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Tengerparti nyaralások akár 5,10,15% kedvezményekkel:
Sarti: 8 nap, júl. aug., apartman, utazás egyénileg . . . . . . . . . . . . . . . . . .107.900 Ft/hét/ap.
Kefalónia: 06.22., 10 nap, apartman, busz, Kkfházi felszállás . . . . . . . . . . . . . . . .62.900 Ft/fő
Parga: 06.20., 10 nap, apartman, busz, Kkfházi felszállás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54.997 Ft/fő
Olympic Beach: 06.20., 10 nap, apartman, busz, Kkfházi felszállás . . . . . . . . . .44.997 Ft/fő
Bulgária: 06.24., 8 nap, szálloda, reggeli, repülő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74.000 Ft/főtől
Rodosz: 06.26., 8 nap, apartman, repülő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59.900 Ft/főtől
Dalmácia: 08.5., 8 nap, szálloda, félpanzió, busz, Kkfházi felsz. . . . . . . . . . . . . . . .99.900 Ft/fő
Kirándulások:
Krakko: 04.15., 3 nap, szálloda, reggeli, program, busz, Kkfházi felsz. . . . . . . . . .34.500 Ft/fő
Fertőd, Kismarton: 04.29., 3 nap, szálloda, reggeli, busz, Kkfházi felsz. . . . . .33.900 Ft/fő
Szlovénia: 06.04., 4 nap, szálloda, reggeli, program, busz, Kkfházi felsz. . . . . . . .54.800 Ft/fő
Varázslatos family mese és Kalandpark: 06.03., busz, Kkfházi felsz.,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Felnőtt 9.000 Ft Gyerek 8.000 Ft
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”!

Átvette Kiskunfélegyháza a Holló László Díj odaítélésének jogát

Március 6-án a Kiskun Múzeumban a művész születésének 130.
évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen átadásra kerültek a Holló
László Díjak.

Mennyire veszélyeztetettek a félegyházi
fiatalok?

A napokban megbeszélést tartottak a városházán a
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) tagjai Csányi
József polgármester meghívására.

A KEF csapata a kerekasztal megbeszélést megelőzően
problématérképet állított fel a félegyházi fiatalokat veszélyeztető
szerek (drogok, alkohol, cigaretta stb.) tekintetében. Az információkat a gyerekek, iskolaigazgatók körében, a gyermekjóléti szolgálatoknál dolgozó szakemberektől szerezték be.
A begyűjtött adatok alapján a legveszélyeztetettebbek a
7.8.9. osztályos fiatalok, ezt a hátrányos helyzetűek tábora
követi, de sajnos azt kell mondani, hogy szinte kivétel nélkül
minden korosztályt érint a probléma. Nagyon sok ok vezet
arra, hogy valaki elkezd kábítószerezni, de nem kifejezetten
az illegális drogokra kell szorítkozni, mikor a fiatalok
védelméről beszélünk. A KEF csapatának legfőbb célja,
hogy a kábítószer mellett a cigaretta, szeszes ital
fogyasztásának mértékét is feltárja a fiatalok között. A
felmérés segített rámutatni arra, hogy miért nyúlnak a
fiatalok a bódító hatású legális vagy illegális szerekhez,
valamint arra, hogy mennyire vannak tisztában azzal, hol
lehet ezeket megvásárolni a városban.
A felmérés alapján elmondható az is, hogy a megkérdezett
igazgatók szerint a félegyházi iskolákban nem lehet drogot
kapni, pontosabban nem tudnak róla. Egyöntetű véleményük
azonban az volt, hogy a drognál nagyobb probléma fiatalok
alkoholfogyasztása
és
dohányzása.
Ezzel
a
gyermekvédelemben dolgozó szakemberek is egyetértettek.
A kerekasztal megbeszélésen konkrétumok is elhangzottak a
fiatalok védelmére. A felmérés alátámasztotta a
szakemberek azon feltevését, hogy a gyerekek igénylik a
prevenciós előadásokat és szívesen beszélgetnének egykori
drogosokkal is, akik elrettentő például szolgálnak számukra.
A szakember véleménye szerint nem a tiltás, hanem inkább
az elterelés módszerét kell alkalmazni a fiatalok
védelmében. A közösséghez való tartozás, a kapcsolatok
megerősítését szolgáló közösségi terek biztosítása, valamint
a sikerélményt adó hasznos elfoglaltságokra való ösztönzés
mind-mind segítő kezet nyújthat a fiataloknak.

Március 6. az alföld számos városában egy különleges születésnap, melyre minden évben emlékezünk – mondta
Mészáros Márta a Kiskun Múzeum igazgatónője Holló László születésének 130. évfordulójára rendezett emléknap
ünnepségén. Külön tisztelettel köszöntötte a Holló László Díj Kuratórium tagjaiként Debrecenből érkező Erdélyi Sándort
és Kármán Józsefet, valamint Fodor Éva Irént a Déri Múzeum művészettörténészét.
A múzeumigazgató szavait követően Erdélyi Sándor beszélt a megjelenteknek a debreceni Holló László kultuszról és a
Holló László Díj 30 éves debreceni történetéről. Holló László életművének művészi példájának megbecsülése, tisztelete,
élőnek és gazdagnak mondható Debrecenben, s egyúttal Hajdú-Bihar megyében. Mindannyiszor kiderült már, hogy egyegy alkotó utóéletében mennyire fontos, hogy legyenek értők, cselekedni akaró és tudó, áldozatokra kész tisztelők, hogy
éberen tartsák az illető művész, író, költő emlékét. Ez Debrecenben legfőképpen dr. Ujvári Zoltán néprajztudós
személyéhez köthető. Ő állt élére a Holló élet gondozásának, szervezte az évfordulós megemlékezéseket, emlékhelyeket
alakított ki több megye településein, a művész életéről, munkásságát bemutató könyvek megjelenését segítette, s a Holló
László Díj megalapításával folyamatosan életben tartotta az alföld ecsetgéniuszának emlékét – mondta Erdélyi Sándor,
mielőtt ünnepélyesen bejelentette, hogy a Holló László Díjat megalakulásának 30. évfordulója alkalmából Debrecen
áttestálja Kiskunfélegyházának az odaítélés jogát annak minden lehetőségével és felelősségével.
Erdélyi Sándor szavait követően átadásra kerültek a Holló László Díjak. Az utolsó debreceni díjazott stílusosan városunk
közismert művésztehetsége, a Holló László Képzőművész Kör vezetője Molnár István volt, míg az első kiskunfélegyházi
díjazott az, aki megalapította és működtette ez idáig a debreceni Holló László Kuratóriumot: dr. Újvári Zoltán professzor,
emeritus. A díjat Erdélyi Sándor vette át a professzor nevében.
A cikk folytatását weboldalunkon olvashatják.

Korszerűbb életmentő eszközöket kapott a félegyházi
mentőszolgálat

A több millió forintos értéket képviselő eszközök már megérkeztek a félegyházi
mentőszolgálathoz, de a napokban várható még egy Lucas típusú újraélesztő gép is.
– tudtuk meg Papp Györgytől, a kiskunfélegyházi mentőállomás vezetőjétől.

A kisebb eszközöket, úgy mint például törésrögzítőket, végtag és egésztest rögzítőket,
diagnosztikai eszközöket, oxigén szaturáció mérőket, vérnyomás mérőket a Félegyházi Mentők Alapítvány a
támogatásokból és az adó 1%-ából finanszírozta. A nagyobb értékű eszközökhöz azonban már az Országos
Mentőszolgálat Alapítványának segítségét vette igénybe a félegyházi mentőszolgálat.
2000-ben indult Kiskunfélegyházán az esetkocsi szolgálat, mely azóta is orvosi szintű ellátást biztosít a lakosság részére.
Akkor azok az eszközök az új autóval együtt újan érkeztek a mentőállomásra. Azóta azonban eltelt tizenhét év. Az állandó
használat és a folyamatos karbantartás, szerviz sajnos egy idő után már nem volt egymással arányban. Az elhasználódás
miatt cserére szorult az eszközök javarésze – mondta el a félegyházi állomásvezető.
Azt is megtudhattuk, hogy a kisebb eszközökön kívül az Országos Mentőszolgálat Alapítvány jóvoltából az esetkocsi két
nagyobb értékű diagnosztikai és terápiás eszközzel is bővült. Az egyik a 4 millió forintos értéket képviselő, amerikai
gyártmányú Newport lélegeztetőgép. A rendkívül kedvező paraméterei mellett hosszú távú akkumulátoros üzemmódban
tud működni, oxigén tartalékkal rendelkezik, tehát több órás transzportokat is tud teljesíteni. A másik életmentő gép, mely
szintén nagy értéket képvisel az esetkocsiban a Lifetech 15-ös gép mely az ugyanilyen gyártmányú, de korábbi szériájú
elődjét váltotta le. Rendkívül közkedvelt a mentősök között a több funkciós kihasználhatóságának köszönhetően. Van
benne EKG, defibrillátor, de lehet vele végezni vérnyomásmérést, oxigén szaturáció és test maghőmérsékletet mérést is.
Sőt terápiás áram (pacemaker technológiában) is ezt a gépet használja a mentőszolgálat.
Azt is elárulta az állomásvezető, hogy a napokban Kecskeméten már megkapták a Lucas típusú újraélesztő gépet, amelyet
nagy valószínűséggel hamarosan a félegyházi mentőszolgálat is magáénak tudhat.

Országos Díszcsomagoló versenyt rendeztek a félegyházi iskolában

Március 3-án a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző Iskolája első alkalommal rendezhette
meg az Országos Díszcsomagoló Versenyt.

A megmérettetésen 24 csapat vett részt, mindegyikük 2-3 taggal képviselte az iskolát. A félegyházi diákokon túl Kecskemétről, Ceglédről, Kiskunhalasról,
Bajáról, Dunaújvárosból, Szegedről, Szentesről, Hódmezővásárhelyről, Kaposvárról is érkeztek kereskedő tanulók, akik a szépérzékük mellett
kézügyességükről is tanúbizonyságot tettek a versenyen.
- Ahhoz, hogy az élet kihívásaira felkészíthessük a diákjainkat, szükségszerű megmérettetések elé állítani őket. Minden gyermekben él a versenyszellem, az
innováció, a többet akarás és nagyon jó szépérzékük és kézügyességük van, amit érdemes megmutatni a világnak. Iskolánk igyekezett mindig az előtérben lenni, tartottunk fodrászversenyeket,
tanulmányi versenyeket, sportrendezvényeket is, a következő lépésként pedig lehetőségünk nyílt az Országos Díszcsomagolási Verseny megszervezésére is - mondta el Ágoston Tibor, a Kiskunhalasi
Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző Iskola igazgatója lapunknak a verseny kapcsán. Mint azt megtudtuk, az alkotások elbírálásánál több szempontot is figyelembe
vettek. Az esztétika, a harmónia mellett a becsomagolt ajándékok feliratainak láthatósága, a dizájn mellett fontos szempont volt a ragasztószalag észrevehetetlenné varázsolása, valamint a hajtogatás
gondossága és az ollóval csinosított részek megmunkálásának precízsége is.
Az eredményeket és a díjazottak nevét a www.infokiskunfelegyhaza.hu oldalon olvashatják.

L A K O S S Á G I I N G AT L A N
Kiskunfélegyháza, SELYMES III. Kiskert
dűlőben 1440 m2-es ZÁRTKERT
részben parkosított területtel, télen is
lakható, komfortos épülettel, 2 kúttal
eladó. Irányár: 4,5 M Ft. Tel.: 0630/243-4743
XI. ker. 114/A. sz. alatt nyugodt,
csendes környezetben HÁZ eladó (2
szoba, folyosó, konyha, fürdőszoba)
2200 m2 területtel, 2 fúrt kúttal,
melléképületekkel, ipari árammal.
Vezetékes víz, gáz bekötés előtt. Tel.:
06-70/607-3895 (15 órától), 30/6269074 (egész nap)
Kossuth utcától 100 m-re 2007-es
építésű, 2 épületből álló, mely összesen
185 m2-es családi ház eladó. A két
épület külön gáz-cirkó fűtésrendszert
kapott,
a
kertben
automata
öntözőrendszer került kiépítésre. Tel.:
06-70/613-3856
Kiskunfélegyháza belterületen 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 információ
és
érdeklődni:
www.ingatlan.com/21676010 vagy
30/826-5465
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 díjért. Teendő: havonta
számlázni és elkölteni a bankszámlára
érkező utalásokat. A befektetés éves
bruttó hozama kb. 9%. Az ingatlan
tehermentes, hitel- és lízingképes! Érd.:
seekme@freemail.hu
JÁSZSZENTLÁSZLÓ
külterületén
gazdálkodásra alkalmas LAKÓHÁZ
kövesút mellett, Felsőtanya 27. sz. alatt
eladó: 4,5 M Ft. 3 szoba, konyha,
fürdőszoba, előszoba, kamra, garázs,
melléképületek. Ipari áram, gázfűtés,
cserépkályha. Tel.: 06-20/438-3424
Kiskunfélegyházától
Kecskemét
irányában mindössze 6 km-re, azaz 4
perc autóútra, közvetlenül az E5-ös
gyorsforgalmi út mellett az Aranyhegyi
Csárdánál eladó 7.725 m2 alapterületű
felépítményes INGATLAN. A terület
kiválóan
alkalmas
vállalkozás
telephelyének,
de
akár
autókereskedésnek is. Az ingatlan
tehermentes, hitel- és lízingképes,
pályázatképes
és
természetesen
számlaképes is. Bővebb infó, érdeklődni:
www.ingatlan.com/22804826
vagy
30/826-5465

Külterületi, XI. körzet 117. sz. alatti
LAKÓHÁZ eladó 3300 m2 területtel, a
Bugaci úttól 700 m-re, jól járható út
mellett: 3 szoba, konyha, fürdőszoba,
előszoba, kamra, garázs. Vezetékes víz,
ipari áram, gázfűtés, cserépkályha. Ár:
4,5 M Ft. Tel.: 06-20/438-3424
Kiskunfélegyháza, SELYMES II. dűlőben
222 nöl KERT eladó fúrt kúttal,
villannyal, féltetős épülettel. Tel.: 0620/562-8368
Kkfházán, HALESZ IV. dűlőben 240 nöl
HOBBI gyümölcsfákkal, szőlővel,
szerszámos bódéval eladó. Tel.: 0620/218-6973
TANYA eladó a városhoz közel, kőút
mellett, buszmegállónál. Azonnal
beköltözhető. Tel.: 06-70/312-4383

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
Eladó Kkfházán, az Aranyhegyi Iskola
és a Csárda között gazdálkodásra
alkalmas,
3
szobás
TANYA
bútorozottan, sok melléképülettel, ipari
árammal, 4,34 ha földdel (+ bérelhető
hozzá).
Tel.:
06-30/409-5682
(hétvégén)
HALESZBAN, a Tüzép mögötti széles
dűlő mellett 805 m2 gondozott KERT
felszereléssel vagy anélkül eladó. Tel.:
06-70/257-0352
Eladó összkomfortos belső HÁZRÉSZ.
Tel.: 06-70/211-9366
GÁTÉR központjában 100 m2-es
CSALÁDI HÁZ eladó. Irányár: 11,9 M Ft.
Tel.: 06-20/249-9590
Bikahegyben 485 m2-es és 876 m2-es
ÉPÍTÉSI TELEK eladó egyben vagy
külön is. Tel.: 06-20/521-5417
RAKTÁRAK,
melyek
telephely
funkciónak is megfelelnek eladóak.
3x350 m2 épület, 1,5 hektáros, zárt
terület, 2 ha szántó + gyep, közel a
városhoz és főúthoz, de nyugodt
helyen. Kamera- és riasztórendszerrel,
3 fázisú árammal, gáz- és
vízrendszerrel ellátott. Tel.: 06-20/9448789
SELYMESBEN, a IV. dűlőben (a vasút
felőli végén) HOBBI eladó ipari
árammal, fúrt kúttal, gazdasági
épülettel. Tel.: 06-70/339-1892
Baromfi, liba, kacsa TELEPHELY
kódszámmal eladó. Más állatfaj részére
is alkalmas. 1000 m2 épület + szín +
4 ha részben fásított területen, tóval.
Víz, villany, gázzal ellátott. Tel.: 0620/944-8789

Eladó Kiskunfélegyházán, a Jász
utcában, központtól gyalog is 3 percre
részben felújított, 3 szobás CSALÁDI
HÁZ. Irányár: 16,7 M Ft. Tel.: 0620/629-4303
Német partnereim részére KERESEK
családi házat, tanyát, nyaralót. Tel.: 0630/282-9225
Daru utcában 3+fél szobás, külön
portás, 85 m2-es CSALÁDI HÁZ eladó
25 m2-es, szerelőaknás garázzsal! A
fürdőszoba 1 éve lett felújítva. Tel.: 0670/613-3856
CSALÁDI HÁZ a Kossuthvárosban, a
Radnóti Miklós utcában: 3 szoba +
nappalival, nagy, fedett terasszal,
lakható
melléképülettel,
dupla
garázzsal, rendezett udvarral eladó.
Tel.: 06-70/235-6154
Csendes környezetben régi építésű,
felújításra váró, kis HÁZ eladó Kkfháza,
Virág u. 23. sz. alatt. Irányár: 4,5 M Ft.
Tel.: 06-20/219-6305
Kiskunfélegyházán, a belvárosban,
csendes környezetben eladó tégla
építésű társasházban IV. emeleti, 2
szobás, 51 m2-es, erkélyes, részben
felújítandó lakás (8,5 M Ft). Tel.: 0670/716-8135
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
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
577 m2-es ÉPÍTÉSI TELEK eladó
Kkfháza, Vak Bottyán utcában. Tel.: 0620/540-4544
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
Semmelweis utcában 3+fél szobás,
külön portás, felújított CSALÁDI HÁZ
eladó. A 665 m2-es telken található egy
új garázs. Az ingatlant gépészetileg is
teljesen felújították. Tel.: 06-70/7733856
Leválasztott, 2 szobás, 70 m2-es, utcai
HÁZRÉSZ közművekkel, tulajdonostól
eladó a Horváth Z. utcában. Üzletkötők
ne keressenek! Tel.: 06-70/220-6226
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
HÁZRÉSZ eladó buszhoz, vasúthoz kb.
10 perc járásra. Város széli csere is
érdekel értékegyeztetéssel. Tel.: 0620/523-1772, 20/350-6906
Városközpontban külön bejáratú,
leválasztott HÁZRÉSZ 260 m2 telken
100
m2
vegyes
falazatú,
összkomfortos melléképülettel eladó.
Irányár: 7 millió Ft. Tel.: 06-70/9481010
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
FÜLÖPJAKABON TANYA Félegyházától
8 km-re eladó. Tel.: 06-70/428-0636
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
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
1-2 szobás LAKÁST, CSALÁDI HÁZAT,
TANYÁT KERESEK megvételre. Tel.: 0630/182-5195

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.: 0620/260-3866
HOBBITELEK konténer garázzsal (mely
külön is eladó) HALESZ 5. Kiskert
dűlőben 900 m2-en, dió, mandula és
gyümölcsfákkal, szőlőssel eladó. Víz,
villany van. Gáz az utcában. 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
ÉPÍTÉSI TELEK a Holló Béla utcában
eladó. Tel.: 06-70/323-8389
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
BUGACON CSALÁDI HÁZ eladó (2
szoba, összkomfort). Uitt.: Kinzo
KÖRFŰRÉSZ, 600 l-es, nyitott
ÜSTTARTÁLY eladó. Tel.: 06-20/4426679
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

Kkfházához 1,5 km-re TANYA eladó a
Kőrösi útban 2 ha legelővel, 2 db
istállóval. Tégla épületek, egy 300 m2es 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 V96 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.: 0670/935-4765
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.: 06-20/5902646
JÁSZSZENTLÁSZLÓN sarki CSALÁDI
HÁZ garázzsal, melléképületekkel, nagy
kerttel eladó. Lakhatási feltételek
biztosítottak. Irányár: 6,8 M Ft. Tel.: 0630/465-2213
A Bankfaluban, Kiskun utcán ÉPÍTÉSI
TELEK eladó. Gáz és csatorna
bevezetve. Tel.: 06-30/307-6008
UTCAI HÁZRÉSZ eladó a Deák Ferenc
utcában. Tel.: 06-20/250-2986
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 m2es, 2 szobás, gáz és kandalló fűtéses,
igényes, felújított HÁZRÉSZ igény
szerint bútorozva is. Irányár: 8,7 M Ft.
Tel.: 06-70/459-5388
Mikszáth Kálmán utcában eladó 4
szobás, 140 m2-es, felújítandó
CSALÁDI HÁZ. Az ingatlan 995 m2-es
telken fekszik, mely kitűnően alkalmas
építésre egyaránt. Villámár: 9 M Ft. Tel.:
06-70/773-3856
Eladó utcai résztől teljesen leválasztott,
2 db összkomfortos, kis rezsijű, külön
órákkal, felszerelt, jó állapotú
LAKÓHÁZAK gáz- és vegyes tüzeléssel,
nagy, parkosított udvarral, fúrt kúttal,
garázzsal. Tel.: 06-30/695-3630
UTCAI HÁZRÉSZ közel a bolthoz,
patikához, orvoshoz, közművesített
utcában eladó. Tel.: 06-70/547-1653
Móravárosi, 3 szintes, 5 szoba +
nappalis, 183 m2-es, teljesen felújított,
sorházi lakás eladó. Tel.: 06-20/2181814
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
A
városközpontban
kettő
összkomfortos HÁZRÉSZ (két család
részére elég) teljesen lekerített, nagy
térköves udvarral eladó. Tel.: 0670/456-4286

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.: 06-70/3359112, 70/646-2798
Eladó
Kkfházán
1,5
szobás,
különportás, gázfűtéses HÁZ 550 m2es területtel. Tel.: 06-30/521-9226
PETŐFISZÁLLÁSON
4
ha
kertészkedésre
alkalmas
FÖLD
TANYÁVAL, 2 villanylekötéssel, 5 db
szűrős kúttal eladó a falutól 2 km-re.
Tel.: 06-70/637-3069, 20/378-5174
Eladó 1 szobás HÁZRÉSZ (Dr. Holló
Lajos út). Irányár: 4,5 M Ft. Tel.: 0620/390-7537
Sürgősen eladó 1230 m2 bekerített
KERT gyümölcsfákkal, vízzel, villannyal
a XI. ker. I. dűlőben, a Beálló Bolthoz
közel. Tel.: 06-70/232-3675
Eladó 813 m2 TERÜLET a
Bikahegyben. Építésre, kertészkedésre
alkalmas. Tel.: 06-20/240-0735 (15 óra
után)
2 szobás, összkomfortos, utcai
HÁZRÉSZ külön órákkal, termő
gyümölcsfákkal, 2 baromfi ólakkal,
olcsón eladó. Alkuképes. Csatorna
bevezetve. Tel.: 06-30/501-8392,
20/588-0497
Kkfháza, Jász u. 37. sz. alatti HÁZ
eladó. Tel.: 06-20/350-4804
Eladó vagy kiadó 3 szobás CSALÁDI
HÁZ a Szil-Coop környékén. Belvárosi
lakás
csere
értékegyeztetéssel
lehetséges. Uitt.: eladó ónémet 2 ajtós,
polcos SZEKRÉNY, 1 TÁLALÓ és 1
KÖNYVES SZEKRÉNY, valamint Skif
UTÁNFUTÓ, kerti TALICSKA és koloniál
ZSÚRKOCSI. Tel.: 06-20/579-2296

Kinizsi utcában CSALÁDI HÁZ eladó.
Tel.: 06-70/323-8389
TISZAALPÁRON, a Holt-Tiszához közel
felújított CSALÁDI HÁZ parkosított,
nagy
udvarral
eladó
vagy
kiskunfélegyházi lakásra cserélhető
értékegyeztetéssel. Irányár: 11 M Ft.
Tel.: 06-20/922-1049
Eladó vagy kiadó a X. ker. 137. sz.
alatti, felújított TANYA 550 m2-es,
betonozott, tégla építésű libaszínnel
(liba-kacsa
nevelésre,
tömésre
alkalmas). Képek a neten találhatók
„tanya eladó”. Tel.: 06-70/337-3364
Kkfházán, a Nádasdy – Bercsényi u.
sarkán lévő társasházban 2 db GARÁZS
eladó. Tel.: 06-70/285-6552
SELYMESBEN, a III. dűlőben 2 szobás
CSALÁDI HÁZ 2600 m2 földterülettel
eladó. Vezetékes víz, villany van. Tel.:
06-20/422-1140, 70/331-7852
Közelszőlőben 1200 és 800 nöl
belterületi KERT villannyal, kúttal,
szerszámoskamrával eladó. Ára együtt:
2,8 M Ft. Tel.: 76/467-696
Bontásra vagy felújításra szoruló,
régi építésű CSALÁDI HÁZ 474 m2
nagy telekkel, csatornázva, áron alul
eladó. Telephelynek is megfelel.
Kkfháza, Kun u. 80. Tel.: 06-70/2875047
ELADÓ HÁZAK: Bankfalu elején eladó 3
szobás + nappalis, 2007-es építésű
CSALÁDI HÁZ 2 üzlethelyiséggel,
garázzsal, parkosított udvarral. A telek
576
m2-es,
automata
öntözőrendszerrel. Tel.: 06-70/6133856

LAKÁS
Bajcsy utcában II. emeleti, 64 m2-es,
konvektoros lakás eladó udvari
tárolóval, pince helyiséggel. Tel.: 0670/622-4554 (15 óra után)
ELADÓ LAKÁSOK: Kossuth utcán eladó
1 szobás, földszinti, hőszigetelt lakás.
Az ablakok és a bejárati ajtó új,
műanyag nyílászáróra lett cserélve. A
lakáshoz tartozik egy közel 7 m2-es,
saját tároló. Tel.: 06-70/613-3856
Kossuth utcán klimatizált, 66 m2 +
erkélyes lakás eladó (+ pinceszinti
tároló + udvarban garázs). A lakás
teljes felújításon esett át (Önnek már
nem kell mesterekkel vesződnie),
duplakomfortos
kialakítású,
tehermentes, azonnal költözhető. Infó
+ fotók: www.ingatlan.com/22891364
Érdeklődni: 06-30/826-5465

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

Városközpontban új építésű, 50 m2-es
lakás A+ energia osztályú, saját
bejárattal, kis udvarral, garázzsal eladó.
Tel.: 06-70/381-5526
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
Horváth Zoltán utcában 138 m2-es,
belső kétszintes, minden igényt
kielégítő, extrákkal felszerelt lakás
eladó. 2 LG ART klíma, tölgyfa ajtók,
gránit burkolat… Irányár: 255.000
Ft/m2. Tel.: 06-70/773-3856
Asztalos János utcában 3 szobás,
zárószintes, panel programban részt
vett, erkélyes lakás eladó. Irányár: 6,6
M Ft. Tel.: 06-20/827-0652
Batthyány – Bercsényi utca sarkán
lévő, új építésű társasházban 1+4 fél
szobás lakás teljes berendezéssel
(luxus) eladó. Tel.: 06-20/924-8599

Szent István téren I. emeleti, 97 m2-es,
4 szobás, dupla erkélyes lakás eladó. A
lakáshoz tartozik egy garázs. Tel.: 0670/773-3856
IV. emeleti, középső lakás a Zrínyi u.
11. sz. alatt azonnali kiköltözéssel
eladó. Ár: 8.000.000 Ft. Tel.: 0670/596-0901

Földszinti minigarzon eladó. Tel.: 0670/570-8248
Majsai úton IV. emeleti, 2 szobás,
konvektoros, redőnyös lakás eladó
földszinti tárolóval. Tel.: 06-70/6777326
Petőfi lakótelepen, földszinti, E5-ös
melletti (Spar-ral szemben) igényesen,
teljesen felújított, 55 m2-es, 2 szobás,
erkélyes lakás eladó. Ár: 11,99 M Ft.
Tel.: 06-70/626-6745
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
Ibolya utcában eladó 3 szobás,
szigetelt, 74 m2-es, sorházi lakás
melléképületekkel, pincével. A lakás
kitűnő
állapotú,
akár
azonnal
költözhető. Tel.: 06-70/773-3856
Kiskunfélegyházán, Kossuth u. 13. sz.
alatt I. emeleti, 2 szobás (66 m2-es)
lakás eladó. Nyílászárók, kövezet
felújítva. Irányár: 14,2 M Ft. Tel.: 0630/213-9807
Kossuth utcán 2 szobás lakás, mely 2
darab 1 szobássá alakított, teljesen
felújított, extrákkal felszerelt, garázzsal,
saját tárolóval eladó. A lakások külön
mérőórákkal ellátottak. Tel.: 06-70/6133856
Kkfházán, központhoz közeli, újszerű,
földszinti, társasházi lakás eladó. A
lakás 71 m2-es, 2+1 félszobás és
igényesen kialakított. Irányár: 17,49 M
Ft.
Infó
+
fotók:
www.ingatlan.com/23005585 Tel.: 0670/677-9600
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

Munkások részére igényes albérlet
kiadó. 1 havi kaució szükséges. Tel.:
06-70/397-8571
Belvárosi, 2 szobás, 80 m2-es,
bútorozott, összkomfortos HÁZRÉSZ
kiadó nem dohányzó bérlőnek. 2 havi
kaució szükséges. Tel.: 06-30/6915758
Kiadó Kkfházán, városközponthoz közel
külön bejáratú, bútorozott albérleti
szoba fürdőszoba használattal főleg
vidéki, nem italozó és nem dohányzó
egyénnek. Elfoglalható március 15-től.
Csak hosszabb távra, ill. min. 6
hónapra! Kaució szükséges. Tel.: 0620/458-8648

ALBÉRLET
Társbérlőt keresek a másik szobába
középkorú, szintén ápolt, megbízható,
dolgozó hölgy személyében vagy
olcsóbb, egy szobás, összkomfortos,
bútor nélküli házrészt albérletbe. Tel.:
06-20/224-7094 (14 órától)
Kossuth utcán 1 szobás, IV. emeleti,
részben bútorozott lakás hosszú távra
kiadó. Ár: 40.000 Ft + rezsi/hó. 2 havi
kaució szükséges. Tel.: 06-20/4133760 (14 óra után)
Lakhatást biztosítok a ház körüli
munkák elvégzéséér t. Érd.: a 0620/996-6735-ös telefonszámon lehet.

ÜZLET
Kiskunfélegyháza belvárosában KIADÓ
a Molnár Béla u. és a Bajcsy u. sarkán
egy 45 m2-es, első/hátsó bejáratos, ó
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.: 0630/555-9985
Petőfi lakótelepen üzlethelyiség KIADÓ.
Zöldség-gyümölcs üzlet. Tel.: 0670/638-1810
Frissen felújított, klimatizált, 35 és 40
m2-es üzlethelyiségek akár irodai célra
is
KIADÓK
Kiskunfélegyháza
belvárosában a Zrínyi utca Kossuth utca
felőli végénél. Tel.: 06-30/826-5465
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

150 m2-es iroda, raktár, műhely KIADÓ
270 m2 zárt udvarral. Riasztó, ipari
áram, rácsos védelem van. Tel.: 0630/944-8499
34 m2-es helyiség raktár vagy üzlet
céljára hosszú távra KIADÓ a Kossuth
u. 16. sz. alatti üzletházban. Tel.: 0630/983-3163
Eladó vagy kiadó a PE-TÓ HÁZTARTÁSI
BOLT Kiskunfélegyháza, Bajcsy-Zs. u.
15. sz. alatt. Érd.: nyitvatartási idő alatt
a helyszínen lehet.

G É P- J Á R M Ű
YAMAHA JOG SPORT 50 cm3-es
smkp. robogó reális áron eladó. Tel.:
06-70/341-7576
Megkímélt állapotban lévő 1300-as
ZSIGULI (1977-es évj.) elfogadható
áron eladó. Tel.: 06-20/584-4449
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
OPEL ZAFIRA 2000-es évj., 7
személyes, 2000 D megkímélten, gyári
állapotban eladó. Tel.: 06-70/457-9146
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
7,3 m-es LAKÓKOCSI jó állapotban és
egy
TÁLALÓSZEKRÉNY
eladó.
KERESEK Honda rotációs kapához
hajtóművet. Tel.: 06-30/504-6867
Gyűjtő VÁSÁROL veterán – régi
motorokat és autókat, valamint ezek
alkatrészeit. Akár hiányos, romos
állapotú is lehet. Tel.: 06-30/915-1072
SIMONYI
AUTÓBONTÓ
(Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 34. –
Vásártérrel szemben). Regisztrált autó
átvétel! Tel.: 76/713-226, 06-30/9435102
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
4 db ALUFELNI (14-es, 4x100-as,
Firestone) nagyon jó állapotban,
gumikkal
együtt
(90%-osak,
185x65/14) eladó. Tel.: 06-20/9601358
Eladó IVECO 50 C 13-as, 2001-es évj.,
3,5 tonna össztömegű, 2,8 TDI
motorral, 5,4 m hosszú, alváz – „ritka
hosszú” (doboz rajta van még), dupla
kerekes, szervokormányos, friss
műszakival, 11 évig egy gazdánál.
Irányár: 1.490.000 Ft. Tel.: 06-30/9358708
OPEL F ASTRA ’96-os évj., 155.000
km-rel, gyári állapotban eladó. Tel.: 0620/428-3297
POLSKI FIAT 126 1990-es évj., 2.
tulajdonostól, nem rozsdás, műszakis,
szép állapotban eladó. Tel.: 06-30/4507426
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

JOHN WAY CJ 125-ös motorkerékpár
eladó. Tel.: 06-70/310-1485
S-51-es, 4 sebességes SIMSON
SCHWALBE és SIMSON ROLLER eladó.
Tel.: 06-30/278-2071
LADA KOMBI 1300-as, B+G üzemű,
üzemképes, kisebb karosszéria hibás,
júliusig műszakival eladó Bokroson.
Tel.: 06-30/346-3443
TOYOTA YARIS 1,3i 2004-es, ötajtós,
klímával, újszerűen eladó. Tel.: 0630/856-1660
2x1,1 m-es UTÁNFUTÓ eladó 75.000
Ft-ért. Tel.: 06-70/424-7820
SUZUKI 1,0 eladó 150.000 Ft-ért. Tel.:
06-30/387-2066
UTÁNFUTÓ (30 db) eladó. Tel.: 0670/424-7820
OPEL ASTRA 1,4-es 320.000 Ft-ért
eladó. Tel.: 06-70/632-5836
LADA NIVA eladó 299.000 Ft-ért. Tel.:
06-70/424-7820
60 ládás UTÁNFUTÓ újszerű állapotban
eladó. Tel.: 06-30/387-2066
SUZUKI SWIFT 2001-es évj. gyári
állapotban eladó 480.000 Ft-ért. Tel.:
06-70/424-7820
MARUTI eladó 165.000 Ft-ért. Tel.: 0630/387-2066
TRÉLER eladó. Tel.: 06-70/424-7820

V E GY E S
Eladó egy új, gyári csomagolású, zárt
rendszerű központi fűtéshez való
TÚLFOLYÓ TARTÁLY (kb. 60 l-es),
valamint
egy
kétszemélyes,
ágyneműtartós REKAMIÉ. Tel.: 0620/371-2497
Eladó NŐI KERÉKPÁR (irányár: 15.000
Ft), BABETTA kismotor (irányár: 45.000
Ft), régi típusú TETŐCSERÉP (10,Ft/db). Nagyobb mennyiségű GALLY
elvihető.
Tel.:
06-20/215-4653,
76/713-147
Eladó szépen felújított SUBLÓT (100
évesnél is idősebb). Tel.: 06-30/3663348

Eladó 2 személyessé nyitható
SAROKÁGY bordó színű kárpittal,
kitűnő állapotban (32.000 Ft), Hajdú
Energomat MOSÓGÉP, SZIVATTYÚ
hibásan (6.000 Ft), 26”-os női
KERÉKPÁR (15.000 Ft), 2 db
Hungaropán ABLAK (6.000 Ft/db). Tel.:
06-20/498-5960
Eladó új, kisméretű, tömör TÉGLA,
lyukacsos PILLÉRTÉGLA, új B30-as
tégla,
kétkapcsos
Békéscsabai
CSERÉP,
beton
BÉLÉSTEST,
BETONGERENDA több méretben. Tel.:
06-70/943-0309, 30/291-4591
HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁSA:
centrifuga,
mosógép,
porszívó,
kávéfőző,
vasaló,
hajszárító,
takarítógép,
mikrohullámú
sütő,
varrógép
stb.
Redőny,
reluxa
alkatrészek! Automata mosógépek
garanciával eladók. Új cím!!! Kkfháza,
Bajcsy-Zs. u. 27. Tel.: 06-30/903-7689
Szezonvégi
kiárusítás!
Kalodás,
ömlesztett, konyhakész hasított TŰZIFA:
tölgy, bükk, akác. Akár ingyenes
szállítás. Kaloda 1mx1mx1m ár:12500
Ft. Erdei m3 ár:25000 Ft Üzemi
ömlesztett ár:17.500 Ft/m3. Hívjon
bizalommal: 06-20/512-6628
BÚTORASZTALOS VÁSÁROL antik –
régi bútorokat, akár hiányos-romos
állapotban lévőt is. Tel.: 06-30/9151072

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
Eladó újszerű állapotban lévő
KONYHABÚTOR,
koloniál
SZEKRÉNYSOR
ülőgarnitúrával,
kiegészítőkkel,
spanyol
TÁLALÓSZEKRÉNY étkezőasztallal,
székekkel, antik Ehrbar típusú
ZONGORA, ónémet SZEKRÉNY tükörrel,
költözködés miatt. Tel.: 06-70/3519079
Eladó MALAGUTI CENTRO 50 cm3-es
kismotor. Irányár: 60.000 Ft. Uitt.: Aida
és
Weltmeister
típusú
TANGÓHARMONIKÁK eladók. Ár: 10 és
15 ezer Ft. Tel.: 06-70/953-0833
FELVÁSÁRLÁS! Hagyatékból származó
régi tárgyakat, karórát, faliórát, zsebórát
(üzemképtelent is), porcelánokat,
nippeket, csillárokat, fali tányérokat,
antik bútorokat, képeket, ezüst
evőeszközöket,
ezüst
tárgyakat,
könyveket stb. illetve teljes hagyatékot
(akár nagyobb értékűt is) vásárolok
azonnali készpénz fizetéssel. Hívjon
bizalommal. Tel.: 06-30/396-4495
Erdészeti termelésből TÖLGY, KŐRIS
TŰZIFA: 9.600 Ft/m3 szállítva. Tel.: 0630/394-9881
PÁLMONOSTORÁN
SZILVAFA
GALLYAT ajánlok fel ELSZÁLLÍTÁSRA
illetve MULCSOZÁSRA. Tel.: 0630/555-3025
6/4-es, vastag falú 2x50 m-es
FÓLIAVÁZ,
HŰTŐPANELEK,
TERMÉNYDARÁLÓK, AGGREGÁTOR,
nagyteljesítményű STERIMO, 3,50 x 2
m-es VASBÓDÉ, GYALUGÉP + KÉSEK,
vas ÁLLVÁNYOK, alumínium állványok,
TALAJMARÓ, TÁRCSA, BURGONYA
PERGETŐ, 500 kg-ig mérő MÁZSA, 3,5
m3-es
SZENNYVÍZ
SZIPPANTÓ,
UTÁNFUTÓ, 3,5 hl-es, rozsdamentes
BOROS TARTÁLYOK, 1975-ös évj. MZ
motor, új férfi KERÉKPÁR, SZŐLŐ
BOGYÓZÓ + rendezett TANYA eladók.
Tel.: 06-30/362-4294
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.: 0670/453-9869
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
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.: 0620/258-8878

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, ágyneműtartóval 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
AUSZTRIÁBÓL behozott használt
BÚTOROK, MŰSZAKI CIKKEK és
NYÍLÁSZÁRÓK eladók. Tel.: 06-30/4962704
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut,
üllőt,
CO-hegesztőt,
műszerész
esztergát, marógépet, kompresszort,
invertert, kis gépeket. Tel.: 06-70/6245475

Eladók
DUNNÁK,
GÁZPALACK,
BEKÖTÖTT
ÜVEGEK,
NIPPEK,
LEMEZJÁTSZÓ
lemezekkel,
ELŐSZOBAFAL esernyő tartóval,
szétnyitható ASZTAL és OLAJKÁLYHA.
Tel.: 06-70/334-9210
VÁSÁROLJON a gyártónál TERMELŐI
ÁRON
különböző
méretben
HORGANYZOTT
DRÓTHÁLÓKAT,
VADHÁLÓKAT,
CSIBEFONATOKAT,
DRÓTBETÉTES KAPUKAT, KERÍTÉS
ELEMEKET
helyszínre
szállítva.
Kihúzást is vállalunk. Tel.: 06-30/2078756
FAVÁGÁST VÁLLALOK SAJÁT GÉPPEL!
OLAJFÁT IS! TEL.: 06-20/267-4291,
70/677-0617
Jelenleg is üzemelő, jó állapotú, 3
tagból álló, kb. 4 m hosszú HŰTŐPULT
és hozzá tartozó CSOMAGOLÓPULT
áron alul sürgősen eladó. 1 db
egysoros és 1 db kétsoros bolti
ÁRAZÓGÉP, hitelesített bolti MÉRLEG, 2
db műanyag RAKLAP (élelmiszerbolti
és húsbolti használatra is megfelelőek)
eladó. Tel.: 06-20/981-5665
Fekete SZEKRÉNYSOR bár sarokkal és
egy dupla üvegű, füst színű DOHÁNYZÓ
ASZTAL eladó. Tel.: 06-30/941-7188
Március 12-én (vasárnap) 8-13 óráig
GARÁZSVÁSÁR! Uitt.: fém ZSALU
TÁBLÁK
(50x200
cm-es)
és
GÁZTŰZHELY eladó. Érd.: Kkfháza, Kun
u. 36. sz. alatt (Büfében).
Eladó
olcsón
KONYHABÚTOR,
Camping BICIKLI, 42-es fekete
GÖRKORI, ÍRÓASZTAL, hűtő-fűtő fali
KLÍMA, vezetékes gáz fali FŰTŐ,
KONYHAASZTAL,
műbőrös
ELŐSZOBAFOGAS,
új
fajansz
KÉZMOSÓ csapteleppel, (Beauty Stár)
csini
MASSZÍROZÓGÉP,
láb
PEZSGŐMASSZÍROZÓ, régi VITRINES
SZEKRÉNY, 1 pár hullámos PAPAGÁJ
kalitkástól. Tel.: 06-20/224-7094 (14
órától)

SZÁMÍTÓGÉPASZTAL monitor tartóval,
alig
használt
OLAJSÜTŐ
és
szétnyitható, ágyneműtartós KANAPÉ
eladó. Tel.: 06-70/967-4665
Eladó egy erős, hajlított aluvázas,
agydinamós, 7 sebességes, agyváltós
Steiger NŐI KERÉKPÁR kifogástalan
állapotban. Tel.: 06-30/758-9441
Március
11-én
GARÁZSVÁSÁR!
(szombaton).
Eladók:
ventilátor,
használaton kívüli számítógépek,
nyomtató, TV-k, hálószobabútor,
nappali bútor, konyhaszekrény, régi
retró edények, poharak, porcelánok,
automata mosógép, hűtő, apróságok:
500 Ft/láda vagy 50-100 Ft/db. Ruhák:
100 Ft/db, ágynemű: 300 Ft/db.
Kaphatók még kabátok és sok egyéb
más is: Szegedi út 43. (Shell
Benzinkúttal szemben). Tel.: 0620/295-9750
220/380 V-os Hetra HEGESZTŐTRAFÓ,
kalapácsos
DARÁLÓ,
ruszki
SZIVATTYÚ,
Bácska
szivattyú,
SZŐLŐDARÁLÓ és kicsi SZŐLŐPRÉS,
220 V-os, 1100 W-os, 2800-as ford.
VILLANYMOTOR, háti PERMETEZŐ,
50-es
Simson
MOTOR,
BÚVÁRSZIVATTYÚ, lovas EKE és
EKEKAPA eladó. Tel.: 06-20/424-7778,
76/466-879
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.: 0630/441-6738
ELEKTROMOS KERÉKPÁROK teljes
körű szervizelése, javítása akár
helyszíni szereléssel, rövid határidővel.
Tel.: 06-70/636-1472
Felszíni esővízgyűjtő tartályt (500-1000 l)
KERESEK megvételre reális áron. Tel.:
06-20/559-8327
ABLAKOK, ERKÉLYAJTÓK, ÜVEGFALAK
kitűnő
minőségben,
bontásból,
szállítással Németországból eladók.
Tel.: 06-30/282-9225
MEZŐGAZDASÁG
Jó minőségű, takart, hálós SZÉNA
BÁLA eladó Petőfiszálláson. Tel.: 0620/775-3217
Pépes TÖMŐGÉP és MASSZAKEVERŐ
eladó. Tel.: 06-30/468-7650
Eladó 2000 m2-es, 12-es FÓLIAVÁZ,
6000 db NÖVÉNYTARTÓ KAMPÓ, kb.
2000 db 12 l-es VÖDÖR és 12-es
PALÁNTANEVELŐ CSEREPEK. Tel.: 0630/480-5906
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.: 06-70/6193550
SZÁNTÓFÖLDET BÉRELNÉK Kkfháza és
50 km-es körzetében, korrekt áron, 3
ha-tól. Tel.: 06-70/263-1138
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
0,9 ha ŐSZIBARACK gyümölcsös
termő
fákkal,
szakszerűen
megmetszett, permetezett állapotban,
50 m2-es lakással, 95 m2-es
gazdasági épülettel egyben, fedett
színtárolóval, de építési lehetőséggel is,
műút mellett, víz bekötéssel, a várostól
4 km-re eladó. Tel.: 06-70/335-7787

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.: 0630/216-5273
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.: 06-20/2221689
Desire ÉTKEZÉSI és VETŐ méretű (UT1) BURGONYA a Bankfaluban eladó. Ár:
100-120 Ft/kg. Tel.: 06-20/219-1095
1 ha-ra való ÖNTÖZŐ BERENDEZÉS,
KPE 5/4-es gerinc és 1”-os KPE 50 mes CSÖVEK (kb. 250 db) zselés
szórókkal,
szabadföldre
eladó
Kunszálláson. Tel.: 06-30/424-9473
60x8 m-es FÓLIAVÁZAK 5/4-es csőből
eladók. Uitt.: 4 és 5 m3-es
VASTARTÁLYOK, Hungarocell és
műanyag PALÁNTANEVELŐ TÁLCÁK is
eladók. Tel.: 06-20/219-5953
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
ÁRPA és TRITIKÁLÉ eladó: 5.000
Ft/100 kg. Uitt.: HÁZI ZSÍR és
SZALONNA is eladó. Tel.: 06-70/6989845
Réti SZÉNA és LUCERNA eladó. Hálós,
nagybálás, fóliával takart: 5-7.000 Ft.
Tel.: 06-30/434-3975
Figyelem! Eladó nagyon szép
környezetben lévő, ’97-ben épült
INGATLAN
melléképületekkel,
tömőteleppel, földterülettel. Uitt.:
SZIPPANTÓ, UAZ, 5 db körbálás
BÚZASZALMA, TÖMŐGÉP és ÖNETETŐ
is eladó. Tel.: 06-20/985-4862
Eladó
csomagolt
LUCERNA,
KOMBINÁTOR, MŰTRÁGYASZÓRÓ,
BÁLÁZÓ és fatüzelésű, légbefúvós
KAZÁN. Tel.: 06-20/467-0082
Körbálás LUCERNA, szép tiszta
KUKORICA, BÚZA és friss HÁZI ZSÍR,
valamint FEHÉR SZALONNA eladó. Tel.:
06-70/327-4021

Vetőburgonya kapható a Szemerédi
Terményboltban: Kkfháza, Illésházy u.
49. (Kossuthváros). Nyitva: H-P.: 8-17
óráig, Szo.: 8-11 óráig.
KALMÁRROSTA, T25-ös TRAKTOR
450 üzemórával, ekével és Saxonia 24
soros VETŐGÉP eladó. Tel.: 06-30/6774344
Eladó MULTICAR M22-es lassújármű,
piros rendszámos, RS 2 hengeres
motor. Irányár: 370.000 Ft. Tel.: 0630/935-8708
Kiskunfélegyházán SZÁNTÓ eladó
(5999 m2), kedvező adottságokkal,
belterülethez közel. Tel.: 06-20/5241725
Sárga KÖLES, ZAB Bokroson eladó.
Tel.: 06-30/859-8464
KÍNAI KEL PALÁNTA eladó. Tel.: 0630/594-6852
3 db MULTICAR M25 (dízel, dupla
kerekes) RS traktor (permetezőként),
egyedi állapotban, egy gazdás eladó.
Irányár: 490.000 Ft. Tel.: 06-30/9358708
Körbálás SZÉNA és LUCERNA eladó.
Tel.: 06-20/438-3505
Kézi TÁPKOCKAKINYOMÓ (4x4-es és
5x5-ös) kétfajta és 5x5-ös kétfajta mind
rekeszméretet nyom és derékszög
lassító 1/50-hez eladó. Tel.: 0670/252-1871
PARADICSOM PALÁNTA (300 db)
Aruba eladó. Tel.: 06-70/330-4325
SZÓJA házhoz szállítással eladó. Tel.:
06-30/228-0881

Á L L AT
Némakacsát, vadkacsát, kakasokat,
selyembaromfit és postagalambot
VÁSÁROLOK. Tel.: 06-30/843-3322
Vegyesdarán és kukoricán hizlalt, fehér,
hús jellegű HÍZÓ SERTÉSEK: egy db kb.
240 kg-os: 370 Ft/kg, vmint. kb. 150170 kg-osak: 380 Ft/kg eladók. Tel.:
06-20/992-1506
Hús jellegű, egyszer fialt HÍZÓK és nagy
ártány DISZNÓK eladók. Ár: 320 – 330
Ft/kg. Az ár alkuképes! Tel.: 06-20/2407527 (egész nap)
Szabad tartásból SERTÉSEK eladók
élve (400,-Ft/kg, hasítva 600,-Ft/kg),
helybe szállítva. Tel.: 06-70/453-9869
TOJÓHIBRID jérce kapható: 18 hetes
1900 Ft/db! Tel.:06-20/941-5540
MALAC ÁTVÉTEL 15-30 kg-ig: 500
Ft/kg. 1 fő férfi munkaerőt
ÁLLATGONDOZÓNAK felveszek. Tel.:
06-70/381-5306
CICÁK szerető gazdira várnak. Fél éves,
három színű valamint egy év körüli,
hófehér. Tel.: 76/431-026
Vágó BIRKÁK eladók. Tel.: 06-30/3901475, 30/307-7364
Hús jellegű HÍZÓ SERTÉSEK eladók
(120-160 kg). Tel.: 06-20/396-7600
NAPOSCSIBE előjegyeztethető 2017.
március
28-ra
a
Szemerédi
Terményboltban. Fehér hús, vörös
kettős és Master szürke fajták. Cím:
6100 Kiskunfélegyháza, Illésházy u. 49.
Nyitva: H-P.: 8-17 óráig, Szo.: 8-11
óráig.
Naposcsibe és gyöngyös csibe
előjegyezhető.
Érdeklődjön
üzletünkben! KUKORI Üzlet Kkfháza,
Bajcsy-Zs. u. 12. Tel.: 76/463-264, 0620/851-9044
Eladó 1 db 8 hónapos vörös-tarka
ÜSZŐ BORJÚ. Tel.: 06-70/291-9310

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva: 650
Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382
STRASSZER GALAMBOK eladók. Tel.:
06-30/313-1829
Kos BÁRÁNYOK és kos BIRKÁK eladók
Csanyteleken. Tel.: 06-20/467-0993
Hasított SERTÉS eladó. Tel.: 0630/206-2373
TÁRSKERESŐ
168/75/68
éves,
megnyerő
személyiségű férfi vagyok. Csinos,
egyedülálló hölgyet keresek tartós
kapcsolat céljából. Tel.: 06-20/9880488
26 éves, szép, kedves lány csinos
idomokkal alkalmi partnerét keresi. Tel.:
06-70/264-1226
22 éves, szőkésbarna hajú, kék szemű,
nőies idomokkal rendelkező, fiatal lány
keresi alkalmi partnerét. Tel.: 0670/661-4823
23 éves, feltűnően csinos, fiatal lány
társat keres. Tel.: 06-70/545-9255
40-es férfi keres korban hozzá illő
lányt, aki szeretne gyereket. Tel.: 0630/501-4486
Fiatal, csinos, csongrádi lány társát
keresi. Tel.: 06-30/595-1130
Szép lány társat keres. Tel.: 06-70/2520619
168 cm magas, 40 éves, diplomás,
független férfi keres fiatalos hölgyet
tartós kapcsolat reményében. Tel.: 0630/647-5276
M U N K A A L K A LO M
Szakmunkás AUTÓSZERELŐT vagy
MEZŐGAZDASÁGI
GÉPSZERELŐT
azonnali kezdéssel felveszünk. Tel.: 0670/253-6088
Ausztriai Night Club HOSTESS munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól
top keresettel. Tel.: 00-43/664-5999695, 30/313-3516
Kiskunfélegyházától 8 km-re lévő
Verebi Mini Marketbe ELADÓ
munkatársat keresünk. Tel.: 06-30/7486812

munkahelyre
Kiskunfélegyházi
keresünk 1 fő angolul beszélő kollégát
VEZÉNYLŐ munkakörbe. (Férfiak
előnyben.) Bérezés megállapodás
szerint.
Jelentkezéseket
a
munka@pizolitbusz.hu e-mail címre
kérjük elküldeni.
LAKATOST, GÉPSZERELŐT keresek.
Tel.: 06-30/848-9595
Fülöpjakabi Fülöp Büfébe PULTOS
munkatársat keresünk. Tel.: 06-30/5479339
Kiskunfélegyházi Diego Áruházba
ELADÓT és VARRÓNŐT keresünk.
Fényképes
önéletrajzot
a
bagosi.festekcenter@freemail.hu email címre várjuk.
CO2-HEGESZTŐKET
keresünk
kiskunmajsai munkahelyre azonnali
kezdéssel, UNIO-s bérezéssel. Tel.: 0620/370-5412 munka1jg@gmail.com

Bővülő csapatunkba Kiskunfélegyházára
INGATLANÉRTÉKESÍTŐT
keresünk.
info@simoningatlan.hu
DOLGOZNI AKARÓ férfit és női
dolgozót
keresek
KERTÉSZETI
munkára. Tel.: 06-70/943-0309
213.000 Ft bruttó fizetés, ingyenes
szállás, előleg megoldott. SÁRVÁRRA
BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT keresünk
több műszakos munkarendbe. Tel.: 0620/224-0242, 30/791-0950
ÁRUHÁZ ŐRZÉSÉRE biztonsági őröket
keresünk. Tel.: 06-70/935-8188
Részmunkaidő, kereset kiegészítés!
Ügyes kezű VARRÓNŐT keresek
részmunkaidőben. Kismama vagy
nyugdíjas is lehet. Derekazás,
zsebezés, gallérozás reszortra. Esetleg
bedolgozás 4 szálas tisztázóval. Tel.:
06-20/333-8432

Fiatal, dekoratív kolléganőmet keresem
jó pénzkereseti lehetőséggel. Tel.: 0620/374-4088
GÉPÉSZETI SZIGETELÉSI munkára
keresünk hosszú távra szak- és
segédmunkásokat. Tel.: 06-70/4313781

Jó kereseti lehetőség azonnali
munkakezdéssel!
AUTÓSZERELŐ,
GÉPSZERELŐ,
MEZŐGAZDASÁGI
AUTÓVILLAMOSSÁG
szerelő
munkatársat felveszünk. Tel.: 0630/915-4724
KŐMŰVEST keresek egész évre. Lehet
nyugdíjas is. Tel.: 06-30/364-7979
GÉPKOCSIVEZETŐT keresünk belföldi
nyerges
szerelvényre,
munkára
Kiskunfélegyháza körzetben. ADR
szükséges. Tel.: 06-30/555-8343,
30/555-8344
Kézműves CUKRÁSZ ÜZEMBE cukrász,
pék kisegítőt keresünk. Tel.: 0670/597-2404
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.: 0630/330-1666
PARADICSOMOS kertészetbe állandó,
megbízható munkaerőt keresünk. Tel.:
06-70/334-7842
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.

Húsipari
szakmunkást
keresünk
ELADÓI és CSONTOZÓI munkakörbe
húsáruházba. Tel.: 06-30/943-1757
jártas
női
PARADICSOMBAN
munkaerőt keresek hosszú távra. Tel.:
06-70/363-6033
CO-HEGESZTŐKET
keresünk
Kecskemétre. Tel.: 06-70/329-7554
létszámú
VARRODA
Kis
kiskunfélegyházi,
ügyes
kezű
VARRÓNŐT keres. Tel.: 06-70/4593674 –Franciska –
DÁNIÁBA keresünk tapasztalattal
rendelkező
MEZŐGAZDASÁGI
MUNKÁSOKAT,
traktorosokat,
tehenészeket,
sertésgondozókat
(háztáji vagy üzemi tapasztalattal). Alap
angol
nyelvtudás
feltétel.
Jel.:
06-70/607-0067
anett.sulyi@andreasagro.com
www.andreasagro.com

Kőfaragó
cég
SÍRKÖVES
MUNKÁLATOK végzésében jártas
munkatársat keres. Tel.: 06-30/9437380
Cipőüzembe keresünk hosszú távra
RAKTÁROS
munkatársat.
Jel.:
fényképes
önéletrajzzal
a
cipogyar2016@gmail.com
e-mail
címen lehet.
Jó vendégkörrel rendelkező presszóba
keresünk
talpraesett
dolgozókat
PULTOS
munkakörbe.
Diákok
jelentkezését is várjuk hétvégi munkára.
Tel.: 06-70/220-3222

PARADICSOMOS KERTÉSZETBE női
munkaerőt keresek bejelentve, állandó
munkára, jó kereseti lehetőséggel. Tel.:
06-20/481-7480
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.
Vállalkozás keres KŐMŰVEST és mellé
SEGÉDMUNKÁST félegyházi munkára.
Bér megegyezés szerint. Tel.: 0620/467-2240

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász,
Pincér,
Vendéglátásszer vező-Vendéglős,
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/5246166. www.oktatohazkelet.hu (E000937/2014/A001-A011)

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.: 0670/677-9798
e-mail:
nemethnyelvstudio@gmail.com

Délutáni elfoglaltsággal munkát keresek
kereskedelmi végzettséggel. Hívjon!
Többféle lehetőség érdekel. Sürgős.
Tel.: 06-20/224-7094 (14 órától)
ÜZLETKÖTŐI munkakörbe saját autóval
rendelkező, tapasztalt munkatársat
keresünk Fényképes önéletrajzát várjuk
a halalchickenkft@gmail.com e-mail
címre.
FIGYELEM HÁLÓZATÉPÍTŐK! Ha
keresed az ideális csapatot ha
kommunikációd jó, ha nagyratörő
céljaid vannak, akkor jelentkezz az első
30 fős csoportba az eva59040@tonline.hu e-mail címen
KERTÉSZETBEN
jártas
női-férfi
munkaerőt keresek esetleg ottlakással
is. Tel.: 06-70/456-8564
Félegyháza
határában
lévő
KERTÉSZETBE retek csomózásra
munkásokat keresünk. Tel.: 06-70/5293595

Orvia Magyarország Kft. felvételt hirdet
kiskunfélegyházi
baromfitelepére
ÁLLATGONDOZÓI munkakörbe. Nappali
munkavégzés napi 8-9 óra, heti 5-6
nap. A telephelyre a kijutás a cég által
szervezetten történik reggel 6 órára. A
munkavégzés csapatban 1 hónapos
betanulással. Bér: bruttó: 150.000
Ft/hó + túlóra pótlék + eredmény utáni
prémium + 8.000 Ft/hó cafeteria.
Feltételek: 8 általános, jó munkabírás,
csapatmunkába való beilleszkedés.
Jogosítvány előny, de nem feltétel.
Jelentkezni munkaidőben a 06-20/5378287-es
telefonszámon
vagy
arpi.tarjanyi@ovia.hu e-mail címen
lehet.
Városföldi
telephelyünkre
mezőgazdasági
GÉPSZERELŐT,
gépjármű VILLAMOSSÁGI SZERELŐT
és LAKATOST keresünk. Betakarítógép
kezelésében szerzett tapasztalat előnyt
jelent. Jelentkezését a 06-20/2599915-ös telefonszámon várjuk.
CUKRÁSZDÁBA és FAGYLALTOZÓBA
hosszú távra ELADÓT keresünk. Tel.:
06-70/597-2404
Állatok ellátására, fejésre állatszerető és
józan életű embert keresek (várostól 3
km-re). Tel.: 06-20/320-6295

Nyugdíjas TANYAI SEGÍTŐT keresek
ottlakással is. Tel.: 06-20/468-3217
Kossuth utcai PÉKSÉGBE munkatársat
keresünk. Leveleket „Pékség 3636”
jeligére a Szerkesztőségbe kérünk.
Kiskunfélegyházán
lévő
BENZINKUTAKRA
keresünk
jó
kommunikációs készséggel rendelkező,
nem
dohányzó
SHOP
ELADÓ
munkakörbe
hölgy
munkatársat.
Fényképes
önéletrajzokat
a
shell412560@gmail.com e-mail címre
kérünk.
ÁLLATOK MELLÉ 2 fő férfi munkaerőt
felveszek ott lakással, teljes ellátással. Tel.:
06-30/579-0404
PULTOST keresek Gátérra. Szakmai
tapasztalat előny, de nem feltétel. Tel.: 0620/419-0815
A Mezőgazdasági Bolttal szemben lévő
Autómosóba AUTÓMOSÓST keresek. Tel.:
06-30/9000-700
Munkaügyinél regisztrált munkaerőt
keresek TESCO BÜFÉBE. Tel.: 06-70/3137124
Hegesztett acélszerkezetek gyártásában
gyakorlott LAKATOSOKAT, HEGESZTŐKET
és TARGONCAVEZETŐT veszünk fel. Érd.:
Ganz-Szentes Acélszerkezet Kft. Szentes,
Szarvasi út 2. Tel.: 06-30/665-8216

O K TAT Á S
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.: 76/461832
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
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

S Z O L G Á LTAT Á S
FADÖNTÉS, FAVÁGÁS, GALLYAZÁS,
KORONA
ALAKÍTÁS,
beépített,
körülményes területről, kosaras
munkagéppel is. Igény esetén teljes
körű eltakarítás! Gyors, megbízható
határidővel vállalom! Tel.: 06-70/3105877 –Kónya IstvánREDŐNY SZERVIZ! Régi fa és
műanyag redőnyök készítése és teljes
körű javítása, gurtnik cseréje. Tel.: 0670/248-2987
SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓ
BEVALLÁS
készítését
vállalom
magánszemélyek részére: 2.000
Ft/db. Tel.: 06-30/449-3265
TETŐSZIGETELÉS,
tetőfelújítás,
kémény javítások, kőműves munkák
elvégzése hétvégén is. Tel.: 0670/576-9414
MÉRLEG HITELESÍTÉS! Mérlegek
javítását, hitelesítését vállalom rövid
határidővel. Tel.: 06-70/202-5181
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
SORSELEMZÉS, kártyajóslás, családi,
párkapcsolati
problémák,
szerelemkötés, átok-rontás levétele.
Hívásra házhoz megyek. Tel.: 0630/924-3867
ASZTALOS MUNKÁK!!! Egyedi méretű
konyha- és szobabútorok, ágyak,
beépített szekrények, hagyományos
nyílászárók gyártását vállalom. Tel.:
06-30/629-5189
ADÓBEVALLÁSOK
KÉSZÍTÉSÉT,
egyéni vállalkozók KÖNYVELÉSÉT
vállalom. Tel.: 06-20/528-7304

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.”

„Ez a gyertya most Érted
égjen, ki fent laksz már a
magas égben. Ki vigyázol rám
onnan fentről, s lelkemhez
szólsz a végtelenből.”

“Életünknek egén fénylő csillag
voltál, itt hagytál bennünket, még
csak nem is szóltál, most, hogy már
kialudt az az áldott fényed,
Pótolhatatlan a Te drága lényed.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak,
munkatársaknak, barátoknak,
ismerősöknek és mindazoknak,
akik szeretett férjem, Édesapám

Papp Antal

temetésére eljöttek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban velünk
együttéreztek.

- Gyászoló család -

EMLÉKEZÜNK

GYÁSZHÍR

Fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk, hogy Édesanyánk,
nagyanyánk, dédnagymamánk

Tóth B. Károlyné
halálának 1. évfordulóján.

“Nyugodjál csendesen, legyen
békés álmod, találjál odafönt
örök boldogságot!”

- Szerető családod -

Megyeri Gézáné
szül.: Pető Klára

életének 86. évében elhunyt.
Temetése 2017. március 13-án
14 órakor az Alsótemetőben
lesz a református egyház
szertartás szerint.
Emléked szívünkben
örökké élni fog.

- Gyászoló családja -

EMLÉKEZÜNK

Gyapjas Sándorné
szül.: Tasi Julianna

halálának 10. évfordulójára.
- Férje, keresztgyermekei
és családjai -

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,
gáz-vízmelegítők
átfolyós
vízkőtelenítése! Tel.: 06-30/295-9601
LAKÁSKOZMETIKA!
Szobafestés,
kőműves, tető és ereszcsatorna
munkákat vállalunk. Tel.: 06-20/2992233, 70/578-3656, 30/481-0585

REDŐNY SZERVIZ! Műanyag és fa
redőnyök javítása és újak készítése,
gurtnik cseréje. Tel.: 06-30/780-9490
KŐMŰVES munkát vállalok: falazás,
vakolás, térkövezés, aljzatbeton,
térbeton, kerítés, gipszkarton stb. Tel.:
06-20/464-6009
IRÁNYÍTÁS
OKOSTELEFONNAL!
Fűtés-világítás-kamera-riasztókapunyitó. Beüzemelés, szerviz. Tel.:
06-30/525-7611

KÚTFÚRÁS! Tel.: 06-30/554-5544
ÁRUSZÁLLÍTÁS – FUVAROZÁS,
KÖLTÖZTETÉS zárt kisteherautóval
hétfőtől – vasárnapig helyben és az
ország egész területén. Tel.: 0620/424-4645
KARSAI
KÁRPITOS
KISKUNFÉLEGYHÁZA, VAK BOTTYÁN
U. 57. TEL.: 76/460-653, 06-20/3140736
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.: 0630/275-7884
„Egy mese volt, egy pillanat,
Egy álom tán, mely megszakadt,
hogy volt egy kéz, mely ringatott,
és volt egy dal, mely altatott,
és volt egy szív, egy drága szív
mely itt hagyott.”

EMLÉKEZÜNK

Kiss Ferenc Lászlóné
szül.: Szabó Katalin

halálának 3. évfordulóján.

- Szerető férje és a család -

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
Kisebb és nagyobb LAKATOS és
HEGESZTÉSI
MUNKÁK!
Zár t
szelvények, csövek méretre vágását,
kacsa- és libaketrecek javítását,
hegesztését vállalom. Vasajtók, kapuk
építését, javítását, kerítés húzást,
javítást stb. Hívjon bátran! Tel.: 0630/441-6738

HÁZHOZ MEGY A PEDIKŰRÖS! Benőtt
köröm, tyúkszem, szemölcs kezelése!
Bőrkeményedés, sarok repedések
végleges
eltávolítása.
Megvastagodott, gombás köröm
kezelése. Talpmasszázs! Ingyenes
szaktanácsadás! Tel.: 06-70/2813786
KÖLTÖZTETÉS,
ÁRUFUVAROZÁS
helyben az ország és EU egész
területén ponyvás teherautóval, igény
esetén rakodókkal. Tel.: 06-70/5111200 –Tóth József –

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
NYÍLÁSZÁRÓK
UTÓLAGOS
SZIGETELÉSE, passzítása, beállítása,
zárcseréje, hőszivárgás mérése.
Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók,
szalagfüggöny,
harmonikaajtók
készítése, javítása. Penészmentesítés!
www.peneszeltavolitasa.hu Tel.: 0630/294-6022
Műanyag REDŐNY, fa redőny javítás,
készítés, gyorsan, precíz áron. Tel.:
06-70/227-6273, 30/735-0746
TETŐJAVÍTÁS, KÉMÉNYFELÚJÍTÁS,
KŐMŰVES munkák, teljes körű
ingatlan felújítás hétvégén is. Tel.: 0620/376-3555, 70/553-6639
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
LUX SZÁRAZ TISZTÍTÁS! Kirby habos
tisztítás: kárpit – szőnyeg –
atkátalanítás – GOMBÁTLANÍTÁS –
pollen szűrés. Akció nyugdíjasoknak
és kismamáknak! Lakás: Kkfháza,
Szendrey u. 42. Tel.: 06-20/3917703, 30/320-0631
„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelednek,
örökké él, akit igazán szeretnek.”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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

özv. Retkes

Péterné

szül.: Cserkó Erzsébet

temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmamban velem
együttéreztek.

- Gyászoló fia -

Király Mihályné
szül.: Kis Mária

temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban velünk
együttéreztek. Külön köszönet
dr. Perlaki Pál főorvos úrnak
és dr. Szemerédi László
háziorvosnak
odaadó munkájukért.

- Gyászoló család -

LAKÁSSZERVIZ Király Ferenccel!
Redőnyök, reluxák javítása, készítése,
festés-mázolás, tetők, kőműves
munkák. Tel.: 06-30/215-2083
TETŐJAVÍTÁST,
ereszcsatorna
készítést, javítást, kőműves munkát,
festést vállalunk. Tel.: 06-70/2276273, 30/735-0746
Emelőkosaras autóval FAVÁGÁST
vállalunk. Uitt.: emelőkosaras autó
bérelhető. Tel.: 06-70/453-0803

REDŐNYÖK,
SZÚNYOGHÁLÓK,
faredőnyök készítése és javítása 24
órán belül, hétvégén is. Tel.: 0670/374-3864
THONET
székek,
hintaszékek
felújítását,
nádazását,
bútorok
felújítását, fényezését vállalom. Tel.:
06-20/808-8045
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, 20/3103318
Teljes körű FELÚJÍTÁS egy helyen.
Tető-kőműves munka, burkolás,
vízszerelés, festés, nyílászárók stb.
Keressen minket! Tel.: 06-20/2983667
REDŐNY DOKTOR! Redőnyök javítása,
újak készítése garanciával, hétvégén
is. Tel.: 06-20/299-2233, 70/5783656, 30/481-0585

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mély fájdalommal mondunk
köszönetet mindenkinek, akik
feledhetetlen drága jó férjem,
Édesapám, apósom, nagyapám

Pácsonyi Vilmos

temetésén megjelentek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönjük Hatvai Zsófia
református lelkész
szívhez szóló búcsúztatását.
Köszönjük dr. Szemerédi László
háziorvosnak, hogy betegünk
szenvedését enyhíteni igyekezett.
Köszönjük a Mezősi Károly u. 7. sz.
alatti lakótársak, valamint az
egykori Dózsa TSZ tagjainak
együttérzését.

- A gyászoló család -

Mr. Cleaner Bio SZŐNYEG és
KÁRPITTISZTÍTÁSI AKCIÓ egész
évben. Vegyszermentes bio tisztítás,
baktérium, gomba és vírus fertőtlenítő
eljárással. Tel.: 06-30/733-7220
KÚTFÚRÁS, KÚTJAVÍTÁS igény
szerint 50-es, 63-as szűrővel. Tel.:
06-30/355-2597
Kivehető FOGSOR készítése, javítása,
fogpótlás,
alábélelés,
kapocs,
törésjavítás garanciával. Tel.: 0630/908-1798
REDŐNY javítás és készítés hétvégén
is. Tel.: 06-70/455-4655
FAVÁGÁS! Veszélyes helyen lévő fák
kivágását vállalom. Tel.: 06-20/3288701
DEVIZAHITELESEK
FIGYELEM!
Felmondott, végrehajtás alatt álló,
problémás
hitelek,
lakáshitelek
ügyintézése. Tel.: 06-70/418-0317
ZENÉSZ. Tel.: 06-30/315-9044

SZERELEMKÖTÉST,
JÓSLÁST,
egészség visszaállítást vállalok. Tel.:
06-30/261-2439
Veszélyes
FÁK
LEBONTÁSÁT,
faápolást vállalok alpin technikával.
Tel.: 06-70/251-5383
„Ez a gyertya most Érted
égjen, ki fent laksz már a
magas égben. Ki vigyázol rám
onnan fentről, s lelkemhez
szólsz a végtelenből.”
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
feleségem és Édesanyánk

Péter-Szabó
Mihályné
szül.: Csábi Katalin

életének 82. évében elhunyt.
Temetése 2017. március 10-én
13 órakor a Felsőtemetőben
lesz. Lelki üdvéért
2017. március 10-én 7 órakor
az Ótemplomban imádkozunk.

- Férje, fia, lánya, menye,
veje, 4 unokája
és 6 dédunokája -
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