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

Nyaralás 2018!
Montenegroi nyaralás: 07.21., 8 nap, apartman, busz+kkfházi felsz. .76.000 Ft/főtől
Montenegro Tivat: 8 nap, 2,3,4,5,6 fős apartman, utazás egyénileg, már 24.900 Ft/fő/hét
Albánia Durres: 8 nap, szálloda, reggeli, utazás egyénileg, már 11.500 Ft/szoba/éjtől
Bulgária Napospart: 10 nap, szálloda, all.incl., busz+Kkfházi felsz. . . . .76.000 Ft/főtől
Bulgária Napospart: 8 nap, szálloda, reggeli, utazás egyénileg, már . . .18.400 Ft/főtől
Török Riviéra: 8 nap, szálloda, all inclusive, repülő, már . . . . . . . . . . . . . .92.000 Ft/főtől
Mallorca: 8 nap, szálloda, félpanzió, repülő, már . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119.900 Ft/főtől
Costa Bráva: 8 nap, szálloda, félpanzió, repülő, már . . . . . . . . . . . . . . . .116.900 Ft/főtől
Horvát Tengerpart Selce: 07.20., 08.17., 3 nap, busz+kkfházi felsz. . . . .16.900 Ft/fő
Nei Pori, Sarti, Parga, Parália: 10 nap, apartman, busz+Kkfházi felsz.,már 24.900 Ft/főtől
Tavaszi kirándulások busszal kiskunfélegyházi felszállással:
Kittse, Dévény, Pozsony: 03.15., 1 napos, program, id.vez. . . . . . . . . . . .11.500 Ft/fő
Húsvéti Fesztivál Hollókőn: 04.01., 1 napos, program, id.vez. . . . . . . . . . .9.600 Ft/fő
Prága: 04.18., 3 nap, szálloda, reggeli, program, id.vez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39.900 Ft/fő
Plitvicai Tavak: 04.28., 2 nap, szálloda, reggeli, program, id.vez. . . . . . . . . . .29.500 Ft/fő
Még tart az előfoglalási kedvezmény! Nézzen be hozzánk megéri!

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”!

www.palastiutazas.hu

Nyitva: H-P.: 9-17, Szombat: ZÁRVA

WWW.PALASTIUTAZAS.HU

TÖBB MILLIÓ AJÁNLAT EGY HELYEN! NAPONTA FRISSÜLŐ AKCIÓK! TEKINTSÉK MEG MEGÚJULT HONLAPUNKAT!

KÜLFÖLDI AJÁNLATAINK:
-

GYERMEKNAP POZSONYBAN: 05. 26., 1 NAP + BUSZ-KKFHÁZA + IDEGENVEZETŐ............11.500
ZAKOPANE-DOBSINA:05. 19., 2 NAP, 1 ÉJ+ BUSZ-KKFHÁZA+ HOTEL+ REGGELI + ID.V. ......29.500
KEFALÓNIA, ZAKYNTHOS: JÚN., 10 NAP / 7ÉJ+ BUSZ-KKFHÁZA+ APARTMAN+ ÖNELLÁTÁS .41.900
KORFU: JÚN., 8 NAP / 7 ÉJ+ REPÜLŐ+ APARTMAN+ ÖNELLÁTÁS ......................................................45.900
KRÉTA: JÚN., 8NAP / 7 ÉJ+ REPÜLŐ+ APARTMAN+ ÖNELLÁTÁS..................................................59.900
EGYIPTOM: FEBR., 8 NAP / 7 ÉJ+ REPÜLŐ+ HOTEL*** + AI.............................................................79.900
AMSZTERDAM: JÚL., AUG., 4 NAP / 3 ÉJ+ REPÜLŐ+ HOTEL+ REGGELI+ IDEGENVEZETŐ79.900
MÁLTA: JÚN., 8 NAP / 7 ÉJ+ REPÜLŐ+ HOTEL***+ FÉLPANZIÓ ................................................89.900

FT-tól/fő
FT-tól/fő
FT-tól/fő
FT-tól/fő
FT-tól/fő
FT-tól/fő
FT-tól/fő
FT-tól/fő

BELFÖLDI AJÁNLATAINK:
-

BUDAPEST - -GYÉMÁNTPALOTA: MÁRC. 8., 1 NAP+ BUSZ-KKFHÁZA+ IDEGENVEZETŐ...............6.900
GYULA - PANZIÓ: FEBR., MÁRC., 3 NAP / 2 ÉJ+ REGGELI.........................................................7.000
ÉRTÉKEK A DUNÁNTÚLON: ÁPR. 7., 1 NAP+ BUSZ-KKFHÁZA+ IDEGENVEZETŐ .................8.900
DEBRECEN - HOTEL: FEBR., MÁRC., 3 NAP / 2 ÉJ+ FÉLPANZIÓ ...........................................17.000
PÉCS - HOTEL: FEBR., MÁRC., 3 NAP / 2 ÉJ+ FÉLPANZIÓ.............................................................18.800

FT-tól/fő
FT-tól/fő
FT-tól/fő
FT-tól/fő
FT-tól/fő

TOVÁBBI AJÁNLATAINKAT TEKINTSÉK MEG HONLAPUNKON: www.palastiutazas.hu
Repülõjegy, nemzetközi busz- és vonatjegy értékesítés, utasbiztosítás!
Szeretettel várjuk eddigi és leendõ utasainkat!
Palásti Roland
Keressen bennünket a Facebookon is!
Palásti Béláné

Támogassa Ön is a félegyházi kórházat! Tiszaföldváron és Alsóörsön jártak a Kossuthos sikerek az országos festődekoratőr versenyen
A „Mindennapok Angyalai” elismerő díj mintájára Koppány íjászok

Félegyházán létrehozták az „Egészségért Az év első íjászversenyére Tiszaföldvárra utaztak a A szakmák európai és világversenyének
Közalapítvány a Kórházért” alapítványt.
Turul Koppány Íjászai SE tagjai.
válogatóját 2018. január 27-28-án rendezték
meg Szolnokon.
A Ford Hovány által 2015-ben alapított „Mindennapok Remek edzőmeccs volt. A legnépesebb felnőtt férfi
Angyalai” elismerő díjhoz hasonlóan évente kívánnak kategóriában voltak érdekeltek, ahol Szeibert Imre 437 ponttal Az Euroskills 2018 – Worldskills 2019
Kiskunfélegyházán is 5 főt elismerésben részesíteni az 12., Kiss László 394 ponttal 17., Kis Csaba 388 ponttal 20. megmérettetésen a festők és dekoratőrök mérték
„Oltalmazó kezek” megnevezésű díjjal a kiskun- helyezés érte el.
össze tudásukat, rátermettségüket. Az ÉPFA
félegyházi, illetve a környező települések vállalkozásainak 2018. január 27-én Alsóörsön IFAA szabályzata szerint, Sárkány úti gyakorlóhelyén tizenhárman szálltak
segítségével.
teremíjász Országos Bajnokságot rendeztek. Kora hajnal öt fővel versenybe.
Ezzel az elismeréssel megjutalmazzák azon egészségügyi
szakdolgozókat, akik mind emberségükkel, mind pedig indultak útba a Koppányok, Berente Imréné Kövecses Zsuzsanna A Kiskunhalasi SZC Kossuth Lajos Szakképző
szakmai hozzáértésükkel példaként szolgálhatnak a többi 4. helyezett lett. Vadászreflex kategóriában Tamáskovics Gyula Iskoláját és Kollégiumát hárman képviselték. A
dolgozó előtt, s nem utolsó sorban megkönnyítik a beteg 164 ponttal 7., pusztai felnőtt kategóriában Kis Csaba 134 ponttal két napos megmérettetésen szép sikerek született.
a 15., Szeibert Imre 118 ponttal 17. helyezett lett.
Zsolnai Balázs 10. osztályos festő tanuló az
emberek kórházi napjait.
Az elismerés átadására 2018. február 23-án este 19:00 Dinnyés Gyula pusztai senior kategóriában volt érdekelt. Neki előkelő II. helyezést érte el az erős mezőnyben.
órakor kerül sor a Művelődési Központ Színháztermében, rosszul kezdődött a verseny, hiszen a verseny előtt az íj Horváth Dávid és Mészáros Roland 9. osztályos
felajzáskor eltört. Kölcsöníjjal kellett versenyeznie, ami tanuló jó versenyzéssel a középmezőnyben
egy színházi előadás bevezető eseményeként.
A színházi előadás jótékony célú, a belépőjegyek gyakorlás nélkül nem könnyű feladat és ez az eredményen is végzett.
eladásából származó összeg az alapítvány számláját meglátszódott. Saját íjjal a dobogó reális eredmény lett volna A felkészítésben Erdélyiné Szabadi Ibolya és
gyarapítja, mely többek között az ápolást javító eszközök hiszen 177 ponttal jutott föl a 3. helyezett. Így Dinnyés Gyula Nemes Zoltán segített. Az országban
170 ponttal a hatodik helyen végzett.
négy helyszínen rendeznek válogatót: Budapesten,
beszerzését biztosítják.
A belépőjegyek a Művelődési Házban, valamint a Kórház Turul Koppány Íjászai HSE otthonában verseny 2018. február Sopronban, Szolnokon és Pécsett. Utána az
25-én vasárnap a KÉSZ Sportarénában lesz. A verseny, a összesített eredmények alapján dől majd el ki
titkárságán vásárolhatók meg.
Lehetőség van támogató jegyek megvásárlására is, a helyszínen, ingyen megtekinthető, a biztonsági szabályok képviseli hazánkat az idei Euro-, illetve a jövőre
Kórház titkárságán.
(Fotó: illusztráció) betartása mellett!
esedékes World Skills szakmai versenyen.

Rideg László Félegyházára látogatott
Rideg László a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke február 7én a járási polgármesterekkel egyeztetett a városházán.
A fórum legfőbb célja az volt, hogy a folyamatban lévő TOP-os
fejlesztések előrehaladásáról és az esetleges felmerülő kérdésekről
közvetlenül informálódjon a megyei közgyűlés elnöke.
Rideg László tizedik alkalommal ült le járási polgármesterekkel és a
szakértőkkel megbeszélni a TOP-os fejlesztéseket, mely megyei szinten 63
milliárd forintot ölel fel. Ez Kiskunfélegyháza tekintetében közel 4 milliárd forintos fejlesztési lehetőséget jelent. A
fórumon megbeszélték azt is, hogy a másfél évvel ezelőtt megnyert pályázatok milyen szinten állnak, és a karácsonykor
megnyert pályázatok kivitelezésénél hogyan tudnak segíteni a megyei önkormányzat szakemberei.
- A legnagyobb problémát a projektek megvalósításának az építőiparban jelentkező áremelések jelentik. Sok helyen
kérdésessé vált, hogy miképpen lehet a megemelkedett árak mellett kivitelezni a nyertes pályázatra vonatkozó projektet
– nyilatkozta lapunknak a megyei közgyűlés elnöke, aki többféle megoldást is felvázolt a probléma orvoslására.
Így például azt, hogy a település saját anyagi forrásokból is pótolhatja az áremelkedésből fakadó különbözetet, de meg
is pályáztathatja a kivitelezést az egyes építkezési vállalkozások között. Rideg László tényként közölte, hogy az egyes
települések 100%-ban megkapták előre a nyert pályázati pénzt, ebből pedig a beruházás mindenhol megkezdődhetett. A
kérdés már csak az, hogy a megemelkedett árakkal miképpen lehet befejezni a projektet.
- Kiskunfélegyháza és maga a térség is jó helyzetben van, mert városvezetésünk és a megyei önkormányzat között
tökéletes koordinációs munka folyik, mely megkönnyíti a projektek előkészítését – mondta Csányi József polgármester
a fórumot követően. Azt is leszögezte városunk első embere, hogy szerencsére Kiskunfélegyházán olyan vállalkozások
vannak az építőipar területén is, amelyekre hosszú távon lehet alapozni.
A Móra utcában tavaly megkezdődtek a munkálatok egy új négy csoportos óvoda megépítésével, mely ez év
szeptemberében már tárt kapukkal fogja várni a kicsiket. A másik nagy volumenű beruházás a zöld város projekt,
melynek kivitelezési munkálatai ez év május-júniusában a közbeszerzést követően meg tudnak kezdődni, majd 2019.
augusztus végéig a Béke tér, Petőfi tér, Kossuth utca déli része, az E5-ös és az Attila utca között, illetve több játszótér,
valamint a Hősök parkja is meg fog újulni.
A cikk folytatását a www.infokiskunfelegyhaza.hu oldalon olvashatja.

Közel százmillió forintot nyert pályázaton a mezőgazdasági iskola
A GINOP 6.2.3-17-es pályázaton (Szakképzési intézményrendszer
átfogó fejlesztése) a félegyházi mezőgazdasági iskola a 14 fős
konzorcium vezetőjeként vesz részt.
A pályázaton mindösszesen 444 millió Ft-ot nyert a 14 délmagyarországi iskola. A Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium része ebből 100 millió Ft nagyságrendű.
A pályázat tulajdonképpen az Iskolai lemorzsolódás csökkentését tűzte ki célul, ezért a nyert összeg egy részét
elsősorban eszközbeszerzésre kell fordítaniuk, másrészt pedig biztosítaniuk kell a pedagógusok továbbképzését
és a tanulók segítését, támogatását.
Rózsa Pál, a mezőgazdasági iskola igazgatója elmondta, hogy a nyert pályázati pénzből informatikai jellegű
fejlesztéseket fognak eszközölni, így például bővítik a számítógépparkot és lecserélik az elavult gépeket. Az
igazgató azt is elárulta, hogy iskolájukban a lemorzsolódás meglehetősen kis méreteket ölt, de az elkövetkező
években sokat kell azért tenni, hogy ez így is maradjon, vagy esetleg még tovább csökkenhessen ez a számadat.
Azt is megtudhattuk az igazgatótól, hogy a projekt 30 hónap időintervallumú, mely február közepétől indul. Az
első részben az eszközbeszerzések indulnak meg, szeptembertől pedig indul a munka. Egy kinevezett szakértői
csoport elsőként helyzetfelmérést fog tartani az iskolai lemorzsolódás területén, utána pedig személyre szabott
cselekvési tervet fog elkészíteni, amit az oktatási intézményben 30 hónap alatt meg kell valósítani. A projekt
országosan megvalósítandó elképzelés, és legfőbb célja az, hogy legalább egy szakmával rendelkezzen a
felnövekvő generáció.

Ima városunkért
A hagyományokhoz hűen Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén
városunk elöljárói a megjelent hívekkel együtt imádkoztak
Kiskunfélegyházáért.
S hogy miért épp ez a nap az, amikor városunkért és az abban lakókért
imádkozunk? Erre az a legegyszerűbb magyarázat, hogy Mária Terézia
királynő 1774. február 4-én írta alá Félegyháza mezővárosi oklevelét, és az
akkori plébános, Benedek Ágoston kezdeményezte, hogy a városvezetés
közösségével együtt imádkozzon a település boldogulásáért.
A plébános később más helyre került, és a kezdeményezése megszakadt. Balogh István plébános 1808-ban néhány
évre ismét felelevenítette, de újra megszakadt ez a szép hagyomány.
Majd végre sok év után Talapka István apát-plébános 15 évvel ezelőtt, 2003-ban újraélesztette és azóta hűen
ápoljuk városunkban ezt a szép ünnepet.

Operatív aszály- és vízhiány kezelő
rendszert építenek ki a mezőgazdasági iskola tangazdaságában
A félegyházi mezőgazdasági iskola viszonylag nagy és többféle talajadottságú területen
gazdálkodik – mely a rendszer kiépítésénél tulajdonképpen a legfontosabb szempontja volt az
Országos Vízügyi Főigazgatóságnak.
A Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
igazgatója, Rózsa Pál, pedig kiváltképp örömmel fogadta a rendszer kiépítésének lehetőségét, hiszen így az
oktatási intézmény beteljesítheti a misszióját: adatokat szolgáltat és tudásközpontként információkat nyújthat a
környékbeli gazdálkodóknak, valamint a diákok is megtanulhatják az aszály- és vízhiány jelző műszerek
kezelését.
A kiépítésre kerülő rendszer kapcsán az iskola igazgatója elmondta, hogy nemzetközi és hazai szinten, a
vízgazdálkodás számára, az egyik legnagyobb kihívást az aszály és a vízhiány jelenti, amelynek a klímaváltozás
hatására bekövetkező fokozódása további kérdéseket vet fel.
Magyarország az éghajlatváltozás következményeinek jelentősen kitett térségében helyezkedik el, az utóbbi
évtizedek változásai új feltételeket teremtettek, az aszály és a vízhiány jelentős kockázati tényezővé vált,
melynek erőssége, előfordulási gyakorisága nőtt, a megfigyelések szerint egyre nagyobb kihívás elé állítja a
természeti és a gazdasági környezetet egyaránt.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) ismerve a nemzetközi és a hazai trendeket célul tűzte ki az aszály
elleni hatékony küzdelem módszerének kidolgozását és a gyakorlatba való átültetés feltételeinek
megteremtését.
Az elmúlt időszakban az OVF irányításával, egy szakértői csoport, az aszály jelenségének észlelését lehetővé
tevő, az operatív intézkedéseket támogató, monitoring rendszer kiépítését készítette elő, amely új módszereket,
innovatív technológiákat együttesen alkalmazva nyújthat megfelelő információt a szakemberek és az érintettek
számára.
A tervezett Operatív Aszály- és Vízhiány kezelő Rendszer (DWMS) képes, a talajban felhalmozódott vízhiány
mértékét meghatározni, így a vízgazdálkodást segíteni, továbbá megfelelő időelőnyt biztosítani a kármegelőzési
tevékenységek végrehajtásához, ezáltal segíti a mezőgazdasági termelők számára a termésbiztonság növelését.

L A K O S S Á G I I N G AT L A N
HALESZBAN, Majsai úthoz nagyon
közel SÜRGŐSEN, betegség miatt
eladó egy 40 m2-es, tetőtér
beépítéses, könnyűszerkezetes, 2
szobás HÁZ nagy terasszal, pincével,
garázzsal, 890 m2-es, parkosított
telken, málnaültetvénnyel. Irányár: 3,5
M Ft. Tel.: 06-70/631-7194
ELADÓ / KIADÓ ingatlanokat
folyamatosan KERESEK: lakásokat,
házakat, telkeket, nyaralókat. Tel.: 0670/647-1274
Kkfháza, Eötvös utcában 60 m2-es, 2
szobás, összkomfor tos, középső
HÁZRÉSZ eladó. Tisztasági festés után
azonnal beköltözhető. Tel.: 06-20/9413452
BELVÁROSBAN 120 m2-es, 3 szobás
CSALÁDI HÁZ eladó. Ár: 21,8 M Ft.
Tel.: 06-70/647-1274

Kiskunfélegyháza
közeli
szép,
rendezett TANYA eladó. Tel.: 0630/182-5195
Belváros szívében eladó egy 110 m2es, kétszintes, 1990-ben épült, 5
szobás, különpor tás, tégla építésű
CSALÁDI HÁZ. Irányár: 28,9 M Ft. Tel.:
06-30/294-5450
TANYA eladó a XI. kerületben komfort
nélküli melléképülettel (lakható),
garázzsal, 1200 nöl földterülettel, 380
V-al, csőkúttal, ásott kúttal, sertés- és
baromfi ólakkal. Irányár: 3,6 M Ft. Tel.:
06-70/553-3433
KÉTGENERÁCIÓS CSALÁDI HÁZ
eladó a Wesselényi utcában.
Különpor tás,
1990-ben
épült,
kétszintes, tégla épület. A főépület 93
m2-es,
két
fürdőszobás,
a
melléképület 1 szoba + konyha, a
telek 430 m2, dupla garázzsal. Tel.:
06-30/294-5450

Eladó a Templomhalom utcában 1600
m2-es ÉPÍTÉSI TELEK. Tel.: 0620/352-0703
KÉTGENERÁCIÓS CSALÁDI HÁZ eladó
a Kossuth utcához közel. 82 m2-es
főépületből és 30 m2-es, külön
lakrészből áll 290 m2-es telekkel.
Irányár: 24 M Ft. Tel.: 06-30/294-5450
A SELYMESI ÁLLOMÁS mellett 80 m2es TANYA sok melléképülettel eladó.
Gazdálkodásra,
ker tészkedésre
alkalmas a közel 3000 m2-es terület.
Tel.: 06-70/312-5719
Könyök utca elején eladó egy üres, 57
m2-es, 2 szobás, összkomfor tos,
utcai HÁZRÉSZ. Irányár: 7,5 M Ft. Tel.:
06-30/294-5450
Két család részére is alkalmas,
karbantar tott, városközponti HÁZ
sürgősen eladó. Tel.: 06-70/647-1274
Horváth Zoltán utca elején 40 m2-es, 2
szobás, felújítandó, belső HÁZRÉSZ
210 m2-es telekrészen eladó. Irányár:
3,6 M Ft. Tel.: 06-30/294-5450
Felújított, különportás CSALÁDI HÁZ
eladó. Ingatlan közvetítők mellőzzenek!
Tel.: 06-70/524-3816, 20/235-9109
Tanyasori
úton
eladó
egy
kétszintes, 4 szobás, összkomfortos,
100 m2-es CSALÁDI HÁZ 990 m2-es
telken. A tetőtér még beépíthető.
Irányár: 19,9 M Ft. Tel.: 06-30/2945450
Német partnereim részére KERESEK
családi házat, tanyát, nyaralót. Tel.:
06-30/282-9225

2+1 ÉPÍTÉSI TELEK a Bikahegy
csendes részén, kedvező áron eladó.
Tel.: 06-70/647-1274
ÜZLETHELYISÉGEK
ELADÓK!
Befektetők, bérlők figyelem! Kiváló
helyen, a Kossuth utcához közel,
jelenleg két különálló üzlethelyiség +
telephely eladó. Az ingatlan össz
alapterülete 125 m2. Nagy kirakattal,
négy bejárattal, 2 vizesblokkal. Az
üzletek összenyithatók. Lakás céljára
is kiválóan alkalmas. Tel.: 06-70/5822282
Szoba-konyhás HÁZRÉSZ a Szent Imre
herceg utca elején eladó. Tel.: 0670/647-1274

Kiskunfélegyháza belvárosában új
építésű, nívós, 37-90 m2-es
társasházi lakások eladók. A várható
átadás 2018. második fele. A
lakásokra CSOK és az egyéb állami
támogatások igénybe vehetők. CSOK,
biztosítás
és
teljes
körű
hitelügyintézéssel várom Ügyfeleimet.
Héder Attila 06-30/352-7572 vagy az
attila.heder@h36.hu e-mail címen.
SELYMESBEN eladó a II. dűlő elején
egy LAKÓHÁZ (másfél szoba, konyha,
előszoba, fürdőszoba, kis terasz, külön
pince) 400 nöl rendezett portával. Ár:
megegyezés szerint. Tel.: 06-20/4788433 (10-16 óráig)
GÁTÉRON 2 szobás, gázkonvektoros
CSALÁDI HÁZ eladó. Irányár: 3 M Ft.
Tel.: 06-30/746-4123
HALESZBAN összkomfortos, 60 m2es ház 3600 m2 területtel, rajta iker
fóliavázakkal eladó. Irányár: 10 M Ft
(alkuképes). Tel.: 06-70/628-3892,
20/363-3790 Uitt.: 3600 m2 kúttal,
villannyal egybekerítve üres PORTA
eladó.
Bercsényi u. 8. sz. alatt lévő utcai és
középső HÁZRÉSZ eladó. Tel.: 0630/938-1128

Kossuthvárosban összközművesített
ÉPÍTÉSI TELEK sürgősen eladó. Tel.:
06-70/418-0266
Belváros peremén 120 m2-es
CSALÁDI HÁZ 523 m2 telken,
garázzsal, termő gyümölcsfákkal
eladó. Az ingatlan elhelyezkedéséből
adódóan remek lehetőség felújításra
vagy bontás után családi otthon
építésére. Tel.: 06-20/394-0323
Kossuthvárosban kétszintes, 180 m2es, igényesen kialakított, tégla építésű,
szigetelt, 5 szobás CSALÁDI HÁZ
sürgősen eladó. Tel.: 06-70/312-5719
Bajcsy úti garázssoron padlással,
polcrendszerrel ellátott 16 m2-es
GARÁZS eladó. Uitt.: piros műbőr
ÜLŐGARNITÚRA 2 db fotellel és
tejeskávé színű, plüss, kihúzhatós
REKAMIÉ eladó. Tel.: 06-20/917-7397
FÜLÖPJAKAB külterületén TANYA
földterülettel eladó. Tel.: 06-30/6995046
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
Kiskunfélegyházától 5 km-re, az
Aranyhegyi lakótelepen egy üres
TELEK eladó (1388 m2). Nincs
közművesítve. Irányár: 1 M Ft. Tel.: 0670/779-2526
Belvárosban eladó 113 m2-es, belső
HÁZRÉSZ (2 szoba, előszoba, konyha,
fürdőszoba, spejz) udvarral, kis
melléképülettel. Tel.: 06-30/487-4485
Eladók ÉPÍTÉSI TELKEK: Tanyasori
úton 1 db 1100 m2-es, a Gólya
utcában 3 db 700 m2-es. Tel.: 0630/248-7365
Bikahegyben 485 m2 és 876 m2
ÉPÍTÉSI TELEK eladó egyben vagy
külön is. Tel.: 06-20/521-5417
Kiskunfélegyháza belvárosában, a
Kossuth utcától 100 m-re eladó egy
igényesen kialakított, felújított, 68 m2es HÁZ 318 m2 telekkel. Tel.: 0670/335-7815

Eladó erősen felújításra szoruló
INGATLAN Kkfháza központi részén.
Irányár: 8.500.000 Ft. Tel.: 06-20/5752282
CSALÁDI HÁZ eladó 720 m2-en
(sarokportás) 2 bejárattal, teljesen
felújítva, szigetelve. 3 szobás +
amerikai konyhás családi ház.
Összeköltözőknek ideális. Tel.: 0670/650-7150
Kiskunfélegyházán, a buszállomás
közelében jó állapotú, 3 szobás
HÁZRÉSZ eladó. Irányár: 9,5 M Ft. Tel.:
Tel.: 06-70/409-9549
Csanyi út – Kökény u. – Galagonya u.
által határolt területen több ÉPÍTÉSI
TELEK eladó. Méret: 770 – 1.350 m2
között. Tel.: 06-30/626-0844
ÉPÍTÉSI TELEK a Holló Béla utcában
eladó. Tel.: 06-70/323-8389
Városközpontban különpor tás HÁZ
632 m2-es telekkel bontásra eladó.
Tel.: 06-70/550-1971, 70/456-6654
Kiskunfélegyháza
belvárosában
teljesen felújított, 118 m2-es, 2
lakrészből álló CSALÁDI HÁZ eladó.
Irányár: 25 M Ft. Tel.: Tel.: 06-70/4099549
Várostól 2 km-re 1504 m2-es HOBBI
eladó a Molnár-telepen, a kenyérgyár
mögött fóliavázzal együtt, bekerítve,
vízzel, villannyal. Tel.: 06-70/453-8648
HALESZ IV. dűlőben HOBBI eladó tégla
építésű,
21
m2-es
házzal,
fürdőszobával,
új
garázzsal,
gyümölcsössel, fúrt kúttal. Tel.: 0670/239-7446, 20/275-5634

PETŐFISZÁLLÁSON eladó nagyon jó
helyen, a falu mellett 3 szobás,
összkomfor tos, jó állapotú TANYA
lakható melléképülettel, ólakkal,
földterülettel
és
erdővel.
Gazdálkodásra is alkalmas. Tel.:
76/700-630
Belvárosban, a Haubner K. u.
4. sz. alatti, különpor tás HÁZ
összközművel, 320 m2-es telken
bontásra, esetleg felújításra eladó. Tel.:
06-70/334-9920
PETŐFISZÁLLÁSON jó állapotban lévő,
2,5 szobás, 86 m2-es CSALÁDI HÁZ
gondozott udvarral, 1440 m2 telken,
busz- és vasútállomáshoz közel eladó.
Irányár: 10,5 M Ft. Tel.: 06-70/2377425
Kiskunfélegyházán-HALESZBAN 930
m2-es HOBBIKERT eladó rajta 28 m2es, lapostetős épülettel (a tetőtér
beépíthető), alatta pincével és
terasszal, villannyal, kúttal, termő
gyümölcsfákkal. Gáz-víz leköthető.
Uitt.: BÚZA eladó. Tel.: 76/468-537
LAKÁS
Petőfi lakótelepen eladó egy felújított, I.
emeleti, 54 m2-es, 1+2 fél szobás,
erkélyes, egyedi gázfűtéses WIMPI
lakás. Tel.: 06-70/631-7194
Petőfi lakótelepen III. emeleti, középső,
1 szobás, 33 m2-es, panelprogramos,
felújított lakás eladó. Irányár: 7,2 M Ft.
Tel.: 06-70/237-5292
Új építésű, 85,5 m2-es, 4 szobás,
földszinti lakás eladó a belvárosban:
339.000 Ft/m2. Tel.: 06-70/409-9549

Petőfi lakótelepen 50 m2-es, 2 szobás,
felújított, klímás lakás eladó. Ár: 9,7 M
Ft. Tel.: 06-70/686-5148
Arany János utcában eladó egy
panelprogramos, 55 m2-es, 2 szobás,
III. emeleti lakás újszerű konyhával és
fürdőszobával, nagyon alacsony
rezsivel. Azonnal bir tokba vehető.
Irányár: 9,9 M Ft. Tel.: 06-70/6317194
Belvárosi, tégla építésű ház IV.
emeletén 73 m2-es, felújított lakás
eladó. Tel.: 06-70/312-5719
Kiskunfélegyházán, a lakótelepen
teljesen felújított, III. emeleti, 2 szobás
lakás eladó. Irányár: 11 M Ft. Tel.: Tel.:
06-70/409-9549
A Lidl-hez közel eladó egy 27 m2-es,
II. emeleti, teljesen felújított, bútorozott
lakás
panelprogramon
átesett
tömbben, alagsori tárolóval. Irányár:
9,2 M Ft. Tel.: 06-20/989-6711
Petőfi lakótelepen 50 m2-es lakás
liftes ház V. emeletén eladó. Irányár: 9
M Ft. Tel.: 06-70/362-2868 (csak 18
óra után)
Eladó Kiskunfélegyházán, a Petőfi
lakótelep legszélén, tóra néző, I.
emeleti, 55 m2-es, WIMPI típusú lakás
(1 nyílászáró kivételével, új nyílászárók
vannak). Akár azonnal beköltözhető.
Kiskunfélegyházi, haleszi hobbit
beszámítunk 500.000 Ft-ig. Irányár:
12.500.000 Ft. Tel.: 06-30/346-2855
KECSKEMÉTEN,
a
Széchenyivárosban felújított, liftes, VI. emeleti,
55 m2-es, 2 szobás lakás eladó.
Irányár: 14,5 M Ft. Tel.: Tel.: 0670/409-9549
ELADÓ
TULAJDONOSTÓL
Kiskunfélegyháza, Móra téren, parkra
néző, 57 m2-es, erkélyes, 2 szobás,
központi fűtéses, szúnyoghálós,
redőnyös, műanyag nyílászárós, II.
emeleti lakás tároló használattal.
Ingatlan értékesítők ne hívjanak. Tel.:
06-30/748-4535
Móra téren 57 m2-es, 2 szobás, II.
emeleti, erkélyes, felújított lakás eladó.
Tel.: 06-20/254-6788
Móravárosban, a Hársfa utcában,
négylakásos társasházban földszinti,
70 m2-es, 2+fél szobás lakás
ker tkapcsolattal, garázzsal eladó.
Felújítás igény szerint szükséges.
Irányár: 13.900.000 Ft. Tel.: 0630/565-1907

Eladó Kkfháza, Kossuth u. 18/A. sz.
alatt összkomfortos, 2 szobás, nagy
konyhás, II. emeleti lakás mér t
fűtéssel. A lakás alapterülete: 65 m2 +
erkély. A teljes lakás déli fekvésű.
Ingatlanér tékesítők ne hívjanak!
Irányár: 10,8 M Ft. Tel.: 06-30/6211046, 20/522-7963
Holló László utcában eladó egy 63 m2es, 2 szobás, erkélyes, klímás lakás.
Beépített
konyhabútor
és
gardóbszekrény. Irányár: 11,2 M Ft.
Tel.: 06-20/385-5311
Petőfi lakótelepen teljesen felújított, X.
emeleti, 50 m2-es lakás keresi új
tulajdonosát. Tel.: 06-70/312-5719
Már tírok
utcában
2
szobás,
konvektoros fűtésű, I. emeleti lakás
eladó. Petőfi lakótelepi, 1 szobás
lakást beszámítunk. Irányár: 11 M Ft.
Tel.: 06-20/936-4899
Városközpontban eladó 3 szobás, III.
emeleti, felújított, ablakcserés, 73 m2es lakás alagsori tárolóval, garázzsal.
Tel.: 06-30/219-9586
Petőfi lakótelep frekventált részén
panelprogramos, felújított, 2 szobás,
zárószinti lakás eladó. Tel.: 06-20/2546788
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.: 06-20/311-2379
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
Magasföldszinti, 1 szobás, 34 m2-es,
nyílászáró cserélt lakás eladó a Darvas
téren. Irányár: 7,8 M Ft. Tel.: 0670/382-6283
Petőfi lakótelepen I. emeleti, 63 m2-es,
2 szobás, erkélyes, felújításra szoruló
lakás eladó. Ár: 9 M Ft. Tel.: 0670/615-0136
Móravárosban, Szegfű utcában (ABC
felől) IV. emeleti, 53 m2 alapterületű,
szépen felújított, konvektoros lakás
eladó. Irányár: 10.700.000 Ft. Tel.: 0670/456-8565 (délután)
Kiskunfélegyházán, a Móra téren
földszinti, 56 m2-es lakás eladó. Tel.:
06-30/442-9205

ALBÉRLET
TANYÁT lakhatásra biztosítanék ház
körüli munkáért cserébe. Tel.: 0630/998-3850
Lakótelepi, 1 szobás lakás 2 havi
kaucióval kiadó. Tel.: 06-70/330-7065
Kossuth utcai, 2 szobás, felújított, III.
emeleti, gázfűtéses, tégla építésű lakás
hosszú távra kiadó. Bérleti díj: 50.000
Ft/hó. 2 havi kaució szükséges. Tel.:
06-30/526-6582
Kiadó ALBÉRLETET KERESEK (2-3
szobásat). Leinformálhatóak vagyunk.
Kaució nem akadály. Tel.: 06-30/3921101 (16 óra után) vagy 70/337-5023
KERESEK kisebb helyiséget albérletbe
bútorozva, vagy nélküle. Lehet
hobbikert is. Józan életű, egyedül élő,
nyugdíjas férfi vagyok. Tel.: 0620/253-2869
4,5 szobás lakás kiadó 2 család
részére. Érd.: Kkfháza, Attila u. 41. sz.
alatt 16-18 óráig.
ÜZLET
Kkfháza, Damjanich u. 2. sz. alatt 33
m2-es üzlethelyiség KIADÓ. Tel.: 0620/458-9479

Kiskunfélegyházán, a Mártírok útja
2/A. sz. alatt 30 m2 alapterületű
helyiség üzletnek, irodának kiadó. Tel.:
06-20/471-4221
Jelenleg is működő HALESZI BÜFÉ +
TANYA felújított állapotban, 5400 m2
telekkel eladó. Tel.: 06-70/647-1274
Félegyházán jó állapotú üzlethelyiség
éves 10%-os hozammal ELADÓ. Ár:
6,9 M Ft. Tel.: Tel.: 06-70/409-9549
KIADÓ a Desperado udvarban egy
150 m2-es üzlethelyiség. Külön
mérőórák és vizesblokk (volt Gösser
ill. Spinning terem). Tel.: 06-20/9808399
KIADÓ
Fóliás KERTÉSZET hosszú távra kiadó.
Tel.: 06-70/463-9819
Lakótelepen, zár t, bekamerázott
udvarban GARÁZSOK kiadók. Tel.: 0670/409-4464
G É P- J Á R M Ű
SIMSONT-t, MZ-t, ETZ-t VÁSÁROLOK
bármilyen állapotban, újtól az
üzemképtelenig. Tel.: 06-20/459-5066
VW POLO 1,4 benzines, 2002-es évj.,
2. női tulajdonostól eladó. Tel.: 0620/960-1358
ALFA ROMEO 145-ös, benzines,
1998-as évj., kék színű női tulajtól
eladó Alfa-felnire szerelt nyári (+téli)
gumikkal. Tel.: 06-20/331-2448
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
KÉSZPÉNZÉRT bármilyen utánfutóját,
lakókocsiját, autóját, büfékocsiját
megvásárolom. Tel.: 06-30/421-8575,
70/424-7820
RENAULT 19 1,4 B magyarországi,
nem rozsdás, jó motorral, szép
állapotban eladó. Tel.: 06-30/4507426
UTÁNFUTÓ eladó. Tel.: 06-70/4247820
SUZUKI SWIFT 1,3 B 1998. júliusi,
friss műszakival, szép állapotban,
elektromos ablakkal, vonóhoroggal
eladó. Uitt.: 13”-os TÉLI gumik felnin
eladók. Tel.: 06-20/527-2477
50 cm3-es ROBOGÓK eladók. Tel.: 0630/278-2071
LAND ROVER 4 WD eladó. Tel.: 0670/942-1956
OPEL CORSA 1,2 eladó. Tel.: 0630/869-7871
PEUGEOT 106-os, CITROEN XSARA
megkímélten, friss vizsgával eladó.
Tel.: 06-20/321-1908
CITROEN C5, 2,0 hdi eladó. Tel.: 0630/227-3193
SIMONYI
AUTÓBONTÓ
(Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 34. –
Vásártérrel szemben). Regisztrált autó
átvétel! Tel.: 76/713-226, 06-30/9435102
EGÉSZSÉG
HÁT
–
DERÉKFÁJÁS,
kézlábzsibbadás
kezelése.
Általam
alkalmazott
speciális
komplex
manuálterápiával (műtét és gyógyszer
nélkül) hatékony gyógyulás érhető el.
Ne éljen együtt a fájdalommal! Kérjen
időpontot: 06-20/442-2667
V E GY E S
Fenyő GYERMEK SZOBABÚTOR
(Faktum, sarokszekrény, komód, 2 db
polcos szekrény, pelenkázólap)
egyben eladó. Tel.: 06-70/330-9151

ÜLŐKANAPÉ 2 db fotellel, KANAPÉ,
ÁGYNEMŰTARTÓ, kétajtós SZEKRÉNY,
SZEKRÉNYSOR,
EBÉDLŐASZTAL,
Móra
GÁZTŰZHELY(újszerű),
FESTMÉNY, régi KAZETTÁS MAGNÓ
eladó. Tel.: 06-20/416-8765
Most minden DRÓTHÁLÓ, vadháló,
csibefonat tartozékokkal, drótbetétes
kapuk, kerítés elemek, egyéb lakatos
munkák olcsón, telepi áron kaphatók,
megrendelhetők.
Helyszíni
drótkihúzást, szerelést és szállítást is
vállalok. Tel.: 06-30/207-8756,
76/461-930

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.
80 l-es, gránit szegélyes AKVÁRIUM
gránit alsó szekrénnyel eladó. Tel.: 0630/943-7380 (munkaidőben 8-16
óráig)
LUCFENYŐ
ÜLTETVÉNY
teljes
árukészlete (40-120 cm-ig, 4-8 éves)
tevékenység megszűnése miatt eladó.
Tel.: 06-20/462-8410
Használt MOSÓGÉPEK garanciával
eladók 23.000 Ft-ért. Az ajánlat csak a
készlet erejéig tart. Tel.: 06-70/3214024
Szeletelt TÉGLA, TÉGLAKAVICS eladó.
Darabok: 700 Ft/m2, 15x7: 1.700
Ft/m2,
30x7:
1.800
Ft/m2.
Téglakavics: 150 Ft/kg. Kiszállítás
megoldható (Bugac-Alsómonostor).
Tel.: 06-70/453-9869
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

Kombinált
GYALUGÉP,
ács
ÁLLVÁNYOK,
GALLYZÚZÓ,
BETONKEVERŐ,
KOMPRESSZOR,
krumpli
KIPERGETŐ,
SZŐLŐBOGYÓZÓ, Zinger VARRÓGÉP,
FRANCIAÁGY fotelekkel, GYEREKÁGY,
régi olcsó SZEKRÉNYEK, régi SUBLÓT,
ELŐSZOBASZEKRÉNY tükörrel, 50 l-es
műanyag EDÉNYEK, 50 db új
KÚPCSERÉP, 200 db új kisméretű
TÉGLA és kombinált HŰTŐ eladó. Tel.:
06-30/362-4294
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)
RÉGI TÁRGYAK FELVÁSÁRLÁSA!
Régiségek, retro tárgyak, képek,
porcelánok,
csillárok,
bútorok,
könyvek, ezüst tárgyak, illetve komplett
hagyaték lomtalanítását is vállalom.
Tel.: 06-20/953-5666

AUSZTRIÁBÓL behozott használt
BÚTOROK, MŰSZAKI CIKKEK és
NYÍLÁSZÁRÓK eladók. Tel.: 0630/496-2704
Szép, jó állapotú SZEKRÉNYSOR
(cseresznye színű, 4 m hosszú, 5
részes): 70.000 Ft, ágyneműtartós,
nyitható KANAPÉ szép állapotban (kék
színű): 25.000 Ft-ért eladó. Uitt.: régi,
de jó, stabil DOHÁNYZÓASZTAL
(világos színű) és egy gyermek
ÍRÓASZTAL (1.000 Ft/db), valamint
gyermek KERÉKPÁROK, fa LÉTRA
(nyitható) eladó. Tel.: 06-30/496-7263
Asztali CSONTFŰRÉSZ (380 W-os)
eladó. Tel.: 06-20/496-4470

ABLAKOK,
ERKÉLYAJTÓK,
ÜVEGFALAK kitűnő minőségben,
bontásból,
szállítással
Németországból. Szállítást vállalunk.
Tel.: 06-30/282-9225
160x110-es HULLÁMPALA eladó
Szentesen. Tel.: 06-20/250-8259
VÁSÁROLOK gyűjteményembe régi
favillát, cserépedényeket, köcsögöket,
petróleumlámpát,
fatalicskát,
zománcos babakádat, tulipános ládát,
faragott bútorokat, székeket, asztalokat
és mindent ami régi. Tel.: 06-70/6164104
Eladó fabetétes, mohazöld színű,
kihúzhatós REKAMIÉ egy fotellel. Uitt.:
130x60-as Calvados színű ÍRÓSZÁMÍTÓGÉPASZTAL eladó. Tel.: 0630/691-5718
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.: 0670/491-6777
ÓCSKAVASÉRT házhoz megyek. Uitt.:
LOMTALANÍTÁST VÁLLALOK. Tel.: 0620/925-5968
TŰZIFA eladó (nyár, fenyő): 13.000
Ft/m3 házhoz szállítva (fűrészelt szél).
Tel.: 06-70/453-9869
3 db GÁZKONVEKTOR eladó. Tel.: 0630/340-2141

MŰANYAG és PAPÍRZSÁKOK eladók.
40 kg-os zsákok: 40 Ft/db, 25 kg-os
zsákok: 25 Ft/db. Minimum 20 db
vásárolható a KUKORI Üzletben
(Bajcsy u. 12.) vagy 100 db felett. Tel.:
06-20/265-3733
Eladó
jó
állapotban
lévő
KONYHASZEKRÉNY
mosogatóval,
ASZTAL 3 db székkel, REKAMIÉ (2 db
180x150 cm-es, házilag készített),
TOLLPAPLAN, fehér PORCELÁN
TÁNYÉR 22 db mintás, FALI
DÍSZTÁNYÉR (8 db), 4 db levesespörköltes TÁL, 3 db dísz KÖCSÖG,
bekötött BOROSÜVEG (3 l-es) és 6 db
mintás teás BÖGRE. Tel.: 76/426-010
(9-17 óráig)
TŰZIFA AKCIÓ! Bükk, tölgy: 3.200
Ft/100 kg, akác: 3.900 Ft/100 kg.
EUTR: AA0474005 Tel.: 06-30/9152347
HŰTŐ, MOSÓGÉP, SZÁRÍTÓGÉP,
MOSOGATÓGÉP, beépített SÜTŐ és TV
eladó. Tel.: 06-70/339-5421

HEVERŐT KERESEK megvételre,
amely lehetőleg 36-40 cm magas. Tel.:
06-20/336-9192
GARÁZSVÁSÁR
február
11-én
(vasárnap):
szobabútorok,
2-3
személyes
kanapé,
rekamié,
ebédlőbútor asztallal 6 db székkel,
takarmány daráló és még sok egyéb.
Tel.: 06-70/599-9292
KANAPÉ
(140x200
cm
fekvőfelületű) és 2 FOTEL olcsón
eladó. Uitt.: HARMONIKA és 60-70
éves BÚTOROK eladók. Tel.: 0670/313-7380
DUNNÁT, PÁRNÁT, régi használt
TOLLAT VESZEK. Tel.: 06-30/4674542
ABLAKOK,
ERKÉLYAJTÓK,
ÜVEGFALAK kitűnő minőségben,
bontásból,
szállítással
Németországból. Szállást vállalunk.
Tel.: 06-30/282-9225

Eladók
kéményes
KONVEKTOR
csövekkel, 135x120 cm ablakra való
SZÚNYOGHÁLÓ,
25
l-es,
rozsdamentes
SZÓDÁSBALLON,
SZÓDÁSSZIFON,
forgótárcsás
MOSÓGÉP, 20 l-es piros FAZÉK, nagy
VAJLING, alumínium HURKA ABÁLÓ,
15 l-es, kék BÖDÖN, nagy FAKANÁL,
DEMIZSONOK, SAJT PRÉSELŐ tepsik,
25 l-es, rozsdamentes PERMETEZŐ,
kompresszorral feltöltő hosszú csővel
(kb. 10 m). Tel.: 06-20/462-0144
Eladó 4 db TÉLI AUTÓGUMI (175/65
R14
820),
nagy
FATEKNŐ,
LOVAGLÓCSIZMA (új), horganyzott
CSŐ
(2,5
m,
4
mm-es),
KERESZTVÁGÓ FŰRÉSZ, CSÁKÁNY,
LAPRADIÁTOR,
OLAJOSHORDÓ,
VIDEO + KAZETTÁK, MAGNÓ +
KAZETTÁK, ÁGYRÁCS (2 db 80x200as),
POHARAK,
CSÉSZÉK,
MARMONKANNA, RETEKLYUKASZTÓ,
SZÓDÁSÜVEG, RUHÁK, KABÁTOK,
CIPŐK, régi MG. FELSZERELÉSEK,
JÉNAI TÁLAK. Tel.: 76/468-571
(Kkfháza)
MEZŐGAZDASÁG
SZUDÁNI FŰ, MOHAR és KÖLES
MAG eladó vetésre. Tel.: 06-20/9415540
KUKORICA, ZAB és MANGALICA hízó
eladó. Tel.: 06-30/606-1271
Eladók
12-es,
háromnegyedes
FÓLIABORDÁK, GERINC, AJTÓK
(palántaház volt). Tel.: 06-20/2851338 (16 óra után)

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.

Eladó 23 soros Nordsten VETŐGÉP, 3
fejes Gassner EKE vagy cserélhető.
Tel.: 06-70/200-2506
BÚZAVETŐGÉP (19 soros, német),
KOMBINÁTOR (2 tagú, fogas),
Kemping HENGER (2 soros, 2 m 20
cm széles), TALAJLAZÍTÓ (2 késes),
TÁRCSA (9 leveles, függesztett),
Kemping henger utána 1 soros,
GYŰRŰSHENGER (3 tagú, 2 soros és
szállítókocsi hozzá). Tel.: 06-70/5210170
FÓLIAVÁZAK: 12 db 12-es, 36 m
hosszú, 6 db 50 m hosszú, 16-os erős
anyagból, belső vázakkal, 2 hajós, 50
m hosszú tartozékokkal, automata
ÖNTÖZŐ
BERERNDEZÉS
tartozékokkal, Carborobot KAZÁNOK,
MOZDONY KAZÁN és LAKÓKOCSI
eladó. Tel.: 06-20/363-3790
GOLDONI olasz kertészeti kistraktor 33
LE, 2 hengeres dízel motorral,
kapcsolható négykerék hajtással,
kapcsolható 4 kerék difi zárral,
sebességváltós kardán kihajtással, 8090%-os gumikkal, 1500 üzemórával
eladó. Tel.: 06-20/334-8018
SZÓJADARA házhoz szállítással. Tel.:
06-30/228-0881
Tápkockás
KARALÁBÉ-,
KELKÁPOSZTA-,
KÁPOSZTA-,
KARFIOL-, BROKKOLI-, SALÁTA
PALÁNTA eladó. Tel.: 06-30/625-2593
KÍNAI KEL PALÁNTA eladó. Tel.: 0630/594-6852
1985-ös évj. 6245-ös ZETOR 2020-ig
műszakival, jó állapotban eladó. Tel.:
06-20/420-0213
Eladó csipedős ERŐS PAPRIKAMAG.
Tel.: 06-30/963-9932
PETŐFISZÁLLÁSON eladó a Góré
dűlőben 1 ha 9888 m2 (316 AK)
FÖLDTERÜLET, amelyen kb. 300 q
kivágható akácfa van. Tel.: 06-20/5430184
MTZ 952, 2 db E-514 KOMBÁJN, RK210-es FŰKASZA, 2 fejes Lajta EKE,
Amazone
2
tárcsás
MŰTRÁGYASZÓRÓ, MTZ ALKATRÉSZ
és használt külső GUMI eladó. Tel.: 0630/216-5273
2 db 50 m-es, dupla vázú FÓLIAVÁZ
eladó. Tel.: 06-20/925-4669
BURGONYA (fekete földön termett, 3-5
cm-es, Kleopátra, Red Scharlett,
Balatoni Rózsa, Bella Rosa, Desireé)
eladó. Tel.: 06-70/502-2569
ÉTKEZÉSI BURGONYA eladó. Tel.: 0670/338-3750
Eladó
5,2
ha
SZÁNTÓ
KUNSZÁLLÁSON a Félegyházi oldalon.
Uitt.: ÁRPA és TRITIKÁLÉ is eladó. Tel.:
06-70/698-9845
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.: 06-20/9154622, 70/225-4664
TRITIKÁLÉ, KUKORICA és ZAB eladó.
Tel.: 06-30/401-5098
Operet PARADICSOM PALÁNTA eladó.
Tel.: 06-70/262-8310
Majsai útban, a Galambosi vasúti
megálló mellett, kövesút szélén 1 ha
7751 m2 SZÁNTÓ, 13,49 aranykorona
értékben eladó. Tel.: 06-20/448-8913
(délutáni órákban)
Eladók nagy PÁLMÁK és LEÁNDEREK,
valamint 2 HOBBI jó helyen,
fóliavázakkal vagy anélkül. A fóliavázak
külön is eladók. Uitt.: 16-os KPE
CSÖVEK (kb. 1000 m), KÖRFŰRÉSZ
(fúró, maró), kéményes KONVEKTOR
(3,5 kW-os), 3+2-es ÜLŐGARNITÚRA
és 2 db BÁRSZÉK eladó. Tel.: 0670/619-3550

Á L L AT
MANGALICA hízók eladók. Tel.: 0670/457-9825
TOJÓTYÚK
előjegyezhető
a
www.facedbook.com/baromfifutar
oldalunkon.
Most
50
Ft/db
kedvezményt
adunk.
Kupon:
baromfi50
Sárga színű MUDI KISKUTYÁK eladók.
Tel.: 06-30/629-1056
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva:
650 Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382
Tanyán nevelt, táp nélkül hizlalt, kb.
150 kg-os, hús VÁGÓSERTÉS eladó:
400 Ft/kg áron. Tel.: 06-70/334-8770
MALACOT VESZEK. Tel.: 06-20/3676889
Hasított SERTÉS eladó. Tel.: 0630/206-2373
Eladó vörös MANGALICA – DUROK
keverék 17 db kis SÜLDŐ, 3 db
MALAC. Uitt.: BIO SÁRGARÉPA és
PETREZSELYEM GYÖKÉR eladó. Tel.:
06-30/837-2703
Vegyesdarán és kukoricán hizlalt,
fehér, hús jellegű HÍZÓ SERTÉS (kb.
140 kg-os) a Bankfaluban eladó. Tel.:
06-70/619-9440 Vmint.: kb. 180 kgos HÍZÓ SERTÉSEK eladók. Tel.: 0620/992-1506
NAPOS
CSIBE
előjegyeztethető
március
6-ra
a
Szemerédi
Terményboltban (Kkfháza, Illésházy u.
49. – Kossuthváros).
250 kg-os, fehér hús SERTÉSEK
eladók: 470 Ft/kg. Tel.: 06-70/3763677
120-140 kg közötti HÍZÓK felpucolva,
félbevágva eladók. Tel.: 06-20/6294303
SÜLDŐK eladók. Tel.: 06-70/240-6411
1 db 1 hetes BIKA BORJÚ eladó. Tel.:
06-20/823-3909
Eladók
kisés
nagysúlyú
HÚSSERTÉSEK. Tel.: 06-20/806-0984
(15 óra után, hétvégén egész nap)
TÖRPE
TYÚKOKAT
KERESEK
megvételre
Kiskunfélegyháza
területén. Uitt.: kukoricán nevelt,
felpucolt GYÖNGY eladó. Tel.: 0670/209-7443
Nagysúlyú, hús jellegű SERTÉS eladó.
Tel.: 06-70/453-6131
TÁRSKERESŐ
Luxus körülmények között élő, 51 éves
(182/94) sportos, sármos üzletember,
akinek a belső lelki világa a 10-es
skálán mimimum 9-es, csinos, vékony
testalkatú, szolid, önmagára és
társaságára igényes, őszinte társát
keresi 42 éves korig hosszú távú
kapcsolatra. Tel.: 06-30/908-4622
(visszahívom)

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.:
06-70/661-4823
168/75/68
éves,
elvált
férfi
ismerkedne
tar tós
kapcsolat
reményében csinos, fiatalos hölggyel.
Tel.: 06-20/988-0488
M U N K A A L K A LO M
FUTÁRT keresünk étel kiszállításra
saját gépkocsival hétfőtől – szombatig
10-13 óráig a Desperado Étterembe.
Tel.: 06-20/970-3466
Kiskunfélegyházi fuvarozó cég irodai
tapasztalattal
rendelkező
ADMINISZTRÁTORT
keres.
Szállítmányozásban szerzett gyakorlat,
nyelvismeret előny, de nem feltétel.
Fényképes
önéletrajzokat
a
kkfhiroda@gmail.com e-mail címre
várjuk.
SÜTEMÉNYEK
GYÁRTÁSÁRA
keresünk NŐI-FÉRFI
munkaerőt
hosszú távra, átlagon felüli fizetéssel,
motivációs rendszerrel. Gyakorlat nem
fontos. Szakmunkás bizonyítvány
előny. Kiválasztás személyes interjú
által. A munkavállalókat ha szükséges
beszállítják. Fizetés hetente. Jel.: 0670/364-5875
ÁLLÁS HIRDETÉS! Keresek egy
megbízható személyt hosszú távú
SOFŐR állásra 3,5 t teherautóra B kat.
jogosítvánnyal, 20-50 év között,
baromfihús
szállításra.
A
munkavégzés helye: Kunszállás. Csak
komoly érdeklődők hívjanak! További
részletekér t érdeklődjön telefonon
hétfőtől-péntekig 8-16 óra között: 0670/388-4184

C és E kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező
GÉPJÁRMŰVEZETŐT
keresünk
nyerges
billencs
szerelvényre, sóder- és kőszállításra.
Tel.: 06-70/418-1088
KaPet Bau Építőipari Kft. felvételre
keres KŐMŰVES, SZOBAFESTŐ,
ÉPÜLETBURKOLÓ és KŐMŰVES
SEGÉDMUNKÁS munkatársat. Elvárás:
önálló munkavégzés. Számlaképes
alvállalkozók jelentkezését is várjuk.
Jelentkezését az alábbi e-mail címen
várjuk: kanyoep@gmail.com Tel.: 0620/953-1706 –Kanyó Péter –
VARRÓNŐKET
(4-6-8
órás
munkaidőben) és részmunkaidős
SZABÁSZT keresünk. Tel.: 06-20/9858816
C és E kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező
GÉPJÁRMŰVEZETŐT
keresünk ponyvás szerelvényre,
olaszországi gabonaszállításra: 35
Ft/km. Tel.: 06-70/418-1088
VILLANYSZERELŐI állást keresek
karbantartási területen szerzett, több
éves gyakorlattal. Tájékoztatást kérek
az elvégzendő feladatokról, munkaidő
beosztásról,
bérezésről
a
villszer75@gmail.com e-mail címre.

Kiscsomag szállítására FUTÁRT
keresünk délelőtti munkavégzésre
Kiskunfélegyháza
környékére.
Önéletrajzokat a guker@freemail.hu email címre várjuk.
HÚSÜZLETBE ELADÓI munkakörbe
férfi és női munkavállalót keresünk.
Önéletrajzokat a Kossuth u. 31. sz.
alatti húsüzletbe várjuk. Tel.: 0630/943-1757
KERTÉSZETBE
megbízható
női
dolgozót keresek. Tel.: 06-70/4221992
PARADICSOM kertészetbe női és férfi
munkaerőt keresünk. Tel.: 06-30/2783687
KaPet Bau Építőipari Kft. felvételre
keres ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ,
ÉPÍTÉSVEZETŐ munkatársat. Elvárás:
min. építőipari középfokú végzettség.
Jelentkezését az alábbi e-mail címen
várjuk: kanyoep@gmail.com Tel.: 0620/953-1706 –Kanyó Péter –
VÍZ-GÁZ-KÖZPONTI
FŰTÉS
SZERELŐKET
keresünk
külföldi
munkára (Belgium). Hosszú távú
munka! Szállást, utazást biztosítunk.
Tel.: 06-30/548-5681

Megbízható,
józan
életű
KŐMŰVESEKET keresünk hosszú
távra, próbaidőn túl akár 300.000 nettó
fizetéssel. Tel.: 06-70/270-1628
A Duna House Kiskunfélegyházán 10
éve sikeresen működő irodájába
INGATLAN
ÉRTÉKESÍTŐ
munkatársakat keresünk. Ezt a
szakmát bármilyen életkorban el lehet
kezdeni és el lehet sajátítani, ehhez
elméleti és gyakorlati oktatást kapsz.
Legyél egy sikeres csapat tagja és
önéletrajzodat
küldd
a
vincze.jeno@dh.hu e-mail címre.
A Pub Pizzéria FELSZOLGÁLÓT keres.
Érd.: a helyszínen.
S Z O B A F E S T É S B E N ,
HŐSZIGETELÉSBEN
jár tas
munkatársat
keresek.
Bérezés
megegyezés szerint. Tel.: 06-30/2459732
Félegyházi Üzletünkbe keresünk
KERESKEDELMI vagy VENDÉGLÁTÓI
VÉGZETTSÉGŰ, szakképzett, 24
életévet be nem töltött munkatársat.
Elsősorban hölgyek jelentkezését
várjuk.
Fényképes
önéletrajzot
mibolo2008@gmail.com e-mail címre
kérek. Tel.: 06-30/901-2684

LAKATOST,
HEGESZTŐT
(AWI)
kiskunfélegyházi
munkavégzésre
azonnal felveszünk. Tel.: 06-20/5787678
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.
Dinamikusan fejlődő ÉPÍTŐIPARI Kft.
SZOBAFESTŐ alkalmazottakat vár. Tel.:
06-20/446-5248
Szakképzett
ESZTERGÁLYOST
keresünk, aki tud hagyományos
forgácsológépen önállóan dolgozni.
Lehet pályakezdő is. Bővebb
információ: 06-70/670-5571
Önállóan dolgozni tudó AUTÓSZERELŐ
munkatársat keresünk. Teherautó
szerelésben jártasság előny, de nem
feltétel.
Jelentkezni
a
kkfhiroda@gmail.com e-mail címen
vagy
a
06-20/466-3397-es
telefonszámon.

Rendszeres
hétvégi
(szombatvasárnap)
ELADÓI
munkakörre
keresek megbízható hölgyet napi
fizetéssel, valamint fiatalembert, aki
min.
kombi
személyautóval
rendelkezik. Házaspárok, párok
előnyben.
Érdeklődni
az
edesseg72@freemail.hu e-mail címen
lehet.
SZAKÁCSOT keresünk vagy főzni tudó
KONYHAI KISEGÍTŐT. Tel.: 06-20/3123067
Kiemelt
bérezéssel
keresünk
megbízható 1 fő KACSATÖMŐT, 1 fő
MASSZAKLEVERŐST és 1 fő HÁZ
KÖRÜLI MUNKÁRA férfi munkaerőt.
Uitt.:
kiadó
2200
férőhelyes
TÖMŐSZÍN komplett felszereléssel.
Tel.: 06-20/801-6318
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.
G É P J Á R M Ű V E Z E T Ő
– 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 email címre várunk.
Kereskedelemben jár tas, kreatív,
ügyes kezű, rugalmas, virágokat
kedvelő, fiatalos munkatársat keresünk
rész- vagy teljes munkaidőbe a RÉKA
VIRÁGÜZLETBE. Tel.: 06-70/456-1594
Sörözőbe PULTOST keresünk állandó
és beugrós munkára. Tel.: 06-20/3738723
Kiskunfélegyházi
telephely
érvényes okmányokkal rendelkező
RAKODÓGÉP KEZELŐT keres. Tel.: 0620/935-5620

A Kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft.
SZENNYVÍZ ELŐTISZTÍTÓ TELEPRE
keres
karbantar tó,
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 por tán leadott
önéletrajzzal.
Kiskunfélegyházán
lévő
BENZINKUTAKRA
keresünk
jó
kommunikációs
készséggel
rendelkező,
nem
dohányzó
KÚTKEZELŐ munkatársat. Fényképes
önéletrajzokat
a
shell412560@gmail.com e-mail címre
kérünk.
PARADICSOMOS KERTÉSZETBE férfinői munkaerőt keresünk. Tel.: 0630/382-8423
A
Cleaner
Guys
ALKALMI
TAKARÍTÓKAT
keres
külsős
csapatába. Tel.: 06-30/326-5572
Beugrós FELSZOLGÁLÓT (2-3 óra
munka) és KONYHAI KISEGÍTŐ (4-8
óra munka) munkatársakat keres a
Sport Étterem. Érd.: személyesen 1016 óráig.
Németországba FAGYIZÓI MUNKÁRA
szorgalmas egyén jelentkezését várjuk
kezdő szintű német nyelvtudással. Tel.:
00-49/176-806-86735
KŐFARAGÓ szakmában jártas, vagy
érettségizett, vagy szakmunkás,
pályakezdő munkatársat keresünk.
Tel.: 06-30/943-7380 (munkaidőben
8-16 óráig)

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

Kohajda Béla

A Cleaner Guys Kft. 8 órás
munkavégzésre TAKARÍTÓKAT keres a
bokrosi
Mars
Magyarország
telephelyére. Tel.: 06-20/957-6699
KACSATÖMÉSRE 1 fő alkalmazottat
keresünk. Bérezés megegyezés
szerint. Tel.: 06-70/413-5485
Magas művelésű PARADICSOMOS
KERTÉSZETBE állandó munkára
munkaerőt keresek. Tel.: 06-20/9312933
RAKTÁROS KOLLÉGÁT KERESÜNK!
Kiskunfélegyházán lévő élelmiszer
nagykereskedésünkbe
raktáros
kollégát keresünk. Köztünk a helyed,
ha szeretnél egy lendületes csapat
tagja
lenni.
Feladataid:
*Áru
összekészítés *Áru átvétel *Gépi és
kézi
árumozgatás
*Leltár
*Szavatossági
idő
figyelése
*Raktárrend. Elvárások: *Jó fizikai
terhelhetőség
*Pontos,
precíz
munkavégzés.
Amit
kínálunk:
*Munkalehetőség egy folyamatosan
fejlődő
családi
vállalkozásnál
*Fiatalos, összetartó csapat *Stabil
vállalati háttér. Munkavégzés helye:
Kiskunfélegyháza.
Fényképes
önéletrajzodat
várjuk
az
iroda@hirosdefend.hu e-mail címre.

„Suhanva száll az élet tova, ami elmúlt nem jön vissza soha.
Bár lassan mindent elvesztünk, de lesz kiket örökké szeretünk.”
Drága férjem
felejthetetlen gyermekem

SZERETETTEL EMLÉKEZÜNK

és
Tóth István
halálának 31. évfordulóján
- Feleséged, lányod,
vejed -

„Megállt a kéz, megállt a szív,
nincs többé szó ajkadon.
De szívünkben örökké élsz,
mert szeretünk nagyon.”

EMLÉKEZZÜNK

hentes
életének 78. évében
2018. február 4-én elhunyt.
Temetése 2018. február 16-án
13 órakor lesz az
Alsótemetőben.
Lelki üdvéért az engesztelő
szentmisét 2018. február 16-án
7 órakor a Szent István
Templomban mutattatjuk be.

- Gyászoló család -

Élelmiszer üzletbe 2 műszakos
munkarendbe ELADÓT keresünk. Túlóra
nincs! Cafeteria van, szabadság van, év
végi juttatás van! Hívj, ha érdekel. Tel.:
06-70/622-3303 (egész nap)
5-10 fős létszámmal ipari BETANÍTOTT,
SEGÉDMUNKÁT vállalunk operátori,
összeszerelői, autóipari, raktárosi
tapasztalattal, bérmunkában. Leveleket
dolgozoemberek@gmail.com e-mail
címre várunk vagy a 06-20/944-7520as telefonszámon 17 óra után.
Kiskunfélegyházi tüzép telepre keresünk
ÁRUKIADÓT. Gépkezelői végzettség
előny, de nem feltétel. Tel.: 06-30/2940457, 70/432-6397
1 fő BIZTONSÁGI ŐR jelentkezését
várjuk
szupermarket
őrzésére
Kiskunfélegyházán. Tel.: 06-70/9358188
Kiskunfélegyházi telephellyel rendelkező
fuvarozó cég keres C-E kategóriás
jogosítvánnyal rendelkező, józan életű
GÉPJÁRMŰVEZETŐT. Tel.: 06-30/2940457, 70/432-6397
A SZIKRA-VILL Kft. VILLANYSZERELŐ
munkatársat keres épületvillamossági
munkakörbe. Tel.: 06-20/466-9457
(hétfőtől-péntekig 7-16 óráig)
BIZTONSÁGI ŐRT keresünk kkfházi
munkára.
Vagyonőr
igazolvány
szükséges. Tel.: 06-20/350-2984
A Pálmonostorai Napsugár Óvoda
SZAKÁCS
munkakör
betöltésére
azonnali kezdéssel közalkalmazotti
jogviszonyba állást hirdet. Tel.: 0630/337-3871

Tóth István Zsolt
„Inas”

halálának 4. évfordulóján.
- Édesanyád, nővéred,
sógorod és családja -

„Azt mondják, az idő gyógyít.
Hogy feledni is lehet.
A mosolyok s könnyek mégis,
most is kínozzák a szívemet.”
(George Orwell)
Soha el nem múló szeretettel
és tisztelettel emlékezünk

S Z O L G Á LTAT Á S
KŐMŰVES munkákat vállalok: családi
házak
felújítása,
kapubejárók,
melléképületek építése, térkövek készítése
stb. számlaképesen. Tel.: 06-30/2897518
SORSELEMZÉS,
KÁRTYAJÓSLÁS,
családi, párkapcsolati problémák,
szerelemkötés, átok-rontás levétele.
Hívásra házhoz megyek. Tel.: 06-30/9243867
SZIGETELÉS! Vizes és salétromos falak
bontás nélküli szigetelése rövid
határidővel, garanciával. Lakott épület
nem akadály! www.alaszigeteles.hu Tel.:
06-30/851-8118
GURTNI CSERE, új redőny készítése,
faredőny javítás hétvégén is. Gyors, precíz
munka. Tel.: 06-30/735-0746, 70/2276273
MÉLYÉPÍTŐ – KIVITELEZŐ vállal minden
munkát, ami a föld felszíne alatt van. Tel.:
06-20/273-9154

ERESZCSATORNA
KÉSZÍTÉST,
KŐMŰVES munkát, FESTÉST és
TETŐJAVÍTÁST
vállalunk
rövid
határidővel, hétvégén is. Tel.: 06-70/2276273, 30/735-0746
VILLANYSZERELÉS: lakások, házak
felújítása, bővítése, hiba elhárítás. Uitt.:
CENTRIFUGA és TÁRCSÁS MOSÓGÉP
JAVÍTÁS garanciával. Tel.: 06-70/3385822
LÓSZERSZÁMOK készítése és javítása,
nyereg javítása. Vmint.: használt
lószerszámok Bugacon eladók. Tel.: 0670/453-8751
SZOLGÁLTATÁS
BŐVÍTÉSE!
Kiskunfélegyházán és vonzáskörzetében
feleslegessé vált dolgait térítésmentesen
elszállítjuk! Családi házak, lakások, tanyák
öröklés utáni vagy csak költözés miatti
lomtalanítása PINCÉTŐL – PADLÁSIG.
Tel.: 06-20/577-4717 Halasi József

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

szül.: Magyari Veronika

szül.: Keskeny Rozália

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

- Gyászoló család -

„Csillag volt, mert szívéből
szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy
csak lehetett. Elment tőlünk, mint
a lenyugvó nap, de szívünkben
tovább él, és örökké ott marad.”

Palotás József
halálának 10. évfordulóján.

- Szerető családja -

- Gyászoló család -

„Olyan gyorsan mentél el tőlünk, még
búcsúra sem volt időnk. Fájdalmat itthagytad
nekünk, még élünk, emléked őrzi szívünk.”

EMLÉKEZÜNK

Patai Mihály
halálának 2. évfordulóján.

- Gyászoló felesége,
2 gyermeke, unokája -

„A szeretet soha el nem fogy.”
(Pál apostol)

EMLÉKEZÜNK

EMLÉKEZZÜNK

MÁV nyugdíjas

halálának 1. évfordulóján.

KÖLTÖZTETÉS,
ÁRUFUVAROZÁS
helyben az ország és EU egész területén
ponyvás teherautóval, igény esetén
rakodókkal. Tel.: 06-70/511-1200
–Tóth József –
KÚTFÚRÁS! Tel.: 06-30/554-5544

Fekete Balázsné

Dongó Dezső
Tarjányi Lászlóné

Józan
életű,
megbízható
erdésztechnikus sok éves tapasztalattal
FAKIVÁGÁST,
FAKITERMELÉST,
GALLYAZÁST vállal Kiskunfélegyházán
és környékén. Gyors, precíz munka.
Tel.: 06-30/981-9926
ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY készítése.
Tel.: 06-20/805-7847
VESZÉLYES FÁK lebontását vállalom
alpin technikával. Tel.: 06-70/251-5383
KAPUK készítése akár ipari méretben is.
Tel.: 06-30/928-1085
VESZÉLYES FÁK lebontását vállalom
alpin technikai módszerrel. Tel.: 0670/387-1179
SZOBAFESTÉST – MÁZOLÁST –
TAPÉTÁZÁST – GIPSZKARTONOZÁST,
laminált padló lerakást, hőszigetelést és
kisebb kőműves munkákat vállalok
mindenki számára elérhető áron. Tel.:
06-20/997-2792
KÖNYVELÉST, bérszámfejtést vállalok
gazdasági
társaságok,
egyéni
vállalkozók, őstermelők részére,
valamint magánszemélyek részére
bevallások készítését. Halasi Krisztina
06-20/228-6433
Homlokzati
HŐSZIGETELÉST,
BURKOLÁST, KŐMŰVES – FESTÉS
munkákat,
valamint
lakások,
lépcsőházak TELJES FELÚJÍTÁSÁT
vállalom pontos határidővel, korrekt
áron, számlaképesen. Tel.: 06-20/6294303

halálának 3. évfordulóján.
A szentmisét lelki üdvéért
2018. február 10-én este 6 órakor
a Szent István templomban
mutattatjuk be.

- Emlékezik szerető családja -

Makra János
ny. állomásfőnökre

halálának 15. évfordulóján, az
Ótemplomban 2018. febr. 11-én
17:30 órakor tartandó szentmisén
mindazokkal, akik őrzik emlékét,
tisztelték és szerették őt.

- Szerettei -

GURTNI CSERE, új redőny készítése,
faredőny javítás hétvégén is. Gyors,
precíz munka. Tel.: 06-30/735-0746,
70/227-6273
IRÁNYÍTÁS OKOSTELEFONNAL! Fűtésvilágítás-kamera-riasztó-kapunyitó.
Beüzemelés, szerviz. Tel.: 06-30/5257611
GÁZKAZÁNOK karbantartása, javítása és
beüzemelése. Baxi, Buderus, Ferroli,
Saunier Duval, Hajdú, Biasi, Fondital
készülékek szervizelése. Gázhálózatok
és készülékek időszakos műszaki
biztonsági felülvizsgálata. Tel.: 0670/622-2755
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
Fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk mindazokkal akik
ismerték és szerették, hogy

Kovács
Tamás
2017. december 22-én elhunyt.

TŰZIFA VÁGÁS szalagfűrésszel.
FŰKASZÁLÁS, parlagfű irtás motoros
fűkaszával.
AUTÓ
és
EGYÉB
SZÁLLÍTÁS 2 t-ig! Tel.: 06-20/9862300
E N E R G I A H AT É KO N Y S Á G I
BERUHÁZÁSOKHOZ KAMATMENTES
HITEL max. 20 évre, homlokzati
hőszigetelésre,
külsőnyílászáró
cserére, kondenzációs kazánra,
kéményfelújításra, megújuló energia
hasznosításra (napelem, hőszivattyú),
magánszemélyeknek
és
társasházaknak energia tanúsítással.
Tel.: 06-20/207-1212
BÚTOROK készítése, javítása, egyéb
asztalos munkák. Tel.: 06-70/6772577 asztaloskell@gmail.com
REDŐNY DOKTOR! Redőnyök javítása,
újak készítése garanciával, hétvégén
is. Tel.: 06-20/299-2233

UTÁNFUTÓ BÉRELHETŐ! Tel.: 0630/868-4467
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
gáz-vízmelegítők
vízkőtelenítése! Tel.: 06-30/295-9601

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

„Elcsitul a szív, mely értünk
dobogott, pihen a kéz, mely
értünk dolgozott. Akit
szeretünk, azt soha el nem
felejtjük. Számunkra te soha
nem leszel halott, ragyogni
fogsz, mint a csillagok.”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

EMLÉKEZÜNK

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

Édesapánk

Csenki Csaba

Temetése 2018. február 12-én
9 órakor lesz a Felsőtemetőben,
polgári szertartás szerint.

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

- Gyászoló család -

- Gyászoló testvére -

„Mióta elmentél, semmi sem számít,
hisz nem láthatod már a föld csodáit,
szeretni mentél, a felhőkön át,
s Veled repült az egész világ.”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

EMLÉKEZÜNK

LUX SZÁRAZ TISZTÍTÁS! Kirby habos
tisztítás: kárpit – szőnyeg –
atkátalanítás – GOMBÁTLANÍTÁS –
pollen szűrés. Akció nyugdíjasoknak
és kismamáknak! Lakás: Kkfháza,
Szendrey u. 42. Tel.: 06-20/391-7703,
30/320-0631
TÉRKÖVEZÉS – TEREPRENDEZÉS –
VÍZ-SZENNYVÍZ rendszerek cseréje,
kisebb KŐMŰVES munkák. Tel.: 0620/273-9154
ÚJ SZOLGÁLTATÁS! IT BIKE MOBIL
KERÉKPÁRSZERVIZ! Javításra szoruló
kerékpárért
házhoz
megyünk,
műhelybe szállítást vállaljuk. Tel.: 0630/933-3783
KAPUNYITÓ JAVÍTÁS, garázsnyitó
javítás, karbantartás, szerelés. Tel.:
06-30/525-7611

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

szül.: Varga Mária

Kókai József

halálának 4. évfordulóján.

- Szerető családja -

OK TATÁS
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

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

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)
MEZŐGAZDASÁGI
alap
és
ismeretfelújító ADR TANFOLYAM
Csongrádon.
Műtrágya-,
növényvédőszer-, gázolajszállítás és
raktározás. Saroktanya Mezőgazdasági
Tudáscentrum. Tel.: 06-30/715-7828
LOVARI nyelvtanfolyam indul Szegeden
március 17-én 9 órától a Teréz utca
36/B. sz. alatt, Csongrádon március
16-án 13:50 órától a Nagymező u. 37.
sz.
alatt.
Tel.:
06-70/5795983,
20/428-4486
www.ciganynyelvoktatas.hu
Fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték és szerették, hogy

Horváth Róbertné
szül.: Fekete Mária

Székely Gyuláné
szül.: Szabó Rozália

halálának 3. évfordulójára.

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

- Szerető családja -

- Gyászoló család -

Székely Gyula

„Hiányod fájdalom, elviselni
nehéz örökké tart szívünkben a
Rád emlékezés. Csak az hal
meg, akit elfelednek, örökké él,
akit igazán szerettek.”

EMLÉKEZÜNK

81 éves korában
2018. február 1-jén elhunyt.
Temetése 2018. február 15-én
11 órakor az Alsótemetőben lesz.
Lelki üdvéért az engesztelő
szentmisét 2018. február 15-én
7 órakor az Ótemplomban
mutattatjuk be.

- Gyászoló család -

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, szomszédoknak,
barátoknak, ismerősöknek és mindazoknak, akik szeretett
Édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédnagymamánk

Tajti Károlyné

Fekete Jánosné
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban velünk
együttéreztek.
- Gyászoló lányai és családjaik -

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.
NYÍLÁSZÁRÓK
UTÓLAGOS
SZIGETELÉSE, passzítása, beállítása,
zárcseréje,
hőszivárgás
mérése.
Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók,
szalagfüggöny,
harmonikaajtók
készítése, javítása. Penészmentesítés!
www.peneszeltavolitasa.hu Tel.: 0630/294-6022
NYÍLÁSZÁRÓ CSERE! Jó ár – érték
arányú, új, hőszigetelt ablakok, ajtók
raktárról! Szabvány méretű nyílászárók
cseréje akár 3 napon belül. Valamint
nyílászáró csere utáni káva javítás,
festés, homlokzati hőszigetelés. Tel.: 0620/629-4303

Jászberényi László
halálának 6. évfordulóján.

- Szerető feleséged
és a család -

„Elmondok egy imát, és
meggyújtok egy gyertyát, lángja
szül.: Tarjányi Veronika
apró, mégis meleget és fényt ad.
temetésén megjelentek, sírjára
E kis láng a mi üzenetünk néktek;
koszorút, virágot helyeztek,
Szeretetünk nem múlik
a szívünkben éltek!”
fájdalmunkban velünk együttéreztek.

- Gyászoló család -
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