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AKCIÓS ÁRAK 2018 ! !
Síelés Bulgária: 02.24., szálloda4*, félpanzió, busz+Kkfházi felszállás . . . . . .65.900 Ft/fő
Ausztria: Lackenhof Pályaszállás, február, 6 nap, félpanzió . . . . . . . . . . . . . . . . .72.000 Ft/fő
Valentin nap Párizsban: 02.14., 4 nap, szálloda, reggeli, repülő . . . . .69.900 Ft/főtől
Brazilia: Kombinált és pihenés, 11 nap, szálloda4*, reggeli, repülő . . . . . . . .225.900Ft/főtől
Lisszabon: 03.14., 04.16., 05.21., 8 nap, száll., regg., repülő . . . . . . . . . .129.900 Ft/főtől
Garda Tó: 03.15., 3 nap, szálloda, reggeli, busz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38.900 Ft/főtől
Mediterrán hajóút: Akció 04.15., 22., 8 nap, teljes ellátással . . . . . . . . . . .448 EUR/főtől
Horvátország Selce: 8 nap, szálloda4*, félpanzió . . . . . . . . . . . . . . . . . .71.910 Ft/főtől
Olaszország Bibione: 8 nap, 6 fős, 4 fős, 7 fős apartman, már .133.500 Ft/hét/apt.
Costa Blanca Benidorm: 8 nap, szálloda, repülő, félpanzió, már . . . . . . .129.900 Ft-tól
Costa Brava: 06.16.,22., 8 nap, szálloda, félpanzió, repülő . . . . . . . . . . .112.900 Ft/főtől
Rodosz: 06.21., 8 nap, apartman, repülő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81.600 Ft/főtől
Sarti, Parália, Nei Pori: 10 nap, apartman, busz+Kkfházi felsz., már .22.500 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
„AJÁNDÉKUTALVÁNYT”!

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.

Lezárt akta: lopások után rablás és testi sértés
Vádemelést javasolnak a kiskunfélegyházi rendőrök.

Különleges zenei produkció a PG-s
szalagavatón

A Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola,
Alapfokú
Művészeti
Iskola
és
Kollégium
Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye január 12-én
tartotta Szalagavató Ünnepségét.

A jeles eseménynek a KÉSZ Aréna Városi Sportcsarnok adott
otthont. Mielőtt Titusz atya megáldotta volna a szalagokat, az
iskola 11. évfolyamának nevében Sánta Martin búcsúzott a
végzős diákoktól. Ezt követően a Csík Zenekar produkciója
következett, mely osztatlan sikert aratott mind a diákok, mind
a közönség soraiban. A zenekar jelenléte különleges színfolt
volt az ünnepségen, mert vezetőjük Csík János az iskola
öregdiákja – tudtuk meg a fellépést megelőző percekben.
A szalagok feltűzését követően a 12. évfolyam nevében Nagy
Dániel szólt tanáraihoz és iskolatársaihoz. A beszédek sorát
Rokolya Csaba igazgató zárta.
Az est folytatásában mindhárom évfolyam megosztotta a
közönséggel iskolai élményeinek főbb, emlékezetes
mozzanatát a kivetítő vásznon megjelenített képek, video
bejátszások segítségével.
Az ünnepség a hagyományokhoz hűen keringővel zárult,
melyet Kátai Tibor néptáncoktató koreografált és tanította
meg a fiatalokkal.

2017. október 25-én 6 óra 40 perc körül Kiskunfélegyházán, a Fadrusz
János utcában ismeretlen tettes egy idős asszony táskáját – a járókeretének
tárolójából – eltulajdonította. Ugyanezen a napon egy másik ilyen eset is
történt a közelben.
Az ismeretlen elkövető további két hasonló jellegű bűncselekményt
követett el a városban öt nappal később.
A kiskunfélegyházi nyomozók beazonosították a bűncselekmények
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható B. Beátát, akit őrizetbe vettek.
Az eljárás során egy kerékpár eltulajdonításának megalapozott gyanúját is
közölték a 23 éves nővel.
A rendőrök a nyomozást a napokban befejezték, és az ügyet vádemelési javaslattal küldték meg a
Kiskunfélegyházi Járási Ügyészségnek.

Sikeresen szerepeltek a megyei diákolimpián
a tornászlányok

Január 10-én rendezték meg a tornászok Diákolimpia
megyei döntőjét Kecskeméten a Lánchíd Utcai Általános
Iskolában. Az idei évben először volt lehetőség egyéni
összetettben is kiharcolni a továbbjutást.

Egy nehéz felkészülési időszak kezdete után, melyet sérülések,
betegségek nehezítettek, a lányok nagyon összeszedetten,
tartásosan és szinte hibamentesen tornásztak ezúttal. Mindenkivel elégedett vagyok, hiszen mindhárom
korosztályban sikerült a továbbjutás az országos elődöntőbe. Azt gondolom, nagyot léptünk előre a tavalyi
évhez képest, főleg ugrásban, valamint sokat javult a tornászlányaim fizikuma, testtartása, amit fontos
dolognak tartok a jövőre tekintve. Gratulálok minden versenyzőmnek! - értékelt Juhász Tamás, a
tornaszakosztály vezető edzője.
Továbbjutó tornászok:
Egyéni összetett:
I. korcsoport: Csuka Nadin, Dinnyés Nelli, Elek Kíra, Csuka Gréta 1. hely: Csuka Gréta (I. korcsoport)
II. korcsoport: Horváth Hanna, Szabó Róza, Palásti Enikő
1. hely: Palásti Enikő (II. korcsoport)
III. korcsoport: Retkes Dorka Blanka,
3. hely: Horváth Hanna (II. korcsoport)
Nagy-Pál Eszter, Gombás Bora
3. hely: Gombás Bora (III. korcsoport)

Félegyházi diákok a régió legjobb Panelházban termesztettek
hentesei
kendert Kiskunfélegyházán

Húsipari Termékgyártó Regionális Versenyt
rendeztek január 10-én a Kiskunfélegyházi
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközépiskolának tanvágóhídján.

Az évente megrendezésre kerülő versenyen idén az első
és a második helyet is a félegyházi mezőgazdasági
iskolában tanuló diákok foglalták el a versenyen induló
öt iskola kilenc növendékét megelőzve.
A Bajáról, Szegedről, Szolnokról és Budapestről érkező
hentes tanulóknak 5 vizsgafeladatot kellett teljesíteniük.
Elsőként írásban adtak tanúbizonyosságot tudásukról, majd következett a szóbeli, szakmai
elméleti, munkavédelmi és higiénia, majd a sertésvágás, ezen belül a belezés, belsőzés, hasítás,
végül pedig a húsipari értékesítés. Utóbbit a fiatalok Mártírok utcai Mezgé Mintaboltban
végezték, ahol a feladat tőkehús- és csemegepult mögötti hús kiszolgálása volt – tudtuk meg
Szatmári Istvántól a félegyházi iskola Tessedik Sámuel-díjas húsipari szakoktatójától.
Azt pedig külön kiemelte a vele készített interjúban, hogy a szakmai feladathoz az élőállatokat
a helyi mezőgazdasági iskola tangazdaságából szállították el – konkrétan 11 db sertést:
mangalicát és fehér hússertést – melyet a diákok a saját maguk által előállított takarmányon
neveltek fel.
Az alábbi eredményekkel zárult a verseny:
I. hely: Máté Zoltán Kiskunfélegyháza
VI. hely: Szabó Dávid Szolnok
II. hely: Ianció Szilárd Kiskunfélegyháza
VII. hely: Holló Gyula Budapest
III. hely: Pechlof László Baja
VIII. hely: Szőke Dávid Baja
IV. hely: Balogh László Szeged
IX. hely: Asztalos Sándor Szeged
V. hely: Zentai Bálint Kiskunfélegyháza
X. hely: Baliga Marcell Kiskunfélegyháza
XI. hely: Vigh László Szeged

A nyomozók egy férfit és egy nőt
állítottak elő.

A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság
kábítószer birtoklása vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt indított eljárást
két helyi lakos ellen.
A 25 éves férfi és 23 éves nő lakótelepi
lakásában 2018. január 9-én a nyomozók
házkutatást tartottak. Ennek során a
spájzban hét tő, cserépben nevelt cannabis növényt és több kábítószer
gyanús, úgynevezett varázsgomba nevű hallucinogén anyagot találtak,
illetve egy kendertermeléssel foglalkozó kézikönyvet és digitális
mérlegeket. A két személyt a kiskunfélegyházi rendőrök gyanúsítottként
hallgatták ki.

Közgyűlést tart a Kiskun Természetbarát SE

A KISKUN TERMÉSZETBARÁT SE. szeretettel meghívja Önt
2018. február 2-án, pénteken 17 órára a Szakmaközi Művelődési
Házban tartandó közgyűlésére és az azt követő batyus bálra.
Napirend:
- Beszámoló a 2017. évről
(előadó Kristóf Klára és Rádi Ferenc túravezetők)
- A 2018. évi munkaprogram elfogadása
- 2017. évi gazdasági beszámoló (előadó Törteli Ferencné gazd. vezető)
- Egyebek
Tisztelettel: Bozó Lajos SE elnök

L A K O S S Á G I I N G AT L A N
Kiskunfélegyháza abszolút belvárosában
3 db egymás melletti üzlethelyiséget
magában foglaló, 100 m2 hasznos
alapterületű, bérlőkkel feltöltött üzletház
ELADÓ
befektető
részére.
Az ingatlan folyamatosan karbantartott,
belülről frissen felújított, kifogástalan
esztétikai és műszaki állapotú,
ÁFA mentesen vásárolható meg és
természetesen
számlaképes
is.
Bővebb
infó
és
érdeklődni:
www.ingatlan.com/23431632
HARTÁN régi típusú PARASZTHÁZ eladó.
Ár: 2,8 M Ft. Tel.: 06-20/227-4791
BANKFALUBAN 74 m2-es, 3 szobás,
kétszintes CSALÁDI HÁZ eladó. Ár: 16,9
M Ft. Tel.: 06-70/647-1274
Vegyen TISZASASON elérhető áron
összközműves, 90 m2-es, 2 szobás +
étkezős CSALÁDI HÁZAT garázzsal,
melléképülettel! Tel.: 06-20/254-6788
Belváros szívében eladó egy 110 m2-es,
kétszintes,
1990-ben
épült,
5
szobás, különportás, tégla építésű
CSALÁDI HÁZ. Irányár: 28,9 M Ft. Tel.:
06-30/222-1840
976 m2-es ÉPÍTÉSI TELEK eladó
SZENTESEN a Kisérben, teljes közművel.
Tel.: 06-30/408-9992

Kiskunfélegyházától
Kecskemét
irányában mindössze 6 km-re (4 perc
autóútra), közvetlenül az E5-ös
gyorsforgalmi út mellett az Aranyhegyi
Csárdánál eladó 7.725 m2 alapterületű,
bekeríthető, felépítményes INGATLAN –
volt benzinkút, fejlesztési terület! A terület
kiválóan
alkalmas
vállalkozás
telephelyének,
de
akár
autókereskedésnek is. Az ingatlan egy
részén térbeton található, közművesített,
tehermentes, hitel- és lízingképes,
pályázatképes
és
természetesen
számlaképes is. Bővebb infó és
é r d e k l ő d n i :
www.ingatlan.com/22804826
EGYEDI! Wesselényi utcában eladó egy
különportás, 1990-ben épült, kétszintes,
tégla, kétgenerációs CSALÁDI HÁZ. A
főépület 93 m2-es, két fürdőszobás, a
melléképület 1 szoba + konyha, a telek
430 m2, dupla garázzsal. Irányár: 34,9 M
Ft. Tel.: 06-30/294-5450
Német partnereim részére KERESEK
családi házat, tanyát, nyaralót. Tel.: 0630/282-9225
KÉTGENERÁCIÓS CSALÁDI HÁZ eladó a
Kossuth utcához közel 82 m2-es
főépületből és egy 30 m2-es, külön
lakrészből áll 290 m2-es telken. Irányár:
24 M Ft. Tel.: 06-30/222-1840

Kossuth utcai Sparhoz közel eladó egy 3
szobás, 88 m2-es, összkomfortos, vegyes
falazatú utcai HÁZRÉSZ garázzsal. Irányár:
8,8 M Ft. Tel.: 06-30/294-5450
HALESZBAN új építésű, 80+60 m2 kész
és szerkezetkész állapotú CSALÁDI HÁZ
eladó. Irányár: 16,2 M Ft. Tel.: 06-20/2546788
Kiskunfélegyháza központjában POLGÁRI
HÁZ 400 m2-es telken melléképületekkel
eladó. Irányár: 14,5 M Ft. Tel.: 06-20/2546788
Petőfi utca elején eladó egy 46 m2-es, 1,5
szobás, belül felújított, összkomfortos,
lekerített belső HÁZRÉSZ. Az ingatlan a
piachoz közel található. Irányár: 5,2 M Ft.
Tel.: 06-30/294-5450

Belvárosban eladó egy 82 m2-es + 31
m2-es, 2 lakrészből álló, egyedi gázfűtéses
CSALÁDI HÁZ cserélt nyílászárókkal,
felújított fürdőszobával. Mindkét lakrész
külön is lakható. Irányár: 24 M Ft. Tel.: 0670/631-7194
Bankfaluban (Kőrösi út felől) városszéli
TANYÁS INGATLAN eladó 25.000 m2-es
területtel, félkész, 120 m2-es házzal, 40
m2-es, lakható melléképülettel, sok és
nagy melléképülettel (egy 700 m2 és egy
300 m2-es kutya kennel, disznóól), vízzel,
villannyal, 100 m-es kutakkal, 3x32 A-rel,
2 ha legelővel, kövesúthoz közel, bekerítve,
sok lehetőséggel (lakás, munkahely,
építési terület, horgásztó létesítés,
raktározás). Jó levegő, tiszta víz van.
Lakást, házat az árba beszámítok 10-12 M
Ft-ig. Irányár: 23,2 M Ft. Tel.: 06-70/9046161 (18 és 20 óra között)

Zrínyi utcához közel eladó egy felújított,
35 m2-es, 1 szoba + konyha +
fürdőszobás HÁZRÉSZ kis udvarral. Üres,
azonnal birtokba vehető. Új nyílászárók,
új burkolatok, külön víz + gáz +
villanyóra. Csatornára rákötve. Irányár:
5,9 M Ft. Tel.: 06-70/631-7194
BUGAC központjában összközműves, 3
szobás, gáz-cirkó fűtésű CSALÁDI HÁZ
melléképületekkel eladó. Irányár: 7,8 M
Ft. Tel.: 06-20/254-6788
GÁTÉRON, a főutcán lévő 90 m2-es
CSALÁDI HÁZAT igény szerint bútorozva
CSERÉLNÉK lakótelepi 1 szobásra II.
emeletig. Kivétel 9 és 10 emelet. Busz,
óvoda, iskola 5 percre. Félóránkénti
buszközlekedés. Tel.: 06-70/287-5047
(13 órától)
ELADÓ/KIADÓ ingatlanokat folyamatosan
keresek: lakásokat, házakat, telkeket,
nyaralókat. Tel.: 06-70/647-1274
Felújításra, bontásra szoruló, régi
építésű CSALÁDI HÁZ Kkfháza, Kun u. 80.
sz. alatt 474 m2 telekkel eladó.
Telephelynek is megfelel, közművesített.
Porta áron eladó. Tel.: 06-70/287-5047
(14 órától)
Kiskunfélegyházán belvároshoz közeli
CSALÁDI HÁZAT illetve Kiskunfélegyháza
környéki TANYÁT KERESEK. Tel.: 0630/182-5195
TANYA a Bugaci határúton eladó
Kkfházától 5 km-re (2600 m2). Akácos
erdő, villany, fúrt kút, új borospince,
rendezett környezet. Méhészeknek és
hétvégi pihenésre alkalmas. Tel.: 0630/945-7325
ÉPÍTÉSI TELEK a Holló Béla utcában
eladó. Tel.: 06-70/323-8389
GAZDÁLKODJON HELVÉCIÁN! Ipari
területként nyilvántartott 350 m2 + 150
m2 automata szellőztető rendszerrel
kialakított építmény jó állapotú 3 szobás,
fürdőszobás tanyával, garázzsal eladó.
Tel.: 06-20/254-6788

Városközpontban különportás HÁZ 632
m2-es telekkel bontásra eladó. Tel.: 0670/550-1971, 70/456-6654
HALESZ IV. dűlőben HOBBI eladó tégla
építésű, 21 m2-es házzal, fürdőszobával,
új garázzsal, gyümölcsössel, fúrt kúttal.
Tel.: 06-70/239-7446, 20/275-5634
Kkfházán (Mikszáth K. u.) 995 m2-es
telken lévő, 120 m2-es, erősen
felújítandó (átépíthető) CSALÁDI HÁZ
minden közművel ellátva, minden
közintézményhez 15-20 percre eladó.
Irányár: 9,3 M Ft. A Mercedes gyárhoz
19 km-re van (új munkalehetőségek).
Tel.: 06-30/714-7586

Kiskunfélegyháza XI. kerületben, műút
mellett 1,2 ha NEMES NYÁR vágásra
érett ERDŐ területtel együtt eladó. A
területet nem kell újra telepíteni. Irányár:
1.700.000 Ft. Tel.: 06-30/249-6310
Kiskunfélegyháza belvárosában 1 db
pinceszinti,
3
db
földszinti
üzlethelyiséget, továbbá 2 db emeleti
lakásfunkcióval bővített irodát magában
foglaló, mindösszesen 240 m2 hasznos
alapterületű, bérlőkkel feltöltött üzletház
eladó egyben befektető részére. Az
ingatlan folyamatosan karbantartott,
belülről frissen felújított, kifogástalan
esztétikai és műszaki állapotú. ÁFA
mentesen
vásárolható
meg
és
természetesen számlaképes is. Bővebb
infó
és
érdeklődni:
www.ingatlan.com/23431684
HALESZBAN kedvező áron eladó két
HOBBI TERÜLET egyben, összkomfortos
lakóházzal. Tel.: 06-30/229-4923 (18 óra
után)
Kiskunfélegyházán, a Pipacs utcában
KERTES HÁZ eladó. Irányár: 9.500.000
Ft. Tel.: 06-70/254-2792
PETŐFISZÁLLÁSON eladó nagyon jó
helyen, a falu mellett 3 szobás,
összkomfortos, jó állapotú TANYA
lakható
melléképülettel,
ólakkal,
földterülettel és erdővel. Gazdálkodásra
is alkalmas. Tel.: 76/700-630
SELYMESBEN eladó a kettes dűlő elején
egy LAKÓHÁZ, mely másfél szobakonyha-előszoba-fürdőszoba-teraszból
áll. Külön pince, felette padlás, 400 nöl
porta rendezett. Ár: megegyezés szerint.
Érd.: hétköznap 10-16 óráig, hétvégén
egész nap a 06-20/478-8433-as
telefonszámon.

LAKÁS
Befektetésre is javasolt (havi 50e bérleti
díj ellenében bérbe adható), belvárosi
ingatlant kínálok! Kiskunfélegyháza fiatal
építésű, nívós belvárosi társasházában
eladó egy III. emeleti, br. 29 m2
alapterületű,
különleges
kupolastúdióapartman iroda/lakás funkcióval,
igény esetén teljes bútorozással együtt
is! Az ingatlan frissen kialakított,
légkondicionált, teljes értékű kádas
fürdőszoba, igényes belső burkolatok és
extra minőségű kialakítás jellemzi,
azonnal költözhető! Bővebb infó és
é r d e k l ő d n i :
www.ingatlan.com/23430739
Móra téren 57 m2-es, 2 szobás, II.
emeleti, erkélyes, felújított lakás eladó.
Tel.: 06-20/254-6788
BELVÁROSBAN eladó 4 szobás lakás
garázzsal vagy anélkül. Irányár: 23 + 3
M Ft. Tel.: 06-70/647-1274
Zrínyi utcában eladó egy IV. emeleti, 54
m2-es, erkélyes, parkra néző, déli
tájolású, felújított, 2 szobás lakás. Tel.:
06-30/294-5450
Móravárosban, a Hársfa utcában,
négylakásos társasházban földszinti, 70
m2-es,
2+fél
szobás
lakás
kertkapcsolattal, garázzsal eladó.
Felújítás igény szerint szükséges. Irányár:
13.900.000 Ft. Tel.: 06-30/565-1907
Városközpontban eladó 3 szobás, III.
emeleti, felújított, ablakcserés, 73 m2-es
lakás alagsori tárolóval, garázzsal. Tel.:
06-30/219-9586
Lakást, esetleg házrészt KERESEK
sürgősen saját részre. Kisebbet (kb. 4050 m2-eset) lehetőleg fürdőszobásat!
Ingatlanosok n e hívjanak! Tel.: 0620/262-0334
Petőfi lakótelep frekventált részén
panelprogramos, felújított, 2 szobás,
zárószinti lakás eladó. Tel.: 06-20/2546788
Sürgősen eladó 1 szobás lakás betegség
miatt. Tel.: 06-70/202-9275
PETŐFI lakótelepen 50 m2-es, 2 szobás,
felújított, klímás lakás eladó. Ár: 9,7 M Ft.
Tel.: 06-70/686-5148

BELVÁROSBAN eladó 3 szobás lakás
udvari gk-beállóval. Irányár: 13,6 M Ft.
Tel.: 06-70/647-1274
Móravárosban, Szegfű utcában (ABC
felől) IV. emeleti, 53 m2 alapterületű,
szépen felújított, konvektoros lakás
eladó. Irányár: 10.900.000 Ft. Tel.: 0670/456-8565 (délután)
Móra téren eladó egy panelprogramos,
52 m2-es, 2 külön nyíló szobás, egyedi
gázfűtéses, III. emeleti lakás zárt udvari
tárolóval. Kiváló befektetés. Irányár: 10,9
M Ft. Tel.: 06-70/631-7194
Városközponti, 66 m2-es, 2+fél szobás,
II. emeleti, egyedi gázfűtéses, műanyag
nyílászárós, klímával felszerelt lakás
eladó vagy kisebb városközponti lakásra
cserélném. Uitt.: Hannover 5 részes
SZEKRÉNYSOR is eladó. Tel.: 0620/311-2379
Belvárosban részben bútorozva eladó
egy kétszintes, 103 m2-es, 3 szobás,
társasházi lakás saját udvarral, garázzsal
és autóbeállóval. Irányár: 32,8 M Ft. Tel.:
06-70/375-9388
A Petőfi lakótelep legelső lépcsőházában
II. emeleti, 1+2 fél szobás, nagyrészt
felújított, nyílászáró cserés, redőnyös,
erkélyes lakás március végi kiköltözéssel
eladó. Irányár: 11,8 M Ft. Tel.: 0620/800-9390
Magasföldszinti, 1 szobás, 34 m2-es,
nyílászáró cserélt lakás eladó a Darvas
téren. Irányár: 7,8 M Ft. Tel.: 06-70/3826283
Eladó a Petőfi lakótelepen, a Dr. Holló
Lajos utcában egy 2 szobás, IV. emeleti
(nem zárószinti), jó állapotban lévő lakás
tiszta, csendes lépcsőházban. Irányár:
10,5 M Ft. Tel.: 06-30/570-9764

ALBÉRLET
Kiskunfélegyházán, Kossuthvárosban 2
szobás,
részben
bútorozott,
gázkonvektoros, kertes HÁZ hosszú távra
kiadó. Elérhetőség: 06-30/501-9137
2 szobás, bútorozatlan lakás kiadó:
40.000 Ft/hó. 2 havi kaució szükséges.
Uitt.: garázs is kiadó. Tel.: 06-30/9530286
Kossuth utcán 2 szobás, gázfűtéses, 54
m2-es, bútorozatlan lakás hosszú távra
kiadó. 2 havi kaució szükséges. Tel.: 0630/319-2045
Kkfházán, a Kossuth utcán 2 szobás,
bútorozott, klímás lakás a Goods Market
felett hosszú távra kiadó. Bérleti díj:
60.000 Ft + rezsi. Kaució szükséges.
Tel.: 06-30/218-0765

ÜZLET
Üzlethelyiség – 105 m2 eladótér,
valamint 35 m2 iroda és szociális
helyiség – KIADÓ Kiskunfélegyháza, Dr.
Holló Lajos u. 4. sz. alatt. Új építésű, jó
parkolási lehetőség. Uitt.: Salgó
ÁLLVÁNYOK, BOLTI FALI ÁLLVÁNYOK és
KÖZÉPGONDOLÁK eladók. Tel.: 0630/953-0285
Kkfháza, Könyök u. 2. sz. alatt
üzlethelyiségek KIADÓK (korábban Flamó
Bár működött). Tel.: 06-70/529-9491
Üzlethelyiségek ELADÓK! Igényes,
városközponti, Kossuth utcához közeli,
forgalmas helyen lévő, utcára nyíló,
külön-külön bejáratú, de egybe nyitható
üzletek 120 m2 össz alapterülettel eladók
bérlőkkel vagy nélkülük. Tel.: 06-70/6507150
Kossuth utcán 30 m2-es üzlethelyiség
KIADÓ: 100.000 Ft/hó. Tel.: 06-20/9535666
Működő SZOLGÁLTATÓ VÁLLALKOZÁS
ELADÓ széles ügyfélkörrel, gépparkkal,
garantált 1 éves megtérüléssel, magas
havi jövedelemmel. Tel.: 06-70/3317483
Kiskunfélegyházi Piacnál berendezett
üzlethelyiség raktárral, vizesblokkal
KIADÓ. Tel.: 06-70/333-5113

Kiskunfélegyháza, Jókai u. 11. sz. alatt
üzlethelyiség KIADÓ. Érd.: a helyszínen
vagy
a
06-20/220-5514-es
telefonszámon lehet.
Üzlethelyiség frekventált helyen KIADÓ:
56, 47, 49 m2-es. Igény esetén az
üzlethelyiségek összenyithatók. Tel.: 0620/953-5666

KIADÓ
Fóliás KERTÉSZET hosszú távra kiadó.
Tel.: 06-70/463-9819
Városközpontban,
zárt
udvarban
GARÁZS kiadó. Tel.: 06-70/377-0295

G É P- J Á R M Ű
4 db téli, kevésbé használt Pirelli
195/65/15-ös REDIAL TUBELESS eladó.
Irányár: 4 db: 25.000 Ft. Tel.: 06-70/4268792, 76/460-991
KÉSZPÉNZÉRT bármilyen utánfutóját,
lakókocsiját, autóját, büfékocsiját
megvásárolom. Tel.: 06-30/421-8575,
70/424-7820
SIMONYI
AUTÓBONTÓ
(Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 34. –
Vásártérrel szemben). Regisztrált autó
átvétel! Tel.: 76/713-226, 06-30/9435102
UTÁNFUTÓ eladó. Tel.: 06-70/424-7820
18 t. újszerű PÓTKOCSI, LAMBORGHINI
130 LE traktor, 5 fejes IH eke, 4 m-es,
vontatott TÁRCSA eladó. Tel.: 0630/414-3986
SKODA FELICIA 2000-es évj. szép,
megkímélt állapotban 95.000 km-rel,
friss műszakival 350.000 Ft-ért eladó.
Tel.: 06-20/321-1908

SKODA OCTAVIA 2001-es évj.,
magyarországi, 1,9 TDI szervizkönyvvel,
klímával, valamint VW GOLF IV 1,9 TDI
eladó. Csere is érdekel. Uitt.: 14” és 16”os alufelni eladó. Tel.: 06-30/943-8932
CITROEN XSARA 1,6-os, benzines,
2000-es évj. szép, megkímélt állapotban,
friss műszakival 350.000 Ft-ért eladó.
Tel.: 06-20/321-1908
AUDI A4 2,7 TDI S Line Estate 2007-es,
153.000 km-rel, érvényes angol
papírokkal eladó. Irányár: 2,2 M Ft. Tel.:
06-30/328-3866
SIMSON-t, MZ-t, ETZ-t VÁSÁROLOK
bármilyen
állapotban
újtól
az
üzemképtelenig. Tel.: 06-20/459-5066
RENAULT 19 1,4 B magyarországi, nem
rozsdás, jó motorral, szép állapotban
eladó. Tel.: 06-30/450-7426
SUZUKI SWIFT 1,3 B 1998. júliusi, friss
műszakival, szép állapotban, elektromos
ablakkal, vonóhoroggal eladó. Uitt.: 13”os TÉLI gumik felnin eladók. Tel.: 0620/527-2477
TÉLI GUMIK eladók nagyon jó
állapotban: 2 db 14”/185 finn
gyártmányú Nokian márkájú acélfelnin
Ford típusokra. Ár: fix 10.000 Ft. Uitt.:
19”-os monitor (LCD) 3.000 Ft-ért eladó.
Elvihetők: január 21 (vasárnap) estig.
Tel.: 06-20/255-9449

FELHÍVÁS
Január 1-2 körül Félegyházától 4 km-re, a
selymesi hobbik előtt ELGÁZOLTAK egy
FEKETE KUTYÁT. Keresem azt a
személyt, aki a helyszínről elvitte.
Fontos!!! Tel.: 06-20/508-7133

FŐNIX DANCE FITNESS
+36-70/616-6481

Timi és Feri: Az esküvő szervezés legjobb
részei voltak a közös táncórák, mert az
igazán rólunk szólt, és nem arról hogy
mit kell tennie a menyasszonynak és mit
a vőlegénynek. Azokban az órákban
tényleg elfelejtettük a hétköznapi dolgokat
(a munkát, az esküvőt és az egyéb
teendőket). Nagy segítség minden
párnak, hogy a rohanó életbe egymásra
találjanak! Köszönök mindent, mert a
táncunk felejthetetlen lett és igazán nagy
sikert aratott! Rumba és Bluse

Anett és Tamás: Az esküvőre való
készülődés legjobb része volt, amikor
táncolni jártunk. Olyankor mindig sikerült
egy kicsit kiszakadni a napi gondok
közül. Köszönhető ez a remek
tanárunknak. A násznép pedig el volt
ragadtatva a tánctoktól. Tangó és Keringő

ÁGYNEMŰTARTÓ (4.000 Ft), hosszú, új,
42/44-es fekete GYAPJÚ TÉLIKABÁT
(5.000 Ft), BIOPTRON LÁMPA 6 db
színterápiával és kézikönyvvel (80.000
Ft), népi hímzésű, 42-es, új KARDIGÁN
(2.500 Ft), kétégős GÁZREZSÓ (2.500
Ft), 10 l-es elektromos VÍZMELEGÍTŐ
(10.000 Ft) és 5 literes (8.000 Ft), 2 db
új HÁLÓZSÁK (2.500 Ft/db), Flóbert
RIASZTÓ PISZTOLY (15.000 Ft). Tel.:
76/464-225
Konyhai
SAROKÜLŐ
asztallal,
valamint
Ergo
301
ergométer
(mágnesfékes szobakerékpár) eladó.
Irányár: 25.000 Ft és 30.000 Ft. Tel.: 0630/228-2486
Eladó női ALKALMI CIPŐ, RUHA és
mindenféle használt lány ruhák (0-4 éves
korig). Uitt.: hasított FÉLSERTÉS és
KÁVÉSPOHÁR KÉSZLET eladó. Tel.: 0670/283-6012
DUNNÁT, PÁRNÁT, régi használt TOLLAT
veszek. Tel.: 06-30/467-4542
SPARHELT (virágmintás) eladó. Tel.: 0670/381-6391
Fekete, 96-os, 11 váltós, 4 éves Royal
TANGÓHARMONIKA 130.000 Ft-ért
eladó. Tel.: 76/713-125 (18-20 óra
között)
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

Gina és Pisti: Felejthetetlen élmény volt a
tánc és a tanulás is. Sikerült meglepnünk
a násznépet és mi is remekül éreztük
magunkat. Funny Dance és Keringő

RENDEZVÉNY
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
baráti társaságát a 2018. március 10-én
megrendezésre kerülő VII. Lakodalmi
Zenekarok és Vőfélyek Találkozójára.
Jegy: 4.000 Ft, amely tartalmazza a
tárkonyos ragulevest, a sültes tálat és a
házi rétest. Helyszín: Tiszaalpár, Árpád
Fejedelem
Általános
Iskola
tornacsarnoka. Jegy információ: Tóth
István vőfélynél. Tel.: 06-20/409-5400

V E GY E S
BÚTORASZTALOS vásárol antik, régi,
retro bútorokat, tárgyakat, motorokat,
akár romos állapotban is. Tel.: 0630/915-1072
LUCFENYŐ
csemetekert
teljes
árukészlete tevékenység megszűnése
miatt eladó (40-120 cm-es). Kitermelés
elszállításkor történik. Tel.: 06-20/4628410
OLVASOTT
KÖNYVET
VESZEK.
Készpénzzel fizetek, házhoz megyek. Tel.:
06-70/452-7716
TŰZIFA AKCIÓ! Akác: 3.900 Ft/100 kg,
tölgy, bükk 3.200 Ft/100 kg. Tel.: 0630/915-2347
1 db szétnyitható REKAMIÉ, 2 db
kényelmes FOTEL, 1 db Fabula
VARRÓGÉP (villanyos), 1 db 2 ágú
LÉTRA, 1 db fehér KONYHAASZTAL, 1 db
légbefúvós VILLANYSÜTŐ, 1 db HIFI
TORONY lemezekkel, kazettával és 2 db
kisebb FOTEL eladó. Tel.: 76/431-338

Új, vegyes tüzelésű KAZÁNOK (kis és
nagy ajtósak, 26 kW-os) központi
fűtéshez, KUKATOLOGATÓ KOCSI,
GÁZPÖRKÖLŐ,
GÁZÉGŐFEJ,
BEVÁSÁRLÓ KÉZIKOCSI, SZEKRÉNYSOR
(2 m x 3,6 m), 2 db PADLÓSZŐNYEG (2
m x 3 m-es), 3 db szobai alig használt
SZÉK, kazettás RÁDIÓ, KENYÉRPIRÍTÓ
és új VASALÓ eladó. Érd.: Kkfháza, Attila
u. 36. sz. alatt.
Szép állapotú, cseresznye színű, 3,40 m
hosszú, 5 részből álló SZEKRÉNYSOR,
valamint egy középkék színű, nyitható, 2
fiókos, ágyneműtartós, zsenília szövetű
KANAPÉ jó állapotban, helyhiány miatt
eladó. Tel.: 06-30/496-7263

HÁZTARTÁSI
GÉPEK
JAVÍTÁSA:
centrifuga, mosógép, porszívó, kávéfőző,
vasaló,
hajszárító,
takarítógép,
mikrohullámú sütő, varrógép stb.
Redőny, reluxa alkatrészek! Automata
mosógépek garanciával eladók. Új cím!!!
Kkfháza, Bajcsy-Zs. u. 27. Tel.: 0630/903-7689
Hungaropános ABLAKOK, BEJÁRATI,
BELTÉRI AJTÓK tokkal, boltíves bejárati
ajtó, 1-2 szárnyas ERKÉLYAJTÓ, 1 db
KOS, 2 db 8 hónapos CSIKÓ, VW
PASSAT szemperit GUMIK, ALUFELNI
stb., 2 tengelyes, billenős PÓTKOCSI,
BÁLAHORDÓ VILLA, FIAT UNO bontásra,
OPEL Combi bontásra, pedálos nagy
GOKART, LOVASKOCSI + pad,
ROTÁCIÓS KAPA + PÓTKOCSI, 9 m2
SZALAGPARKETTA és 1 db KÁLYHA
eladó. Tel.: 06-70/491-6777
ÓCSKAVASÉRT házhoz megyek. Uitt.:
LOMTALANÍTÁST VÁLLALOK. Tel.: 0620/925-5968
TŰZIFA eladó (nyár, fenyő): 13.000 Ft/m3
házhoz szállítva (fűrészelt szél). Tel.: 0670/453-9869
Kültéri FINN SZAUNA (12 személyes)
eladó. Tel.: 06-30/408-9992

NYÁRFA – 1 évet száradt, 5-35 cm
átmérőjű – 18.000 Ft/erdei m3, akácfa –
5-15 cm átmérőjű – 28.000 Ft/erdei m3,
takarmánybúza: 5.000 Ft/100 kg. Tel.:
06-70/774-1929
VÁSÁROLOK porcelánokat, bútorokat,
festményeket, dísztárgyakat. Tel.: 0670/228-2994
ABLAKOK, ERKÉLYAJTÓK, ÜVEGFALAK
kitűnő
minőségben,
bontásból,
szállítással Németországból. Tel.: 0630/282-9225
80 l-es, gránit szegélyes AKVÁRIUM
gránit alsó szekrénnyel eladó. Tel.: 0630/943-7380 (munkaidőben 8-16 óráig)
Eladó: 1 tengelyes PÓTKOCSI, kombinált
GYALUGÉP, 4 m-es ács ÁLLVÁNYOK,
GALLYDARÁLÓ,
BETONKEVERŐ,
GYORSDARABOLÓ,
8
ba-os
KOMPRESSZOROK, damilos FŰNYÍRÓ, 2
m magas ÁG DARABOLÓ, villanyos
FŰNYÍRÓ, ROTÁCIÓS KAPA, állványos
LOCSOLÓK, KRUMPLI KIPERGETŐ,
SZŐLŐ BOGYÓZÓ, 20 hl rozsdamentes
TARTÁLY,
Zinger
VARRÓGÉP,
FRANCIAÁGY + 2 db FOTEL, újszerű
GYEREKÁGY, régi olcsó SZEKRÉNYEK,
régi SUBLÓT, régi PAD, 50 l-es
MŰANYAG EDÉNYEK, 50 db új
KÚPCSERÉP, 200 db KISMÉRETŰ TÉGLA
és 60 db B30-as TÉGLA. Tel.: 0630/362-4294

40 kg-os ZSÁKOK: 40 Ft/db, 25 kg-os
zsákok: 25 Ft/db. Minimum 20 db
vásárolható a KUKORI Üzletben a BajcsyZs. u. 12. sz. alatt vagy 100 db felett. Tel.:
06-20/265-3733
Használt MOSÓGÉPEK garanciával
eladók 23.000 Ft-ért. Az ajánlat csak a
készlet erejéig tart. Tel.: 06-70/321-4024
Szeletelt TÉGLA, TÉGLAKAVICS eladó.
Darabok: 700 Ft/m2, 15x7: 1.700 Ft/m2,
30x7: 1.800 Ft/m2. Téglakavics: 150
Ft/kg. Kiszállítás megoldható (BugacAlsómonostor). Tel.: 06-70/453-9869
ÚJ SZOLGÁLTATÁS (már másfél
éve!)
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
(Kiskunfélegyháza)
Eladó
jó
állapotban
lévő
KONYHASZEKRÉNY
mosogatóval,
valamint asztallal, székekkel. Uitt.:
kihúzható REKAMIÉ is eladó. Tel.:
76/426-010 (9-17 óráig)

RÉGI
TÁRGYAK
FELVÁSÁRLÁSA!
Régiségek, retro tárgyak, képek,
porcelánok, csillárok, bútorok, könyvek,
ezüst tárgyak, illetve komplett hagyaték
lomtalanítását is vállalom. Tel.: 0620/953-5666
AUSZTRIÁBÓL
behozott
használt
BÚTOROK, MŰSZAKI CIKKEK és
NYÍLÁSZÁRÓK eladók. Tel.: 06-30/4962704
LEGO és LEGO DUPLO kockák és elemek
kilogrammonként 4.500 Ft-ért eladók.
Tel.: 06-70/603-9939

MEZŐGAZDASÁG
2 db 50 m-es, dupla vázú FÓLIAVÁZ
eladó. Tel.: 06-20/925-4669
SZÁNTÓ eladó (1,5 ha 24 AK értékű, 1,8
ha 27 AK értékű) a Petőfi Tsz. területén.
Jelenleg 4 éves földhasználati díj
megállapodással (60.000 Ft/ha díjért).
Tel.: 06-70/674-1702
KUKORICA, TRITIKÁLÉ, BÚZA, ZAB és
NAPRAFORGÓ zsákolva eladó Kkfházán.
Tel.: 06-20/451-7116
Bankfaluban
1500
m2
FÖLD
megművelésre KIADÓ. Tel.: 06-30/4089992
SZÓJADARA házhoz szállítással. Tel.: 0630/228-0881
TÁPKOCKÁS karalábé, kelkáposzta,
karfiol, brokkoli, saláta PALÁNTA eladó.
Tel.: 06-30/625-2593

Kisbálás LUCERNA eladó. Szállítás
megoldható. Tel.: 06-30/903-1269
Kis- és körbálás GYEPSZÉNA, kisbálás
SZALMA eladó. Házhoz szállítás
megoldható. Tel.: 06-30/354-0869
Ferdecsigás
TAKARMÁNYKEVERŐ
darálóval eladó. Tel.: 06-30/416-8384
Szép tiszta BÚZA és körbálás SZALMA
eladó. Tel.: 06-70/327-4021
BURGONYA (fekete földön termett, 3-5
cm-es, Kleopátra, Red Scharlett, Balatoni
Rózsa, Bella Rosa, Desireé) eladó. Tel.:
06-70/502-2569
ÁRPA eladó Tiszaalpáron: 4.500 Ft/100
kg. Tel.: 06-30/292-9041
ÉTKEZÉSI BURGONYA eladó. Tel.: 0670/338-3750
Eladó 5,2 ha SZÁNTÓ KUNSZÁLLÁSON a
Félegyházi oldalon. Uitt.: ÁRPA és
TRITIKÁLÉ is eladó. Tel.: 06-70/6989845
Eladó 23 soros Nordsten VETŐGÉP, 3
fejes Gassner EKE vagy cserélhető. Tel.:
06-70/200-2506
Eladó Kkfházán, a gátéri határmentén 2,6
ha jó minőségű SZÁNTÓFÖLD 37,26 AK
értékben. Tel.: 06-70/582-4374 (17 óra
után)
Várostól 3 km-re 7,2 ha körbekerített
TERMŐFÖLD tanyával, ipari árammal, 2
db kúttal (hozamuk 500 l/perc és 100
l/perc) eladó. Tel.: 06-20/915-4622,
70/225-4664
PÁLMONOSTORÁN eladó 4.2757 ha
alapterületű
zártkerti
SZILVAFA
GYÜMÖLCSÖSKERT. A területen belül
egy 12 m2-es pince helyiség található.
Elektromos ellátás biztosítva és fúrt kút
van. A KERT JÓ TERMŐKÉPESSÉGŰ és
közvetlenül
szilárd
útburkolatról
megközelíthető. Tel.: 06-30/555-3025
TRITIKÁLÉ, KUKORICA és ZAB eladó.
Tel.: 06-30/401-5098
Kisbálás BÚZASZALMA eladó. Tel.: 0670/582-5272
Eladó új, 3 soros SÖRRETEK (fehérretek)
VETŐGÉP. Tel.: 06-30/731-4544
Majsai útban, a Galambosi vasúti
megálló mellett, kövesút szélén 1 ha
7751 m2 SZÁNTÓ 13,49 AK értékben
eladó. Tel.: 06-20/448-8913 (késő
délutáni órákban)

Á L L AT
Eladó 6 db szabad tartásos, tápmentes,
nagysúlyú (kb. 230-300 kg) HÍZÓ. Tel.:
06-30/260-5154
Eladó 1 db ANYAKECSKE, 2 db 8
hónapos nőstény KECSKE és 1 db 8
hónapos BAKKECSKE. Tel.: 06-30/6658144
Eladó 1 db fehér, nagysúlyú HÍZÓ (kb.
180 kg). Tel.: 06-30/509-5495
Hagyományos takarmányon nevelt 150180 kg-os, fehér, HÚS HÍZÓK: 420 Ft/kg
áron eladók. Tel.: 06-20/240-7527

4 db nagysúlyú SERTÉS (200-350 kgosak) eladó. Nem tápos. Tel.: 76/722007 (04:30 – 06:30-ig)
Választási BIKA BORJAK eladók. Tel.: 0620/431-7124
VÁGÓ TEHÉN eladó. Tel.: 06-30/9814870
TÖRPE PINCSER kiskutyák eladók. Tel.:
06-20/298-4979
Hasított SERTÉS eladó. Tel.: 06-30/2062373
1 hetes magyar-tarka ÜSZŐ BORJÚ
eladó. Tel.: 06-30/366-3335
LABRADOR kölyökkutyák eladók. Tel.:
06-20/424-3082
Háztáji, vegyes darán nevelt HÍZÓK
eladók (kb. 160 – 170 kg és 240 kg-os).
Kiskunfélegyházán házhoz szállítás
ingyenes. Tel.: 06-70/310-8203
Nagysúlyú, hús jellegű SERTÉS eladó.
Tel.: 06-70/453-6131
250 kg-os, fehér hús SERTÉSEK eladók:
470 Ft/kg. Tel.: 06-70/376-3677
Magyar tarka ÜSZŐ BORJÚ eladó. Tel.:
06-20/808-6658
Kb. 350 kg-os HÍZÓ és 16 db Pietrin F1
SÜLDŐ (40-45 kg-osak) eladó. Uitt.:
vegyes TŰZIFA (vágott): 2.800 Ft/100 kg
eladó. Tel.: 06-70/240-6411
SZARVASMARHÁK eladók. Tel.: 0620/945-7746
MINI YORKI eladó (10 hetes, fiú). Tel.:
06-70/984-5696

3 kistestű, 4 hónapos keverék nagyon
szép KISKUTYA INGYEN elvihető. Tel.:
06-70/674-1702
Csüngőhasú VÁLASZTÁSI MALACOK (4
fehér és 4 fekete) oltva, ivartalanítva
eladók. Tel.: 06-70/305-6344
5 db VÁGÓ NYÚL, valamint 1 db
ANYANYÚL 7 db kisnyúllal eladó. Tel.:
06-70/374-8086
Kettőshasznú VÖRÖS KAKASOK tanyáról
eladók (7 hónaposak). Tel.: 06-20/2196736
10 db 8 hetes, leválasztott MANGALICA
MALAC eladó. Tel.: 06-30/330-1666
(Kkfháza)
Fehér, hús jellegű HÍZÓK eladók (120170 kg közöttiek). Tel.: 06-30/277-5669

E LV E S Z E T T

Elveszett a szemüvegem január 15-én
13-14 óra között a Lidl-ben. Kérem a
becsületes megtalálót, szíveskedjen a
Lidl-ben leadni. Nagyon hiányzik!
Köszönöm! Köszönettel: F-né.

KERESSÜK !!! A Bercsényi és Zrínyi u.
kereszteződés környékéről kóborolt el
január 9-én fekete színű, 14 éves,
alacsony termetű, FEKETE SZÍNŰ
KEVERÉK KUTYUSUNK. Chip található
benne. Kérjük, aki látta vagy befogadta
hívjon fel minket: 06-70/931-1472

TÁRSKERESŐ
37 éves férfi élete párját keresi egyszerű,
kedves, csinos, szép arcú, szeretetre,
megbecsülésre
vágyó
hölgy
személyében hosszú távra, végleges
kapcsolatra
20-37
éves
korig.
Félegyházi, pálmonostori, petőfiszállási
hölgyek előnyben. Tel.: 06-30/592-8090
Fiatal, csinos, csongrádi lány társát
keresi. Tel.: 06-30/595-1130
22 éves, szőkésbarna hajú, kék szemű,
nőies idomokkal rendelkező, fiatal lány
keresi alkalmi partnerét. Tel.: 06-70/6614823

46 éves nő vagyok. Keresem a hozzám
illő társat, aki káros szenvedélyektől
mentes. Legyen romantikus, őszinte,
hűséges és megbízható. Szélhámosok
kíméljenek! Leveleket „Egy szál vörös
rózsa 3662” jeligére a Szerkesztőségbe
kérek.
40-es, fekete hajú, kék szemű, csinos
hölgy alkalmi partnerét várja. Tel.: 0670/501-3603
70-es, 166/80, józan életű, nem
dohányzó férfi keresi társát kedves,
arányos alakú hölgy személyében 55-65
éves korig. Tel.: 06-70/433-3810

M U N K A A L K A LO M
Fóliás KERTÉSZETBE női munkaerőt
keresek állandó munkára. Tel.: 0670/372-3270 (esti órákban)
Munkatársakat keresünk KUNSZÁLLÁSI
VENDÉGLÁTÓHELYRE állandó vagy
beugrós munkára. Tel.: 06-30/218-0765
GÉPKOCSIVEZETŐT felveszünk nyerges
szerelvényre (ADR előny) belföldi
munkára, kkfházi telephelyre. Tel.: 0630/555-8343, 30/555-8344
Megbízható
nyugdíjas
hölgy
TAKARÍTÁST, BEVÁSÁRLÁST vállal
időseknél. Tel.: 06-30/602-3245

CO2 HEGESZTŐKET (vékony anyagok
hegesztésére), CNC gépkezelőket, fémipari
összeszerelőket (fémipari bizonyítvány
előny), fémipari csiszolókat, ipari festőket
és fényezőket keresünk. Extra magas
bejelentett órabér. Szállás, utazás
biztosított. Kiemelt órabér! Tel.: 06-70/3665722, 70/941-0994 munka15@index.hu
FUTÁRT keresünk étel kiszállításra saját
gépkocsival hétfőtől – szombatig 10-13
óráig a Desperado Étterembe. Tel.: 0620/970-3466
Sörözőbe PULTOST keresünk állandó és
beugrós munkára. Tel.: 06-20/373-8723

TELEFONOS ADMINISZTRÁTORT, call
centeres munkatársat keresünk teljes
munkaidőben.
Jel.:
telkommunikacio@gmail.com e-mail
címen fényképes önéletrajzzal.
KŐMŰVEST és kőművesek mellé
SEGÉDMUNKÁST keresek hosszú távú,
folyamatos félegyházi munkavégzésre.
Tel.: 06-70/249-6660
KERTÉSZ VÉGZETTSÉGŰ kollégát
keresünk
kertészet
helyettes
vezetőjeként 40 ha-os gyümölcsös
ültetvény
munkáinak
tevőleges
irányításához. Szakmai önéletrajzot
kérünk küldeni a marillen@marillen.hu
e-mail címre.
SPANYOLORSZÁGBA KARBANTARTÓ
munkára keresünk műszaki végzettségű
munkavállalókat.
Villanyszerelő,
gépszerelő, géplakatos, hűtőgépész
szakképesítéssel
rendelkező
munkavállalók jelentkezését várjuk.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal,
bérigény
megjelöléssel,
a
jozsef.toth@hungarymeat.hu e-mail
címen lehet.
A Csillag Vendéglőbe keresünk
SZAKÁCSOT, főzni tudó KISEGÍTŐT és
BEUGRÓS FELSZOLGÁLÓT. Tel.: 0670/866-3333
TRAKTOROS kollégát keresünk 40 ha-os
gyümölcsös ültetvény gépi munkáinak
folyamatos végzéséhez. Szakmai
önéletrajzot
kérünk
küldeni
a
marillen@marillen.hu e-mail címre.
Forgácsoló műhelyünk keres bejelentett,
fix egy műszakos (6-14 óráig) főállásra,
kiskunfélegyházi telephelyre gyakorlattal
rendelkező
ESZTERGÁLYOS
szakmunkást CNC vagy hagyományos
forgácsológépre. Tel.: 06-30/938-1097
Beugrós FELSZOLGÁLÓT (2-3 óra
munka) és KONYHAI KISEGÍTŐ (4-8 óra
munka) munkatársakat keres a Sport
Étterem. Érd.: személyesen 10-16 óráig.

A Kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft. keres
műszaki végzettségű munkavállalókat
KARBANTARTÓ, GÉPKEZELŐ munkakörbe.
Villanyszerelő, gépszerelő, géplakatos
szakképesítéssel rendelkező munkavállalók
jelentkezését várjuk. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal a jozsef.toth@hungarymeat.hu
e-mail címen lehet.
A Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási
Intézmény az alábbi munkakörök
betöltésére
keres
munkavállalót.
GÉPJÁRMŰVEZETŐ – Feltétel „C”
kategóriás jogosítvány, GKI vizsga megléte.
BETANÍTOTT MUNKÁS – Park-köztisztaság
csoporthoz – alapfokú végzettséggel. Az
állások azonnal betölthetők. Egyéb feltételek
mindkét
munkakörben:
erkölcsi
bizonyítvány,
orvosi
alkalmasság.
Önéletrajzot a pályázni kívánt állás
megjelölésével a Kiskunfélegyháza, Petőfi
tér
8.
címre
vagy
titkarsag@kvi.kiskunfelegyhaza.hu e-mail
címre várunk.

Alkalmi munkára BÚTORSZÁLLÍTÁSRA
fiatal, erős férfit keresek. Tel.: 0630/953-5074
Angol nyelvtudással, saját autóval
MUNKÁT KERESEK. Tel.: 06-30/3283866
Kézműves cukrász üzembe PÉKCUKRÁSZT
keresünk
rugalmas
munkaidőbe hosszú távra. Tel.: 0670/597-2404
DEKORSTÚDIÓ fiatal férfi munkatársat
keres.
Jelentkezni
a
3ddekor@3ddekor.hu e-mail címen
lehet.

A Kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft.
SZENNYVÍZ ELŐTISZTÍTÓ TELEPRE keres
karbantartó, gépkezelő munkakörbe
műszaki végzettségű és betanított
munkavállalókat. Jelentkezni lehet a
jozsef.toth@hungarymeat.hu
e-mail
címre küldött vagy a Majsai út 30. sz.
alatt a portán leadott önéletrajzzal.
Kiskunfélegyházán
lévő
BENZINKUTAKRA
keresünk
jó
kommunikációs készséggel rendelkező,
nem dohányzó KÚTKEZELŐ munkatársat.
Fényképes
önéletrajzokat
a
shell412560@gmail.com e-mail címre
kérünk.

GÁTÉRI PRESSZÓBA megbízható
PULTOST keresek. Képesítés előnyt
jelent, de nem feltétel. Tel.: 06-20/4190815
PARADICSOMOT ENGEDNI TUDÓ
szakembert keresek. Tel.: 06-70/3614370
LIBATÖMÉSRE azonnali kezdéssel
férfiakat, házaspárokat keresek. Magas
bérezés, szállás biztosítva. Tel.: 0630/630-1659
TÖMŐTELEPRE keresünk KACSATÖMŐ
és
TAKARMÁNYOS
munkakörbe
kimagasló bérezéssel munkatársakat!
Megbízhatóság,
józan
élet,
leinformálhatóság
alapfeltétel!
Jogosítvány előny, saját jármű dupla
előny. Tel.: 06-30/686-4826
A Kiskunfélegyházi Hungary Meat Kft.
álláslehetőséget kínál INFORMATIKUS és
számítógépes ismeretekkel rendelkező
MÉRLEG
KEZELŐ
munkakörben.
Jelentkezni
a
76/463-815-ös
telefonszámon személyesen vagy
önéletrajzzal a roland@hungarymeat.hu
e-mail címen lehet.
JÁSZSZENTLÁSZLÓI
ÜZLETÜNKBE
ELADÓ
munkatársat
keresünk.
Jelentkezés: sved204@freemail.hu email címen vagy a 06-30/351-5724-es
telefonszámon.
PARADICSOM TERMESZTÉSRE női-férfi
munkaerőt keresek. Tel.: 06-70/3682073
AUSZTRIAI NIGHT CLUB HOSTESS
munkára keres csinos lányokat 19 éves
kortól top keresettel. Tel.: 00-43/664599-9695, 30/313-3516
Fontos Önnek a jövője? Szorgalmas és
megbízható
személyt
keresek
vállalkozásom bővítéséhez. Akinek
fontos a pénz, az idő, a szabadság, a
kereskedelem és a környezetvédelem.
További információ: 06-30/431-5860

Németországba FAGYIZÓI MUNKÁRA
szorgalmas egyén jelentkezését várjuk
kezdő szintű német nyelvtudással. Tel.:
00-49/176-806-86735
ESZTERGÁLYOST,
LAKATOST,
SZERKEZETLAKATOST, MG. SZERERLŐT
azonnali kezdéssel felveszek. Tel.: 0630/915-2077 (munkaidőben 7-16 óráig
lehet jelentkezni)
Számítógépes ismeretekkel rendelkező
férfi munkatársakat keresünk PORTÁS
munkakörbe. Érd.: CSAK HÉTKÖZBEN a
06-20/310-2544-es, ill. a 70/905-1616os telefonszámon.

LAKATOST,
HEGESZTŐT
(AWI)
kiskunfélegyházi munkavégzésre azonnal
felveszünk. Tel.: 06-20/578-7678 e-mail:
nexus.trade@freemail.hu
Nyugdíjas férfi szakirányú végzettséggel
PORTÁS, ÉJJELIŐR, TELEPŐR MUNKÁT
VÁLLAL hosszabb távra. Józan életű.
Tel.: 06-70/433-3810
KERTÉSZETBE megbízható női és férfi
dolgozót keresek. Tel.: 06-70/422-1992
AUTÓSZERELŐT keresünk jól felszerelt,
kunszállási
műhelybe
akár
részmunkaidőben is. Tel.: 06-20/9265137

Az Xeless Kft. kiskunfélegyházi
telephelyére
keres
TEHERGÉPKOCSIVEZETŐT. Jelentkezési
feltétel: vezetői engedély: C, E kat. GKI
vizsga, min. 1 éves vezetői gyakorlat,
középfokú
végzettség,
precíz,
megbízható munkavégzés, önállóság,
kezdeményező készség. Fő feladatok:
mobil WC-szállító autók vezetése, mobil
WC-k fel- és lepakolása, szervizelése.
Amit kínálunk: bejelentett munkaviszony
és béren kívüli juttatások, azonnali
munkakezdés,
kulturált
munkakörülmények.
Jelentkezés:
bacs@xeless.com e-mail címre vagy a
76/561-342-es telefonszámra várjuk.

Keresek egy megbízható személyt
hosszú távú SOFŐR állásra 3,5 tonnás
teherautóra B kategóriás jogosítvánnyal.
Részletek: 06-70/388-4184
SZOBAFESTŐT felveszek folyamatos
munkára. Tel.: 06-30/269-3327
A Kiskunfélegyházi Hungary Meat Kft.
munkalehetőséget kínál MUNKAÜGYI
ASSZISZTENS
munkakörben.
Önéletrajzokat
a
brigitta.zsigo@hungarymeat.hu e-mail
címre várjuk.
Az Annabell Üzlet ELADÓ munkakörbe
munkatársat keres. Jelentkezés és
tájékoztatás az üzletben (Kossuth u. 3.)

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

„Megállt a kéz, megállt a szív.
Nincs többé szó ajkadon.
Szívünkben örökké élsz,
mert szeretünk nagyon.”

EMLÉKEZÜNK

Pálinkó
Mihály István
halálának 1. évfordulóján.

- Szerető felesége, fiai,
menyei, unokái -

EMLÉKEZÜNK

id. Kovács

Sándor

halálának 5. évfordulójára.
- Szerető felesége,
gyermekei:
István és Sándor -

KŐFARAGÓ szakmában jártas, vagy
érettségizett,
vagy
szakmunkás,
pályakezdő munkatársat keresünk. Tel.:
06-30/943-7380 (munkaidőben 8-16
óráig)
Kiskunfélegyházi telephellyel rendelkező
cég C+E kategóriás jogosítvánnyal
GÉPKOCSIVEZETŐT keres. Tel.: 0620/945-7746, 20/519-7545
SZAMÓCA és MÁLNA TERMESZTÉS
munkálataihoz egész évre munkaerőt
keresünk. Tel.: 06-20/428-7143
A Pub Pizzéria keres részmunkaidős
FELSZOLGÁLÓT és férfi konyhai
MOSOGATÓT. Érd.: a helyszínen.
A Trans Pig Kft. ÉLŐÁLLAT SZÁLLÍTÓ
KAMIONRA SOFŐRT keres. Tel.: 0670/428-3726
Kecskeméti munkahelyre CO hegesztőket
keresünk nettó 1200-1600 Ft/órabér
plusz egyéb juttatások Tel: 06-70/3297554
KŐMŰVEST
és
SEGÉDMUNKÁST
keresek azonnali kezdéssel. Heti fizetés.
Tel.: 06-20/347-3499
Irodai munkában jártas, internethez
értő, közép korosztályú hölgyet keresek
heti 3-4 napi 4 órába. Tel.: 06-30/2078756
Nehézpótkocsis
jogosítvánnyal
rendelkező NEMZETKÖZI SOFŐRT
keresünk. Hétvégék itthon. Tel.: 0620/334-9505, 20/941-3270
Budapesti jó helyismerettel, saját
személygépkocsival kisebb CSOMAGOK
SZÁLLÍTÁSÁT VÁLLALOM. Tel.: 0670/630-8061
KERTÁPOLÓ kertészetbe, MÜNCHENBE
keresek
a
2018-as
szezonra
jogosítvánnyal
rendelkező
férfi
munkaerőt. Szállás: munkásszállás. Tel.:
00-49/176-2382-7164
–Keszthelyi
Sándor –

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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

Kiskunfélegyházára
KERTÉSZETI
munkához keresünk egy 3-4 tagú, aktív
munkaképességű, dolgozni szerető
családot, akiknek határozatlan időre
munkát és lakhatást is biztosítani tudunk.
Kezdés: április eleje. Tel.: 06-30/2661920
CO2
HEGESZTŐKET,
fényezőket,
targoncásokat,
férfi
betanított
munkásokat keresünk kiskunmajsai
munkahelyre. Hosszú távú, bejelentett
munkalehetőség, kiemelten magas
bérezés, utazási költségtérítés vagy
igényes, díjmentes szállás biztosított.
Tel.:
06-70/527-2554
femmunka.eu@gmail.com
ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÓ ÜZEMBE férfi
munkaerőt keresünk gépkezelésre egy
műszakos munkarendbe. Tel.: 76/469060

S Z O L G Á LTAT Á S
KŐMŰVES munkákat vállalok: családi
házak
felújítása,
kapubejárók,
melléképületek, térkövek készítése stb.
számlaképesen. Tel.: 06-30/289-7518
VÍZVEZETÉK SZERELŐ vállal kisebb
javítást, csőtörést, teljes fürdőszobát,
szennyvíz bekötést. Tel.: 06-70/3382794
ÚJ SZOLGÁLTATÁS! IT BIKE MOBIL
KERÉKPÁRSZERVIZ! Javításra szoruló
kerékpárért házhoz megyünk, műhelybe
szállítást vállaljuk. Tel.: 06-30/933-3783
FAVÁGÁS! Veszélyes helyen lévő fák
kivágását vállalom. Tel.: 06-20/328-8701
„Megölelnélek újra, ha lehetne,
megkérdezném reggelente: Mit kérsz,
mit tegyek? Hogy megint melletted
legyek. Velem vagy reggel és este,
halhatatlan a szívemben. Egy hős
voltál, az én hősöm, emléked örökké
őrzöm. S köszönöm, hogy te voltál
az én Drága Édesapám!”

Tóth László

Lantos Mihály

- Gyászoló család -

- Szerető lánya és családjai -

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkban
velünk együttéreztek.
Külön köszönetet mondunk
dr. Farmasi Róbert háziorvosnak
a lelkiismeretes munkájáért.

2017. december 31-én elhunyt.
Hálás szívvel mondunk
köszönetet az ismerősöknek,
rokonoknak és mindazoknak,
akik temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkban
velünk együttéreztek.

SZOLGÁLTATÁS
BŐVÍTÉSE!
Kiskunfélegyházán és vonzáskörzetében
feleslegessé vált dolgait térítésmentesen
elszállítjuk. Családi házak, lakások,
irodák, tanyák öröklés utáni vagy csak
költözés miatti lomtalanítása PINCÉTŐL –
PADLÁSIG. Halasi József 06-20/5774717
Józan életű, megbízható erdésztechnikus
sok éves tapasztalattal FAKIVÁGÁST,
FAKITERMELÉST, GALLYAZÁST vállal
Kiskunfélegyházán és környékén. Gyors,
precíz munka. Tel.: 06-30/981-9926

SORSELEMZÉS, kártyajóslás, családi,
párkapcsolati problémák, szerelemkötés,
átok-rontás levétele. Hívásra házhoz
megyek. Tel.: 06-30/924-3867
SZOBAFESTÉST – MÁZOLÁST –
TAPÉTÁZÁST – GIPSZKARTONOZÁST,
laminált padló lerakást, hőszigetelést és
kisebb kőműves munkákat vállalok
mindenki számára elérhető áron. Tel.: 0620/997-2792
KÖNYVELÉST, bérszámfejtést vállalok
gazdasági
társaságok,
egyéni
vállalkozók, őstermelők részére, valamint
magánszemélyek részére bevallások
készítését. Halasi Krisztina 06-20/2286433

„Elcsitul a szív, mely értünk
dobogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. Akit szerettünk, azt soha
el nem felejtjük. Számunkra Te
soha nem leszel halott. Ragyogni
fogsz, mint a csillagok.”
Fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk, hogy

Csenki Ferenc

58 évesen
2018. január 13-án elhunyt.
Drága halottunk temetése
2018. január 24-én 11 órakor lesz
az Alsótemetőben, a római
katolikus egyház szertartása szerint.
Lelki üdvéért az engesztelő
szentmisét 2018. január 24-én
7 órakor a Sarlós Boldogasszony
templomban mutattatjuk be.

- Búcsúztatja a gyászoló
család, rokonok, ismerősök -

KIVEHETŐ FOGSOR készítése, javítása,
fogpótlás,
alábélelés,
kapocs-,
törésjavítás garanciával. Tel.: 06-30/9081798
KÚTFÚRÁS! Tel.: 06-30/554-5544
GURTNI CSERE, új redőny készítése,
faredőny javítás hétvégén is. Gyors,
precíz munka. Tel.: 06-30/735-0746,
70/227-6273
ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY készítése.
Tel.: 06-20/805-7847
IRÁNYÍTÁS OKOSTELEFONNAL! Fűtésvilágítás-kamera-riasztó-kapunyitó.
Beüzemelés, szerviz. Tel.: 06-30/5257611

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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
KÖLTÖZTETÉS,
ÁRUFUVAROZÁS
helyben az ország és EU egész területén
ponyvás teherautóval, igény esetén
rakodókkal. Tel.: 06-70/511-1200 –Tóth
József –
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.
BÚTOROK készítése, javítása, egyéb
asztalos munkák. Tel.: 06-70/677-2577
asztaloskell@gmail.com

NYÍLÁSZÁRÓK
UTÓLAGOS
SZIGETELÉSE, passzítása, beállítása,
zárcseréje,
hőszivárgás
mérése.
Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók,
szalagfüggöny,
harmonikaajtók
készítése, javítása. Penészmentesítés!
www.peneszeltavolitasa.hu Tel.: 0630/294-6022

Hálás szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek,
a Kossuth Szakképző Iskola
tanműhely vezetőinek,
dolgozóinak és mindazoknak,
akik Édesanyánk, nagymamánk

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

szül.: Almási Ilona

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

Kalmár Pálné

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

- Gyászoló család -

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

özv. Fekete Istvánné
szül.: Véninger Krisztina
- Gyászoló család -

Hálás szívvel
mondunk köszönetet
a rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak, volt
munkatársaknak,
ismerősöknek, akik

REDŐNY DOKTOR! Redőnyök javítása,
újak készítése garanciával, hétvégén is.
Tel.: 06-20/299-2233
GÁZKAZÁNOK karbantartása, javítása és
beüzemelése. Baxi, Buderus, Ferroli,
Saunier Duval, Hajdú, Biasi, Fondital
készülékek szervizelése. Gázhálózatok és
készülékek időszakos műszaki biztonsági
felülvizsgálata. Tel.: 06-70/622-2755
Veszélyes FÁK KIVÁGÁSÁT, korona
igazítást és erdő gyérítést vállalok. Tel.:
06-20/622-2492

CSŐSZERELŐ
vállal
vízés
fűtésszerelést, konvektorok cseréjét,
javítást, fürdőszobák teljes és részleges
felújítását, csőtörési hibák javítását, új
fürdőszobák készítését, szennyvíz
bekötést. Vegyes tüzelésű kazánok
cseréje és újak beépítése, átfolyós gázvízmelegítők vízkőtelenítése! Tel.: 0630/295-9601
LUX SZÁRAZ TISZTÍTÁS! Kirby habos
tisztítás: kárpit – szőnyeg – atkátalanítás
– GOMBÁTLANÍTÁS – pollen szűrés.
Akció nyugdíjasoknak és kismamáknak!
Lakás: Kkfháza, Szendrey u. 42. Tel.: 0620/391-7703, 30/320-0631
TŰZIFA
VÁGÁS
szalagfűrésszel.
FŰKASZÁLÁS, parlagfű irtás motoros
fűkaszával. AUTÓ és EGYÉB SZÁLLÍTÁS
2 t-ig! Tel.: 06-20/986-2300

„Csendesen alszik, megpihent végleg,
angyalok bölcsője ringatja már.
Nem jöhet vissza, hiába hívjuk:
emléke szívünkben otthont talál.”

Virág Sándor

halálának 9. évfordulóján.

- Szerető felesége,
gyermekei és unokái -

„Kedves hangod mindig hallom,
drága arcod mindig látom.
Lépteidet lesem, várom,
fognám a kezed, de nem lehet,
mert a sír eltemet.”
Szeretett fiam

Girasek Károlyné
szül.: Szabó Terézia

- Gyászoló családja -

Társasházak
részére
KÜLSŐ
FELJÁRÓLÉPCSŐKET
GYÁRTUNK
műkőből.
Pihenők
felújítását,
akadálymentesítést, belső lépcsők
gumipótlását vállaljuk. Tel.: 06-70/5488837

O K TAT Á S
OKJ-s dajka tanfolyam indul februárban
szombatonként
Kecskeméten.
Kidolgozott tételek, részletfizetés. Tel.:
06-30/287-4808
„Nyugodjál csendesen, legyen
békés álmod, találjál odafönt
örök boldogságot.”

EMLÉKEZÜNK

EMLÉKEZÜNK

EMLÉKEZÉS

temetésén megjelentek,
sírjára virágot, koszorút
helyeztek el, fájdalmunkban
osztoztak.

KÖNYVELÉS,
ADÓTANÁCSADÁS,
BÉRSZÁMFEJTÉS
teljes
körű
adatszolgáltatással, társaságok, egyéni
vállalkozások, családi gazdaságok
részére. Cégalapítás, egyéni vállalkozói
engedély kiváltásának ügyintézése,
adószámos
őstermelők,
magánszemélyek
adóbevallásainak
elkészítése. Tel.: 76/468-544, 0620/529-2230

István Mihály
halálának 5. évfordulóján.

- Szerető Édesanyád -

Berényi Jenőné
szül.: Balek Ilona

halálának 1. évfordulóján.
Lelki üdvéért az engesztelő
szentmisét 2018. január 21-én
17:30 órakor az Ótemplomban
mutattatjuk be.

- Gyermekei, unokái,
dédunokái -

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.: 06-20/3294867 –Bajáki Attila- Okév: 03-0136-06
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász,
Pincér, Vendéglátás szervező, Vendéglátó
üzletvezető,
Vendéglátó
eladó,
Aranykalászos Gazda OKJ TANFOLYAM.
Tel.:
06-70/524-6166
www.oktatohazkelet.hu
(E000937/2014/A001-A011)
Egyetemi diplomával MAGYAR és
TÖRTÉNELEM tantárgyakból, valamint
NÉMET nyelvből érettségire, pótvizsgára
és ESZPERANTÓ, NÉMET nyelvekből
minden szinten, minden korosztálynak
nyelvvizsgára való felkészítést és
korrepetálást vállalok. Tel.: 76/461-832
(17 óra után)

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

EMLÉKEZÜNK

Váczi László
MÁV nyugdíjas
halálának
2. évfordulóján.

- Gyászoló család -

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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

Bátori Jenőné

szül.: Rekedt-Nagy Anna

Ivánné
Oláh Erzsébet

- Gyászoló család -

- Gyászoló Család -

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

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

életének 60. évében elhunyt.
Temetése 2018. jan. 19-én
(pénteken) 11 órakor lesz
a Felsőtemetőben.
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2018. január 19.

