál GARÁZS kiadó: 12.000
Ft/hó. Tel.: 06-20/924-8599
15 m2-es GARÁZS kiadó a Kossuth u. 33.
sz. alatti garázssoron. Tel.: 06-30/466-
0672

ÜZLET
Kiskunfélegyháza belvárosában KIADÓ a
Molnár Béla utca legelején egy 45 m2-
es, üzlettér, hátsó raktár/iroda, WC-
kézmosó helyiségekből álló, első/hátsó
bejáratos, frissen felújított, klimatizált
üzlethelyiség akár irodai célra is. Tel.: 06-
30/826-5465
Melegkonyhás vendéglátó üzlet KIADÓ ill.
30-40 fős rendezvényekre alkalmanként
bérbe adó. Tel.: 06-30/555-9985
150 m2-es iroda, raktár, műhely KIADÓ
270 m2 zár t udvarral. Riasztó, ipari
áram, rácsos védelem van. Tel.: 06-
30/944-8499
34 m2-es helyiség raktár vagy üzlet
céljára hosszú távra KIADÓ a Kossuth u.
16. sz. alatti üzletházban. Tel.: 06-
30/983-3163
Kiskunfélegyháza belvárosában, a Zrínyi
utca legelején KIADÓ egymás mellett
fekvő 35 m2-es és egy 40 m2-es
üzlettér, hátsó raktár, WC-kézmosó
helyiségekből álló, első/hátsó bejáratos,
frissen felújított, klimatizált üzlethelyiség
akár irodai célra is. Tel.: 06-30/826-5465
Kiadó egy 30 m2-es üzlethelyiség
Kiskunfélegyházán, a Kossuth u. 16/A.
sz. alatt (Credo Üzletház). Tel.: 06-
20/471-4221
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
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

GÉP- JÁRMŰ
Eladó egy MERCEDES SPRINTER 412 D
kihasználatlanság miatt (6 db új
gumival). Tel.: 06-20/331-3154

RENAULT MEGANE BERLINE 2006-os évj.
1,5 DCI sötétkék színben, 1,5 év
műszakival, új gumikkal, gyári
fényezéssel, 4,2 l-es fogyasztással,
nagyon sok extrával, kitűnő állapotban
(garázsban tartott) eladó. Ár: 750.000 Ft.
Tel.: 06-20/534-5730
CITROEN XANTIA TsD 1,9-es, fél év
műszakival, normál állapotban, ’95-ös
évj. eladó. Alufelni, MP3-as CD sok
extrával. Uitt.: matuzselálemi SIMSON
SCHWALBE eladó. Tel.: 06-70/348-7686
(Kkfháza)
OPEL ZAFIRA 2000-es évj., 7 személyes,
2000 D megkímélten, gyári állapotban
eladó. Tel.: 06-70/457-9146
SIMONYI AUTÓBONTÓ
(Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 34. –
Vásártérrel szemben). Regisztrált autó
átvétel! Tel.: 76/713-226, 06-30/943-
5102
Eladó egy 2009-es évj. PIAGGO NRG
MC4-es robogó kitűnő állapotban. Tel.:
06-70/343-3072
SIMSON-t, ETZ-t VÁSÁROLNÉK
üzemképtelentől az újig. Hiányosat is. Tel.:
06-20/459-5066
KÉSZPÉNZÉRT bármilyen utánfutóját,
lakókocsiját, autóját, büfékocsiját
megvásárolom. Tel.: 06-30/421-8575,
70/424-7820
Eladó egy 50 cm3-es, piros Explorer
ROBOGÓ kitűnő állapotban. Tel.: 06-
30/758-9441
Eladó PEUGEOT 206 jó állapotú téli-nyári
gumikkal. Irányár: 650.000 Ft. Tel.: 06-
70/671-3151
Új-használt sport, túra, cross, supermoto
MOTORGUMIK eladók! Tel.: 06-30/617-
8593
TRABANT 601/S újszerű állapotban,
vizsgával és RENAULT 5 1975-ös évj.
veterán sok alkatrésszel eladó. Tel.: 06-
20/274-7684
UTÁNFUTÓK, lakókocsik 60.000 Ft-tól.
Tel.: 06-70/424-7820, 30/387-2066
RÉGI MOTOROKAT, autókat vásárolok.
Tel.: 06-30/950-9170
JOHN WAY CJ 125-ös motorkerékpár
eladó. Tel.: 06-70/310-1485
TOYOTA YARIS 1,3 i 2004-es, ötajtós,
klímával, újszerűen eladó. Tel.: 06-
30/856-1660
SUZUKI MARUTI 135.000 Ft-ért eladó.
Tel.: 06-20/466-4508
SKODA 120 L 2008. 09-ig műszakival
99.000 Ft-ért eladó. Tel.: 06-20/466-
4508
RENAULT CLIO 1997-es évj. 349.000 Ft-
ért eladó. Tel.: 06-20/466-4508

MŰSZAKI  CIKKEK
VESZEK sérült, törött, hibás LAPTOPOT.
Tel.: 06-20/219-1756

VEGYES
5 ágú CSILLÁR, KUKORICA MORZSOLÓ,
LOVASKOCSI, LÓ SZERSZÁM, fa MÁZSA
(300 kg), fa LÉTRA (2,8 m) és
ELŐSZOBAFAL eladó. Tel.: 06-70/553-
5850
500-as, vontatható SZALAGFŰRÉSZ
motor nélkül eladó. Tel.: 06-30/217-6679
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
GARÁZSVÁSÁR március 4-5-én az Attila
u. 76. sz. alatt. Költözködés miatt bútorok
és még sok minden eladó jutányos áron.
Tel.: 06-20/565-7671
96 basszusos, bordó WELTMEISTER
TANGÓHARMONIKA 50.000 Ft-ért eladó.
Tel.: 06-70/636-7984



Eladó 5 db nagytestű, augusztusi TYÚK
pucolva, 2,5 m 4 mm átm.
HORGANYZOTT CSŐ, SZÓDÁSÜVEG,
csikósnak új BŐRCSIZMA, BŐRDZSEKIK,
nagy húsos TEKNŐ, AKNATETŐK, ŐZ
BŐR, OLAJOSHORDÓ, gyümölcs
TURMIXOLÓ, SÜTŐLAPÁT, számítógép
AKKUMULÁTOR, LAPRADIÁTOR (új),
JÉNAI tál új fedővel, KRISTÁLYPOHARAK
(új), BÁRÁNYBŐR, futó és biciklis RUHA,
KERESZTVÁGÓ FŰRÉSZ, CSÁKÁNY,
FŰSZERES üvegek, disznókarikázó DRÓT,
gázkazán CSÖVEK, NEON lámpa (új),
RUHÁK, CIPŐK és több minden. Tel.:
76/468-571 (Kkfháza)
SZÓDAGÉP patronnal, KONVEKTOROK,
rozsdamentes SZÓDÁSBALLON szárral,
Zepter KANDALLÓ, Vacsy KÉSZLET,
Zepter MASSZÍROZÓ, női 28”-os
KERÉKPÁR, légkeveréses FŐZŐEDÉNY,
PORCELÁNOK, VIDEOKAZETTÁK,
NYOMTATÓ, számítógép MONITOR, olcsó
KÖNYVEK, RUHÁK eladók. Tel.: 06-
30/911-3385

PARASZT BÚTOROK eladók. Tel.: 06-
20/585-9838
Szeletelt TÉGLA, TÉGLAKAVICS eladó.
Darabok: 700 Ft/m2, 15x7: 1.500 Ft/m2,
30x7: 1.700 Ft/m2. Téglakavics: 150
Ft/kg. Kiszállítás megoldható (Bugac-
Alsómonostor). Tel.: 06-70/453-9869
Kétszemélyes REKAMIÉ, SZÁMÍTÓGÉP
17”-os monitorral, SZÁMÍTÓGÉPASZTAL,
40 és 42-es, újszerű, fekete, hosszú női
gyapjú KABÁTOK, NYOMTATÓ,
VARRÓGÉPEK, HEVERŐK, FOTELEK,
ÍRÓASZTAL olcsón, KÖNYVEK, RUHÁK
eladók. Tel.: 06-70/632-3183
Nyári GUMI (185/65 R 15) 4 db eladó. Kb.
50%-os. 3.000 Ft/db. GÁZPALACK (23
kg-os) 1 db és 4 db lovas VASFOGAS
eladó. Tel.: 06-20/348-5776
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket,
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO-
hegesztőt, műszerész esztergát,
marógépet, kompresszort, invertert, kis
gépeket. Tel.: 06-70/624-5475
Eladók DUNNÁK, GÁZPALACK,
BEKÖTÖTT ÜVEGEK, NIPPEK,
LEMEZJÁTSZÓ lemezekkel,
ELŐSZOBAFAL esernyő tar tóval,
szétnyitható ASZTAL és OLAJKÁLYHA.
Tel.: 06-70/334-9210
Eladó kifogástalan állapotú Weltmeister
Serino típusú TANGÓHARMONIKA. A
hangszer 40 basszusos, 2 kórusos, piros
gyöngyház színű. Uitt.: megvételre
KERESEK FELNŐTT PELENKÁT. Tel.: 06-
70/413-3233, 70/703-8221
Eladó 2 éves, 4 lángú VEZETÉKES
GÁZTŰZHELY (30.000 Ft), Ladára való
hátsó, ill. tető CSOMAGTARTÓ (8.000 Ft
együtt), piros férfi KERÉKPÁR (5.000 Ft),
2 személyes, 2 éves REKAMIÉ, 3 szobás,
amerikai konyhás HÁZ nagy udvarral,
melléképületekkel. Tel.: 06-30/309-6253
FAVÁGÁST VÁLLALOK SAJÁT GÉPPEL!
OLAJFÁT IS! TEL.: 06-20/267-4291,
70/677-0617

RÉGI TÁRGYAK FELVÁSÁRLÁSA!
Régiségek, retro tárgyak, képek,
porcelánok, csillárok, bútorok, könyvek,
ezüst tárgyak, illetve komplett hagyaték
lomtalanítását is vállalom. Tel.: 06-
20/953-5666
220 V-os, 2 kW-os, benzines
AGREGÁTOR, SZÁRZÚZÓ 2 vágókés RZ-
3, német fatüzelésű, öntvény, samottos,
huzatszabályzós, üvegablakos, dekoratív
KÁLYHA (80 m2 fűtésre), 220 V-os, ékes
RÖNKHASÍTÓ (30 cm átmérőig, 50 cm
hosszúságig), megkímélt, elektromos, 3
éves kerékpár (500 km), lopakodó,
használt, aku nélküli ELEKTROMOS
KERÉKPÁR – Lofty, TARGONCA TORONY,
3 pont felfüggesztéssel. Uitt.: 1823-as
évj., Facie..anhe Cremona 4/4-es
HEGEDŰ, 5 kW-os VILLANYTŰZHELY, 4
főzőlapos + grillsütős villanytűzhely,
Labal villannyal működő Lucznik típusú
VARRÓGÉP. Tel.: 06-30/254-9553,
76/712-617
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 TÖRETŐ, 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), B30-as új TÉGLA, kisméretű
bontott tégla, VASBOGRÁCSOK (új) és
ELŐSZOBAFAL cipős szekrénnyel. Tel.:
06-30/369-7727
Jelenleg is üzemelő, jó állapotú, 3 tagból
álló, kb. 4 m hosszú HŰTŐPULT és hozzá
tar tozó CSOMAGOLÓPULT áron alul
sürgősen eladó. Továbbá egy új állapotú,
180 l-es, üvegajtós HŰTŐ, kétajtós
ÖLTÖZŐSZEKRÉNY, hitelesített bolti
MÉRLEG, 2 db műanyag RAKLAP
(élelmiszerbolti és húsbolti használatra is
megfelelőek) eladó. Tel.: 06-20/981-5665

TŰZIFA AKCIÓ favágóktól amíg a készlet
tart. Vegyes: 2.000 Ft/100 kg vágva,
akác: 2.900 Ft/100 kg vágva, házhoz
szállítva. Tel.: 06-20/368-2022
Jó állapotú, 38-48-as SURRANÓK és friss
SERTÉSZSÍR eladó. Tel.: 06-20/420-0213
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-
70/510-1198
Minőségi KEMÉNYFA kamionos és nagy
tételben 1,2,3 m-es, akciós áron eladó.
Tel.: 06-30/999-7816
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.: 06-30/448-6306 (délután)
AUSZTRIÁBÓL behozott használt
BÚTOROK, MŰSZAKI CIKKEK és
NYÍLÁSZÁRÓK eladók. Tel.: 06-30/496-
2704

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
VÁSÁROLJON a gyár tónál TERMELŐI
ÁRON különböző méretben
HORGANYZOTT DRÓTHÁLÓKAT,
VADHÁLÓKAT, CSIBEFONATOKAT,
DRÓTBETÉTES KAPUKAT, KERÍTÉS
ELEMEKET helyszínre szállítva. Kihúzást
is vállalunk. Tel.: 06-30/207-8756
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket,
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO-
hegesztőt, műszerész esztergát,
marógépet, kompresszort, invertert, kis
gépeket. Tel.: 06-70/624-5475

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.: 06-70/384-6598
TŰZIFA eladó: nyár: 12.000,-Ft/m3
házhoz szállítva (fűrészelt szél). Tel.: 06-
70/453-9869
Eladó 5 db VILLANYMOTOR, 1 db
villanymotoros ÁGAPRÍTÓ, HÚSDARÁLÓ
és FORDULATSZABÁLYZÓ. Tel.: 06-
20/258-8878
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, ágyneműtar tóval
eladó igényesebb vevőknek. Mindegyik
asztalossal, egyedileg készített. Tel.: 06-
20/917-7397
Hungaropán ABLAKOK, bejárati AJTÓ,
ERKÉLYAJTÓK, aszimmetrikus ablakok,
fatüzelésű BOJLER, boltíves BEJÁRATI
AJTÓ, KERÉKPÁR, HINTÓ, KANDALLÓ,
KÁLYHÁK, 10-12-14-16-18-20-as méretű
GYERMEKBICIKLIK eladók. Tel.: 06-
70/491-6777
ABLAKOK, ERKÉLYAJTÓK, ÜVEGFALAK
kitűnő minőségben, bontásból,
szállítással Németországból. Tel.: 06-
30/282-9225
24 cm átmérőjű, vastag falú ACÉLCSŐ
eladó. Tel.: 06-20/208-1604

Értesítem kedves Vásárlóim, hogy
Kiskunfélegyházán, Kecskemét felé
haladva az E5-ös út jobb oldalán lévő
DÍSZNÖVÉNY és GYÜMÖLCSFA
LERAKATOT megnyitottuk. Nyitva: 8-12
és 13-17 óráig, szombaton 8-12 óráig.
Várom kedves Vásárlóim! –Csányi
Dezsőné-
HASZNÁLT BÚTOR: 2 db szekrény,
asztalok, heverő, polc, csocsó asztal,
színes TV, Junosty TV és KERÉKPÁR
olcsón eladó. Tel.: 06-30/270-0316
Eladó új KPE CSŐ 62 mm átm., 85 m és
92 mm átm. 150 m. Uitt.: Viktória HINTÓ
és HOMOKI FUTÓ HINTÓ, Barkas
HŰTŐKOCSI, hattyúnyakas EKE + 1 db
BORONA és 400 l-es PERMETEZŐ eladó.
Tel.: 06-20/311-3467
Házépítők figyelem! Vizes helyiség,
teraszok vízzáró szigetelésére
HAJLATERŐSÍTŐ MAPEI SZALAG: 350
Ft/m áron eladó. Tel.: 06-20/438-9944
Eladó egy erős, hajlított aluvázas,
egydinamós, agyváltós Steiger NŐI
KERÉKPÁR kifogástalan állapotban. Tel.:
06-30/758-9441

EGÉSZSÉG
EGYEDÜL ÉRZED MAGAD A LELKI
PROBLÉMÁIDDAL? Magadra maradtál,
nem segít senki? Szeretnél egy jó
közösséghez tartozni? Nem tudod kivel
megbeszélni a gondjaidat? Ha úgy érzed
változtatnál, de egyedül nem megy, keress
minket! Lehetőséged van beszélgetésre,
információ kérésre, telefon, internet
használatra, szabadidős
tevékenységekben részt venni (főzőklub,
filmklub, kézműves foglalkozások),
tisztálkodásra, mosásra, pihenésre, heti
egyszeri étkeztetésre, segítünk hivatalos
ügyek intézésében. Minden
szolgáltatásunk térítésmentes! Szeretettel
várunk, fordulj hozzánk bizalommal!
SORSOK HÁZA SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY:
Kiskunfélegyháza, Kun u. 10. Tel.: 06-
20/776-4129

MEZŐGAZDASÁG
ÁRPA és TRITIKÁLÉ eladó: 5.000 Ft/100
kg. Uitt.: HÁZI ZSÍR és SZALONNA is
eladó. Tel.: 06-70/698-9845
MUHAR és SZUDÁNI FŰMAG kapható!
Tel.: 06-20/941-5540
LITVÁN TŐZEG eladó palántázáshoz,
magvetéshez (250 l). Jó minőségű 
tőzeg kamionos tételben. Bruttó: 3.650
Ft/db megrendelhető. Tel.: 06-20/222-
1689
Desire ÉTKEZÉSI és VETŐ méretű (UT-1)
BURGONYA a Bankfaluban eladó. Ár: 100-
120 Ft/kg. Tel.: 06-20/219-1095
Erdészeti termelésből TÖLGY, KŐRIS
TŰZIFA: 9.600 Ft/m3 szállítva eladó. Tel.:
06-30/394-9881
1 ha-ra való ÖNTÖZŐ BERENDEZÉS, KPE
5/4-es gerinc és 1”-os KPE 50 m-es
CSÖVEK (kb. 250 db) zselés szórókkal,
szabadföldre eladó Kunszálláson. Tel.: 06-
30/424-9473
Körbálás LUCERNA BÁLA és SZÉNA
eladó. Tel.: 06-20/233-1937
Jumz 65-re HOMLOKRAKODÓ eladó. Tel.:
06-70/327-2059
UE-28 TRAKTOR + ÁSÓGÉP eladó. Tel.:
06-20/565-7671
ZAB és BÚZA zsákolva eladó Félegyházán.
Tel.: 06-20/451-7116
Jó állapotú SPC-6 VETŐGÉP, 3 m-es,
függesztett Güttler HENGER, 4 fejes IH
EKE (Szögi-féle), 50 cm3-es ROBOGÓ, 12
m-es, hajlított FÓLIAPÁLCA,
HEGESZTŐTRAFÓ, STERIMO, 220 V-os
VILLANYMOTOROK szivattyúval,
mezőgazdasági ALKATRÉSZEK (MTZ,
bálázó, rendsodró) eladó. Tel.: 06-
30/216-5273
LIBATRÁGYA eladó. Uitt.: KOMONDOR
kiskutyák eladók. Tel.: 06-70/457-9825

HALESZBAN 2 db HOBBI eladó jelenleg
betelepítve fóliával és szamócával.
Építkezésre és kertészetre alkalmas. Uitt.:
3,5 kW-os GÁZKONVEKTOR (kéményes),
KÖRFŰRÉSZ (fúró-maró), 16-os KPE cső
(kb. 1000 m), 3 db BÁRSZÉK is eladó.
Tel.: 06-70/619-3550
SZÁNTÓFÖLDET BÉRELNÉK Kkfháza és
50 km-es körzetében, korrekt áron, 3 ha-
tól. Tel.: 06-70/263-1138
2 ha ALMÁS FÁJA kirakva a földre
aprítéknak önköltségi áron elvihető. Uitt.:
2 db kanlott DISZNÓ eladó. Tel.: 06-
70/381-5306
Eladó Desiré ÉTKEZÉSI és VETŐ
BURGONYA, SÜTŐTÖK, TÖRPE
KAKASOK, TYÚKOK, SELYEM KAKAS és
KACSÁK. Tel.: 06-70/459-6553
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.: 06-70/418-9382
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
TAKARMÁNY KUKORICA: 4.300 Ft/100 kg
eladó. Kb. 100 q. Tel.: 06-70/453-9869
MTZ 80-as, nagyfülkés, 4 év műszakival,
2-3 fejes EKE (közép mélyszántó,
bálahordó), 400 l-es OLAJTARTÁLY, 4 m-
es DIÓFA DERÉK (30 cm átm.) eladó. Tel.:
76/460-733
2000 m2 alapterületű, 12-es FÓLIA,
valamint 7000 db NÖVÉNYTARTÓ KAMPÓ
eladó. Tel.: 06-30/480-5906
Eladó Kiskunfélegyháza külterületén 4,5
ha SZÁNTÓFÖLD 110 AK értékben. Tel.:
06-20/299-9267
Eladó 700 db Bravia PAPRIKA és 300
Rotandó PARADICSOM PALÁNTA. Tel.:
06-20/243-2978
KUKORICA, héjas DIÓ és traktor után való
2 fejes EKE eladó. Tel.: 06-20/243-7702
Réti SZÉNA és LUCERNA eladó. Hálós,
nagybálás, fóliával takart: 5-7.000 Ft. Tel.:
06-30/434-3975
Kisbálás LUCERNA, FÓLIASÁTOR (12x44
m-es) eladó. Tel.: 06-20/433-1580
Eladók 6/4-es 16-os FÓLIABORDÁK:
5.000 Ft/db, 12 l-es TERMESZTŐVÖDÖR
10.000 db: 60 Ft/db, ABG 40-es
GÁZÉGŐFEJ: 250.000 Ft, 200.000 kCal
GÁZKAZÁN: 200.000 Ft-ért és AEG fáradt
olajos ÉGŐFEJ: 250.000 Ft-ért. Tel.: 06-
70/453-9546



Macskatüsöktől mentes, jó minőségű,
gumikon tartott, letakart, körbálás SZÉNA
eladó. Tel.: 06-20/438-9944
Eladó ZAB VETŐMAG, kisbálás FŰSZÉNA,
LUCERNA SZÉNA és BÚZASZALMA. Tel.:
06-20/914-7097
VETŐBURGONYA kapható a Szemerédi
Terményboltban (Kkfháza, Illésházy u. 49.
– Kossuthváros). Nyitva: H-P.: 8-17 óráig,
Szo.: 8-11 óráig.
SZÓJA házhoz szállítással eladó. Tel.: 06-
30/228-0881
KÍNAI KEL eladó. Tel.: 06-30/594-6852

ÁLLAT
2 db kb. 170 kg-os, vegyes darán nevelt,
hús jellegű HÍZÓ eladó: 380 Ft/kg. Tel.:
06-30/361-1637
Hús jellegű, egyszer fialt HÍZÓK és nagy
ártány DISZNÓK eladók. Ár: 330 – 350
Ft/kg. Tel.: 06-20/240-7527 (egész nap)
5 db 20-20 kg-os, hús jellegű
VÁLASZTÁSI MALAC eladó. Tel.: 06-
20/532-7937
Fajtatiszta FOXI 2 és fél hónapos, 1 fiú és
1 lány kiskutya eladó. Tel.: 06-70/669-
7701
NÉMET-JUHÁSZ kiskutyák eladók. Tel.:
06-70/310-4521
Szabad tartásból SERTÉSEK eladók élve
(400,-Ft/kg, hasítva 600,-Ft/kg), helybe
szállítva. Tel.: 06-70/453-9869
MALAC ÁTVÉTEL 15-30 kg-ig: 500 Ft/kg.
1 fő férfi munkaerőt ÁLLATGONDOZÓNAK
felveszek. Tel.: 06-70/381-5306
Vegyesdarán és kukoricán hizlalt, fehér,
hús jellegű HÍZÓ SERTÉSEK: egy db kb.
240 kg-os: 370 Ft/kg, vmint. kb. 150-170
kg-osak: 390 Ft/kg eladók. Tel.: 06-
20/992-1506
Barna, szép tollas TOJÓTYÚKOK
előjegyezhetők ingyenes házhoz
szállítással. Tel.: 06-70/941-4151
3 db 60 kg körüli SÜLDŐ eladó. Tel.: 06-
70/209-7443
HÍZÓ eladó. Tel.: 06-30/629-2805
Strasszer GALAMBOK eladók. Tel.: 06-
30/313-1829
Hasított SERTÉS eladó. Tel.: 06-30/206-
2373
Csanyteleken BIRKÁK eladók. Tel.: 06-
20/467-0993
TOJÓHIBRID jérce kapható: 18 hetes
1900 Ft/db! Tel.:06-20/941-5540
Eladó egy fél fehér HÚSSERTÉS (kb. 70
kg lenne). Levágás megbeszélés kérdése.
Tel.: 06-30/758-9441
LOVAK eladók. Tel.: 06-30/316-4445
1 hetes és növendék BIKA BORJAK
eladók. Tel.: 06-30/366-3335

ELVESZETT
2017. február 28-án eltűnt a ROSSMANN-
BÓL kisméretű PIROS-KÉK ADIDAS
HÁTIZSÁKOM benne a szemüvegem és a
slusszkulcsom. Kérem, ha valaki
megtalálja ezeket, adja le a Szuperinfó
szerkesztőségében! Köszönöm.
Február 24-én (pénteken) délután Dr.
Gazsó Anikó rendelőjének várójában
felejtettem a MŰANYAG SZATYROMAT az
összes iratommal. Kérem a becsületes
megtalálót, hogy JUTALOM ELLENÉBEN
az iratokat juttassa el hozzánk: 06-
30/932-5879

TÁRSKERESŐ
62/168/85 aktívan élő férfi keresi társát
60 éves korig vékony, nem dohányzó,
magányos hölgy személyében, aki majd
idővel hozzá is költözne. Tel.: 06-30/855-
3869
Nyugdíjas özvegyember társat keres
komoly hölgy személyében 50-65 éves
korig. Lakás, anyagiak rendben vannak.
Telefonszámos leveleket „Szeretet,
megbecsülés 3635” jeligére a
Szerkesztőségbe kérek.

22 éves, szőkésbarna hajú, kék szemű,
nőies idomokkal rendelkező, fiatal lány
keresi alkalmi partnerét. Tel.: 06-70/661-
4823
36 éves férfi élete párját keresi egyszerű,
szeretetre, megbecsülésre váró hölgy
személyében hosszú távra, végleges
kapcsolathoz 20-35 évesig. Kisteleki,
balástyai, pusztaszeri hölgyek előnyben.
Tel.: 06-30/592-8090
23 éves, feltűnően csinos, fiatal lány
társat keres. Tel.: 06-30/221-0943
Szép lány társat keres. Tel.: 06-70/252-
0619
Fiatal, csinos, csongrádi lány társát
keresi. Tel.: 06-30/595-1130
168 cm magas, 40 éves, spor tos
testalkatú, diplomás férfi keres 30 körüli
hölgyet tar tós kapcsolat reményében.
Tel.: 06-30/647-5276

MUNKAALKALOM
KERTÉSZETBE női munkaerőt keresünk
egész évi folyamatos munkára. Tel.: 06-
30/943-2439 (18 óra után)
GÉPKOCSIVEZETŐT keresünk belföldi
munkára nyerges szerelvényre,
Kiskunfélegyháza körzetben. ADR
szükséges. Tel.: 06-30/555-8343,
30/555-8344

KERTÉSZETBE női munkaerőt keresünk
egész évi folyamatos munkára. Tel.: 06-
30/625-5809 (18 óra után)
Irodai ADMINISZTRÁTORT keresünk
részmunkaidős munkaviszonyba, főként
délelőtti beosztással. Feladatok:
bérszámfejtési, könyvelési folyamatok
precíz és hatékony előkészítése, segítése,
adatrögzítés. Feltétel: középfokú
végzettség, biztos számítógép kezelés.
Előny: bérszámfejtő, könyvelő program
ismerete. A jelentkezéseket önéletrajzzal,
fizetési igény megjelöléssel a következő
címre kérjük: cziczo2@t-online.hu

Bővülő csapatunkba Kiskunfélegyházára
INGATLANÉRTÉKESÍTŐT keresünk.
info@simoningatlan.hu
Átlagfizetés feletti bérezéssel, napi
munkába járással, állattartó telepre fiatal,
agilis férfit keresek ÁLLATGONDOZÓI
munkakörbe. Tel.: 06-30/561-2143
GALLY DARÁLÓT KERESÜNK nagyobb
mennyiségű gally bérbe darálásáért, vagy
a gally mennyiségéért. Tel.: 06-30/330-
1666
TESCOS DIÁKMUNKA!
Pénztáros/árufeltöltős munkákra keresünk
nappali tagozatos diákokat! Hosszú távú,
rendszeres munkalehetőség. Órabérek:
776 forinttól. Jelentkezni lehet
regisztrációs lap kitöltésével:
www.biztoskesz.hu VAGY
csilla@biztoskesz.hu e-mail címre. Az
emailbe írd bele neved, korod,
telefonszámod, ráérésed, melyik
településen keresel munkát.

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szállás,
előleg megoldott. SÁRVÁRRA
BETANÍTOTT munkásokat keresünk több
műszakos munkarendbe. Tel.: 06-
20/224-0242, 30/791-0950
Részmunkaidőben FAISKOLÁBA ELADÓ
HÖLGYET keresünk. Munkaidő:
hétköznap 13-17 óráig (Sze-Cs-P.),
Szombat délelőtt. Tel.: 06-20/206-4368
Kiskunfélegyházi székhelyű építőipari kft.
felvételre keres KŐMŰVES, kőműves
SEGÉDMUNKÁS munkavállalókat hosszú
távra, teljes munkaidős bejelentéssel.
Uitt.: MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐT és
ÉPÍTÉSVEZETŐT is keresünk.
Utóbbiaknál elvárás: min. középfokú
végzettség. Jel.: kanyoep@gmail.com e-
mail címen vagy a 06-20/953-1706-os
telefonszámon.
GÉPÉSZETI SZIGETELÉSI munkára
keresünk hosszú távra szak- és
segédmunkásokat. Tel.: 06-70/431-3781



PARADICSOMOS ker tészetbe állandó,
megbízható munkaerőt keresünk. Tel.: 06-
70/334-7842
RICHELIŐZNI TUDÓ asszonyt keresek.
Tel.: 06-30/309-6253
SERTÉSTELEPRE férfi munkaerőt
keresek. Tel.: 06-30/995-0327
Húsipari szakmunkást keresünk ELADÓI
és CSONTOZÓI munkakörbe
húsáruházba. Tel.: 06-30/943-1757
VÁROSFÖLDI telephelyünkre
MEZŐGAZDASÁGI GÉPSZERELŐT
keresünk. Betakarítógép kezelésben
szerzett tapasztalat előnyt jelent.
Jelentkezését a 06-20/259-9915-ös
telefonszámon várjuk.
CIPŐÜZEMBE keresünk hosszú távra női
és férfi munkaerőt. Igény esetén albérleti
elhelyezést is tudunk biztosítani. Jel.:
fényképes önéletrajzzal a
cipogyar2016@gmail.com e-mail címen
lehet.

Megbízható, állandó PULTOS HÖLGYET
keresünk sörözőbe. Tel.: 06-20/373-8723
Március 1-től újra megnyitó Gazdaköri
ABC-be keresünk ELADÓT. A bolt
Kiskunfélegyházától 5 km-re található.
Tel.: 06-30/347-6352
CO-HEGESZTŐKET keresünk
Kecskemétre. Tel.: 06-70/329-7554
Kis létszámú VARRODA kiskunfélegyházi,
ügyes kezű VARRÓNŐT keres. Tel.: 06-
70/459-3674 –Franciska –
DÁNIÁBA keresünk tapasztalattal
rendelkező MEZŐGAZDASÁGI
MUNKÁSOKAT, traktorosokat,
tehenészeket, sertésgondozókat (háztáji
vagy üzemi tapasztalattal). Alap angol
nyelvtudás feltétel. Jel.: 06-70/607-0067
a n e t t . s u l y i @ a n d r e a s a g r o . c o m
www.andreasagro.com
KERTÉSZETBE női és férfi munkaerőt
keresünk folyamatos munkára. Tel.: 06-
30/382-8423

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 PUB PIZZÉRIA FELSZOLGÁLÓT keres
teljes és részmunkaidőben is. Érd.: a
helyszínen.
Kőfaragó cég SÍRKÖVES MUNKÁLATOK
végzésében jár tas munkatársat keres.
Tel.: 06-30/943-7380
GYERMEKFELÜGYELETET ill. bevásárlást,
vasalást, takarítást vállalok hétköznap.
Tel.: 06-20/439-3776

Cipőüzembe keresünk hosszú távra
RAKTÁROS munkatársat. Jel.: fényképes
önéletrajzzal a cipogyar2016@gmail.com
e-mail címen lehet.
AUTÓSZERELŐ munkakörbe keresünk
gyakorlattal rendelkező munkatársat. Tel.:
06-70/489-1155
ÁCS – KŐMŰVES – BURKOLÓ – FESTŐ
szakmunkásokat keresünk azonnali
kezdéssel. Állandó, változatos itthoni
munka EU-s fizetésér t megbízható,
motiválható, talpraesett kollégáknak egész
évben! Tel.: 06-20/210-6344, 20/946-
7393

Jó vendégkörrel rendelkező presszóba
keresünk talpraesett dolgozókat PULTOS
munkakörbe. Diákok jelentkezését is várjuk
hétvégi munkára. Tel.: 06-70/220-3222
KERTÉSZETBE női-férfi munkaerőt
keresek. Tel.: 06-70/453-9547
Ausztriai Night Club HOSTESS MUNKÁRA
keres csinos lányokat 19 éves kortól, top
keresettel. Tel.: 00-43/664-599-9695,
30/313-3516
PARADICSOMOS KERTÉSZETBE női
munkaerőt keresek bejelentve, állandó
munkára, jó kereseti lehetőséggel. Tel.: 06-
20/481-7480



GYEPMESTERT keresünk a
kiskunfélegyházi Ebrendészeti Telepre.
Olyan férfiak jelentkezését várjuk, akik a
gyepmesteri feladatok mellett kisebb
karbantartási munkálatokat is el tudnak
látni, illetve maximálisan azonosulni
tudnak az alapítvány állatvédő
tevékenységével. Feltétel: „B” kat.
jogosítvány. A jelentkezéseket a menhely
telefonszámán (06-70/43-43-002) várjuk.
ELADÓT keresünk napi 4 órás
munkaidőre, hosszú távra. Gyakorlat,
leinformálhatóság, becsületesség előny.
Fényképes önéletrajzot az
uzletbe@gmail.com e-mail címre várjuk.

A félegyházi Suzuki szerviz
AUTÓSZERELŐ, KAROSSZÉRIA LAKATOS
és GÉPJÁRMŰ TAKARÍTÓ munkavállalót
keres. Tel.: 06-20/433-1580
ÜZLETKÖTŐI munkakörbe saját autóval
rendelkező, tapasztalt munkatársat
keresünk Fényképes önéletrajzát várjuk a
halalchickenkft@gmail.com e-mail
címre.
CO2-HEGESZTŐKET keresünk vékony
anyagok hegesztésére. Fémipari
bizonyítvány szükséges. Szállás, utazás
biztosított. Magas órabér!
hegeszto2016@gmail.com Tel.: 06-
70/247-6629

Megbízható, szorgalmas egyént keresek
mindennapos HÁZTARTÁSI és HÁZ
KÖRÜLI munkák elvégzésére. Részletekről
érdeklődni a 06-70/500-8956-os
telefonszámon lehet.
A Mezőgazdasági Bolttal szemben lévő
Autómosóba AUTÓMOSÓST keresek. Tel.:
06-30/9000-700
Kézműves CUKRÁSZ ÜZEMBE cukrász,
pék kisegítőt keresünk. Tel.: 06-70/597-
2404
40-50 év körüli BEJÁRÓNŐT keresek heti
3-4 munkanapra, havi fix fizetésér t.
Internethez ér tők előnyben. Tel.: 06-
30/207-8756

Régi GESZTENYÉS VENDÉGLŐ melletti
melegkonyhás büfébe keresünk jó
kommunikációs képességgel rendelkező
hölgy munkatársat. Jelentkezni a 06-
70/339-5118-os telefonszámon vagy
személyesen a helyszínen H-P.: 9-17
óráig.
KONYHAI KISEGÍTŐT keresek pizzériába.
Tel.: 06-70/663-2626
Jó kereseti lehetőség azonnali
munkakezdéssel! AUTÓSZERELŐ,
MEZŐGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ,
AUTÓVILLAMOSSÁG szerelő munkatársat
felveszünk. Tel.: 06-30/915-4724
A Hungerit Zr t. felvételt hirdet
kiskunfélegyházi baromfitelepére több fő
részére BAROMFIGONDOZÓ munkakörbe,
határozott időre, megszakítás nélküli
munkarendbe. A baromfitelep külterületen
található, a várostól 7 km-re, a munkába
járást önállóan kell megoldani. Jelentkezni
lehet a telepvezetőnél a 06-30/921-3529-
es telefonszámon 2017. március 15-ig.

ALKALMI MUNKÁRA keresek építési,
bontási feladatokban jártas, megbízható
személyt. Tel.: 06-30/628-7210

OKTATÁS
Jelentkezz a NÉMETH NYELVSTÚDIÓ (E-
001401/2016) ANGOL-NÉMET
NYELVTANFOLYAMAIRA és májusi 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.: 06-70/677-9798 e-mail:
nemethnyelvstudio@gmail.com
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
LOVARI nyelvtanfolyam indul Szegeden
március 25-én 9 órától a Teréz utca 36/B.
sz. alatt, Csongrádon március 24-én
13:50 órától a Nagymező u. 37. sz. alatt.
Tel.: 06-70/579-5983, 20/428-4486
www.ciganynyelvoktatas.hu
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász,
Pincér, Vendéglátásszervező-Vendéglős,
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda
OKJ tanfolyam. 06-70/524-6166.
www.oktatohazkelet.hu (E-
000937/2014/A001-A011)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk

köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek
és mindazoknak akik szeretett

Édesanyánk, nagymamánk,
dédnagymamánk 

Dobos Menyhértné 
szül.: Csányi Luca 
temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot

helyeztek, fájdalmunkban 
velünk együttéreztek.

- Gyászoló család -

„Ne engedd, hogy a szemem
elfelejtsen Téged, vegye körül
lelkemet halk bizalmas fényed.

Jön a halál, jön a tél, élünk-e, ki
tudja, süss fel, engem, csillagom,

a nagy hosszú útra.”
Fájó szívvel tudatjuk

mindazokkal, akik ismerték, hogy

Rácz István
2017. február 19-én, 

72 éves korában elhunyt.
Temetése 2017. március 10-én 

14 órakor lesz a Felsőtemetőben.
- Gyászoló családja -

„A múltba visszanézve 
valami fáj. Valakit keresünk, 

aki nincs már. Nélküled szomorú,
üres a házunk. Még most sem

hisszük el, hogy hiába várunk.”

EMLÉKEZÜNK

Németh Ferenc
halálának 17. évfordulóján.
- Szerető feleséged, lányaid,
vejeid, testvéreid, rokonok,

ismerőseid -

„Megpihent a kéz, mely értünk
dolgozott, megpihent a szív,

mely értünk dobogott. Könnyes
az út, mely Hozzád vezet,

örökké őrizzük emlékedet.”

EMLÉKEZÜNK

Sinkó Péter
halálának 1. évfordulóján.

- Felesége, gyermekei
és unokái -

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk

köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, barátoknak,

ismerősöknek és mindazoknak,
akik szeretett férjem, Édesapám

Szarvas Imre
temetésére eljöttek, sírjára

koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban velünk

együttéreztek.
- Gyászoló család -

„Álmok, emlékek, szép szavak,
ez minden, ami a múltból

megmaradt. Fájdalom és űr, 
a szív nem felejt, csak tűr, és
remél, hátha a múlt csodája

egyszer visszatér.”

EMLÉKEZÜNK

Darányi András
halálának 8. évfordulóján.

- Szerető felesége
és családjai -

„Rokonok, testvérek, ismerősök!
Még élni szerettem volna, 

a 2 kisfiamat felnevelni. Hiába
küzdöttem, megállt a szív, a két
dolgos kéz. Erősebb volt a halál

mint én. Rajtatok a sor, 
a 2 kisfiam nevelésében segítsetek!

Nézzetek fel az égre, arcotokon
csak a mosolyt lássam, 
onnan vigyázok rátok.”

Tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték és szerették, hogy

Görög 
János József
temetése 2017. március 8-án 

10 órakor a pálmonostori
temetőben lesz a református
egyház szertartása szerint.
- A gyászoló család -

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet

a rokonoknak, szomszédoknak,
barátoknak, ismerősöknek, 

volt munkatársaknak, 
a Kiskun Cipőgyár dolgozóinak 

és mindazoknak, akik 
szeretett férjem, Édesapánk

Véninger János
temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek,

fájdalmunkban velünk együttéreztek.
- Gyászoló család -

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„A bánat, a fájdalom örökre

megmarad, mindig velünk leszel,
az idő bárhogy is halad.”
Hálás szívvel mondunk

köszönetet mindazoknak, 
akik drága szerettünk

Juhász Istvánné
szül.: Kovács Terézia
temetésén megjelentek,

sírjára koszorút, vagy virágot
helyeztek, fájdalmunkban

velünk éreztek.
- Gyászoló család -



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

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
István-
Műanyag REDŐNY, fa redőny javítás,
készítés, gyorsan, precíz áron. Tel.: 06-
70/227-6273, 30/735-0746
KŐMŰVES munkákat vállalok: családi
házak felújítását, melléképületek,
garázsok kerítések, kapubejárók, térkövek
stb. készítését. Tel.: 06-30/289-7518
SÍREMLÉKEK TISZTÍTÁSA, kisebb
javítások pl. fugázás, betű- és
számfestés, járdázás, megsüllyedt
emlékek visszaemelése rövid határidővel.
Egész nap, hétvégén is: 06-30/690-1674
Egyéni vállalkozás
REDŐNY javítás és készítés hétvégén is.
Tel.: 06-70/455-4655
ADÓBEVALLÁSOK készítését, egyéni
vállalkozók KÖNYVELÉSÉT vállalom.
Családi adókedvezmény, első házasok
adókedvezmények maximális igénybe
vétele. Tel.: 06-20/528-7304

IRÁNYÍTÁS OKOSTELEFONNAL! Fűtés-
vi lágítás-kamera-riasztó-kapunyitó.
Beüzemelés, szerviz. Tel.: 06-30/525-
7611
KÚTFÚRÁS! Tel.: 06-30/554-5544
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.
GÁZKAZÁNOK beüzemelése, javítása,
karbantartása és cseréje hétvégén is.
Ariston, Vondital, Hajdú és Biasi
gázkazánok szakszervize. Tel.: 06-
30/275-7884
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 gáz-
vízmelegítők vízkőtelenítése! Tel.: 06-
30/295-9601
ADALÉKMENTES HÁZI RÉTESEK,
sütemények, torták, pohárkrémek
rendelésre! Rendelésfelvétel: Szent Imre
herceg u. 13. vagy 06-30/45-45-671-es
telefonszámon hétköznap 18-20 óráig.
Kisebb és nagyobb LAKATOS és
HEGESZTÉSI MUNKÁK! Zárt szelvények,
csövek méretre vágását, kacsa- és
libaketrecek javítását, hegesztését
vállalom. Vasajtók, kapuk építését,
javítását, kerítés húzást, javítást stb.
Hívjon bátran! Tel.: 06-30/441-6738

HÁZHOZ MEGY A PEDIKŰRÖS! Benőtt
köröm, tyúkszem, szemölcs kezelése!
Bőrkeményedés, sarok repedések
végleges eltávolítása. Megvastagodott,
gombás köröm kezelése. Talpmasszázs!
Ingyenes szaktanácsadás! Tel.: 06-
70/281-3786
KERTI GÉPEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA! Fűnyíró, permetező,
sövényvágó, láncfűrész stb. Tel.: 06-
70/320-3953
BÚTOROK, GARDRÓBOK és egyéb
ASZTALOS MUNKÁK. Tel.: 06-70/240-
3085

BÉRELHETŐ KISTEHERAUTÓ a hét
minden napján! Tel.: 06-20/468-2805
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
TALÁLT MÁR EGY JÓ ASZTALOST?
Vállalom egyedi bútorok készítését,
konyhabútor, szobabútor, fürdőszobabútor
és egyé b bútor beszerelését,
javítását, laminált parkettázást,
lambériázást. Tel.: 06-30/221-7252

TETŐJAVÍTÁST, ereszcsatorna készítést,
javítást, kőműves munkát, festést
vállalunk. Tel.: 06-70/227-6273, 30/735-
0746
SZIGETELÉS! Vizes és salétromos falak
bontás nélküli szigetelése rövid
határidővel, garanciával. Lakott épület
nem akadály! www.alaszigeteles.hu Tel.:
06-30/851-8118
KÖLTÖZTETÉS, ÁRUFUVAROZÁS helyben
az ország és EU egész területén ponyvás
teherautóval, igény esetén rakodókkal.
Tel.: 06-70/511-1200 –Tóth József –
KAROSSZÉRIA MUNKÁT vállalok!
Kisteherautó, személyautó, törött,
korrodált – javítása. Tel.: 06-20/468-2805
GÁZKAZÁNOK JAVÍTÁSA, 
karbantar tása, beüzemelése! Baxi,
Buderus, Fég, Ferroli. Saunier Duval,
Quadriga, Westen típusok. Gázhálózatok
és készülékek időszakos műszaki
biztonsági felülvizsgálata! Tel.: 06-
70/622-2755
VÍZVEZETÉK SZERELŐ vállal kisebb
javítást, teljes fürdőszobát, csőtörést,
szennyvíz bekötést. Tel.: 06-70/338-2794
NYÍLÁSZÁRÓK UTÓLAGOS
SZIGETELÉSE, passzítása, beállítása,
zárcseréje, hőszivárgás mérése.
Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók,
szalagfüggöny, harmonikaajtók készítése,
javítása. Penészmentesítés!
www.peneszeltavolitasa.hu Tel.: 06-
30/294-6022
REDŐNYÖK, SZÚNYOGHÁLÓK,
faredőnyök készítése és javítása 24 órán
belül, hétvégén is. Tel.: 06-70/374-3864

TETŐJAVÍTÁS, KÉMÉNYFELÚJÍTÁS,
KŐMŰVES munkák, teljes körű ingatlan
felújítás hétvégén is. Tel.: 06-20/376-
3555, 70/553-6639
REDŐNY DOKTOR! Redőnyök javítása,
újak készítése garanciával, hétvégén is.
Tel.: 06-20/299-2233, 70/578-3656,
30/481-0585
Józan életű, megbízható erdésztechnikus
sok éves tapasztalattal FAKIVÁGÁST,
FAKITERMELÉST, GALLYAZÁST vállal
Kiskunfélegyházán és környékén. Gyors,
precíz munka. Tel.: 06-30/981-9926
TŰZIFA VÁGÁS szalagfűrésszel. AUTÓ és
EGYÉB SZÁLLÍTÁS 2 t-ig! FŰKASZÁLÁS,
parlagfű irtás motoros fűkaszával. Tel.:
06-20/986-2300
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, 06-20/529-2230

LAKÁSKOZMETIKA! Szobafestés,
kőműves, tető és ereszcsatorna munkákat
vállalunk. Tel.: 06-20/299-2233, 70/578-
3656, 30/481-0585
FAVÁGÁS! Veszélyes helyen lévő fák
kivágását vállalom. Tel.: 06-20/328-8701
SORSELEMZÉS, kár tyajóslás, családi,
párkapcsolati problémák, szerelemkötés,
átok-rontás levétele. Hívásra házhoz
megyek. Tel.: 06-30/924-3867
VARRÓGÉPSZERVIZ! Rendkívüli
árengedmény! Árainkról bővebben:
www.varrogepszerviz.net. Tel.: 06-
70/565-2922
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

LAKÁSSZERVIZ Király Ferenccel!
Redőnyök, reluxák javítása, készítése,
festés-mázolás, tetők, kőműves munkák.
Tel.: 06-30/215-2083
Itt a tavasz, úgy érzi ideje váltani? Új
lakásba/házba költözne, felújítana?
Személyre szabott ajánlatér t keressen
bizalommal a 06-20/204-8251-es
telefonszámon.

S Z O B A F E S T É S - M Á Z O L Á S -
TAPÉTÁZÁST, GIPSZKARTON
mennyezetek és gipszkartonozás, kisebb
kőműves munkákat vállalok mindenki
számára elérhető áron. Tel.: 06-20/997-
2792
Emelőkosaras autóval FAVÁGÁST
vállalunk. Uitt.: emelőkosaras autó
bérelhető. Tel.: 06-70/453-0803
SZOBAFESTÉST – MÁZOLÁST –
HŐSZIGETELÉST –
NEMESVAKOLATOZÁST vállalok. Ha
számít a szép munka és a megbízhatóság!
Tel.: 06-20/214-5109
KŐMŰVES felújítási munkákat vállalok:
átalakítás, vakolás, betonozás stb. Tel.:
06-70/385-8430
Kivehető FOGSOR készítése, javítása,
fogpótlás, alábélelés, kapocs, törésjavítás
garanciával. Tel.: 06-30/908-1798
KÚTFÚRÁS, kútjavítás 50-es és 63-as
csővel, igény szerint. Tel.: 06-30/355-
2597
ZENÉSZ. Tel.: 06-30/315-9044
ELEKTROMOS KERÉKPÁROK teljes körű
szervizelése, javítása akár helyszíni
szereléssel, rövid határidővel. Tel.: 06-
70/636-1472

SZERETETTEL EMLÉKEZÜNK
„Pihenj Te drága szív, már megszűntél dobogni. 

Szerető jóságod nem tudjuk feledni. Mert elfelejteni Titeket soha nem lehet.
Csak meg kell tanulnunk ezután élni Nélkületek.”

Édesapánk és drága testvérünk

id. Gulyás József ifj. Gulyás József
halálának 1. évfordulója              halálának 7. évfordulója.

- A szerető család, rokonok és ismerősök -

és

„Nyugodjál csendesen, legyen
békés álmod. Találjál odafönt

örök boldogságot!”

EMLÉKEZÜNK

Nemcsok Lászlóné
szül.: Gácsi Mária

halálának 4. évfordulójára.
- Szerető férje, leánya,

veje és unokái -

„Búcsúztam volna tőletek,
de erőm nem engedett,

így búcsú nélkül szívetekben
tovább élhetek.”

EMLÉKEZÜNK

Váczi László
halálának 

1. évfordulóján.
- Gyászoló család -

„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott,
pihen a kéz, mely értünk dolgozott.

Aki szeret, az soha el nem feled.
Számunkra Te soha nem leszel halott,

ragyogni fogsz, mint a csillagok”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk

köszönetet mindazoknak, akik

Páhi Jánosné
szül.: Molnár Katalin

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot

helyeztek, fájdalmunkban
velünk együttéreztek.

- Gyászoló család -
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