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Városlátogatások Túraprogramok Kiskunfélegyházi felszállással
Pozsony: 06.02., 1 napos program, busz idegenvezető  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.500 Ft/fő
Badeni Rózsafesztivál: 06.02., 1 napos program, busz, id.vez.  . . . . . . . . .12.500 Ft/fő
Hajtánytúra Ausztriában: kerékpáros kaland síneken, garantált a szórakozás
és a vidám kikapcsolódás, 1 napos, busz idegenvezető  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.500 Ft/fő
Zakopane: 05.19., 2 napos, szálloda, reggeli, program, busz  . . . . . . . . . . . . . . .29.500 Ft/fő
Salzkammerguti tavak: 04.28., 4 nap, szálloda, reggeli, program, busz  . .62.500 Ft/fő
Székelyföldi kiskörutazás: 04.27., 5 nap, szálloda, FP., program, busz . .67.500 Ft/fő 
Plitvicei Tavak: 08.18., 2 napos, szálloda, reggeli, program, busz  . . . . . . . . . .29.500 Ft/fő
Madrid: 05.18., 5 nap, szálloda, reggeli, repülő, program  . . . . . . . . . . . . . . .99.900 Ft/főtől
Nizza Monaco: 09.08., 4 nap, szálloda, reggeli, repülő  . . . . . . . . . . . . . . . .79.900Ft/főtől
Nyaralás 2018:
Olaszország: Jesoló, 8 nap, szálloda, félpanzió, már  . . . . . . . . . . . . . . . . . .77.600 Ft/főtől
Horvátország: Rab-sziget, 8 nap, szálloda, félpanzió + ital, már  . . . . . . . .67.850 Ft/főtől
Családi szoba félpanzió 2 felnőtt + 2 gyerek, már . . . .206.230 Ft/család/héttől
Albánia: 10 nap, szálloda, svédasztalos reggeli, busz+Kkfházi felsz., már . . . .74.900 Ft/főtől
Albánia: 8 nap, 4 ,7 fős apartman,  utazás egyénileg, már  . . . . . . .84.000 Ft/apt./héttől
Török Riviéra: 8 nap, szálloda, all.incl., repülő már  . . . . . . . . . . . . . . . . . .89.500 Ft/főtől
Korfu: 8 nap, 2,4,6 fős apartman, utazás egyénileg, már  . . . . . . . . .39.900 Ft/apt./héttől
Parália: Nei Pori, 10 nap, apartman, busz, már  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.900 Ft/főtől
Naponta frissülő adatbázis, családbarát árak, integrált foglaló és ajánlatkérő rendszer!!
Autóbérlés, reptéri transzfer, repülőjegy, buszjegy és szállásfoglalás, 

koncert és színházjegyek, utasbiztosítás, DPD pickup csomagpont. 
Ajándékozzon esküvőre, névnapra, születésnapra

„AJÁNDÉKUTALVÁNYT”!

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/



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

KÜLFÖLDI AJÁNLATAINK:
- BADENI RÓZSAFESZTIVÁL: 06. 02., 1 NAP + BUSZ-KKFHÁZA + IDEGENVEZETŐ.................12.500 FT-tól/fő
- KORFU: JÚN., 8 NAP / 7 ÉJ + REPÜLŐ + APARTMAN.........................................................................51.900 FT-tól/fő
- ZAKYNTHOS: JÚN., 8 NAP / 7 ÉJ + REPÜLŐ + APARTMAN....................................................................54.900 FT-tól/fő
- BARCELONA, MADRID:ÁPR.-MÁJ.-JÚN., 4 NAP / 3 ÉJ + REPÜLŐ + HOTEL + REGGELI.................59.900 FT-tól/fő
- COSTA BRAVA: JÚN., 8 NAP / 7 ÉJ + REPÜLŐ + HOTEL*** + FÉLPANZIÓ....................................94.990 FT-tól/fő
- CIPRUS: JÚN., 8 NAP / 7 ÉJ + REPÜLŐ + HOTEL** + FÉLPANZIÓ ................................................104.900 FT-tól/fő
- GÖRÖG KÖRUTAZÁS: 08.06., 8 NAP / 7 ÉJ + REPÜLŐ + HOTEL + REGGELI + IDVEZ........199.900 FT-tól/fő
- IZRAELI KÖRUTAZÁS: MÁJ., 8 NAP / 7 ÉJ + REPÜLŐ + HOTEL + FÉLP. + PROG. + IDVEZ. 269.000 FT-tól/fő
BELFÖLDI AJÁNLATAINK:
- GYULA-PANZIÓ: MÁRC.-ÁPR- MÁJ, 3 NAP / 2 ÉJ REGGELIVEL.........................................................7.000 FT-tól/fő
- AGGTELEK: 04. 17. 1 NAP, BUSZ-KKFHÁZA + IDEGENVEZETŐ.................................................8.900 FT-tól/fő
- HÚSVÉT HOLLÓKŐN: 04. 01., 1 NAP, BUSZ-KKFHÁZA + IDEGENVEZETŐ...............................9.600 FT-tól/fő
- FŐÚRI KASTÉLYOK A FERTŐ-TÓ PARTJÁN: 05. 11., 1 NAP + BUSZ-KKFHÁZA + IDVEZ. ...9.900 FT-tól/fő
- BUDAPEST: 04. 29., 1 NAP, BUSZ-KKFHÁZA + SÉTAHAJÓZÁS + SZÍNHÁZ....................................13.000 FT-tól/fő

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

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

www.palastiutazas.hu









I M P R E S S Z U M
Kiskunfélegyháza város

és körzete Szuperinfó
Megjelenik Kiskunfélegyházán és a 

környező településeken minden 
pénteken 20.500 példányban.

Lapzárta: kedd 16 óra
Felelős kiadó: Bozsó István

Szerkesztőség:
6100 Kiskunfélegyháza,

Dr. Holló Lajos u. 2.
Nyitvatartás: H-P: 8-17 óráig

Telefon/fax: 76/430-455, 76/560-375
Mobil elérhetőség: 06-30/429-7812

Internet: http://www.szuperinfo.hu
E-mail: kkfhaza@szuperinfo.hu

A megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállal.



Gyorsabban tudnak ezután vért venni a
félegyházi kórházban
Egy vénaszkennerrel gazdagodott a félegyházi kórház a
Béke Egy Mosollyal Kezdődik Alapítvány jóvoltából. 

Az új eszköznek köszönhetően a jövőben egyszerűbben és
gyorsabban tudnak vért venni a kisgyermekektől és az
idősektől a kórházban. A vénaszkenner a gyermekosztályon,
illetve a krónikus betegek osztályán segíti a gyógyítást.
Az új műszert a közelmúltban rendezett Nagy Gatsby Jóté -
konysági Parti bevételéből vásárolta az alapítvány. Vezetője,
Halasiné Papp Anett hétfőn adta át a szkennert a kórház
vezetőségének.
A Béke Egy Mosollyal Kezdődik Alapítvány néhány hónapja
működik csupán és ez idő alatt számos jótékonysági eseményt
szervezett. Legutóbb Caramel-koncerten a félegyházi
mentőszolgálat javára gyűjtöttek, az így befolyt bevételből
sürgősségi orvosi táskát vásárol az alapítvány. Ez olyan
speciális táska, amelyben korosztályokra lebontva színekkel
vannak elválasztva a műszerek, így a mentőorvos egyből
tudja, hová kell nyúlnia, sokkal gyorsabban találja meg a
szükséges eszközt életmentés közben – mondta el Halasiné
Papp Anett a BAON internetes hírportál munkatársának.

A csomagolás mesterei mérték össze
tudásukat
Kiskunfélegyháza immáron második alkalommal
adott otthont az országos díszcsomagoló
versenynek.

Míg tavaly az ötletgazda Kiskunfélegyházi Kossuth
Lajos szakképző iskola a saját tornacsarnokában
rendezte meg a versenyt, idén a jeles esemény
színhelyéül a KÉSZ Aréna Városi Sportcsarnok szolgált.
Az idei megmérettetésen 32 képzőintézmény 49 csapata
mérte össze tudását, fantáziáját, kézügyességét március
2-án. Az ügyes kezű, kreatív fiataloknak egy
italosüveget, egy bonbont és egy amorf tárgyat kellett
ünneplőbe öltöztetniük ötletességüket és
kézügyességüket maximálisan kihasználva.
A szervező iskola igazgatója szerint a verseny amellett,
hogy motivációt és sikerélményt ad a diákoknak, még be
is bizonyítja a szépen becsomagolt portéka értéknövelő
hatását. Egy-egy ilyen találkozó a megmérettetésen túl
lehetőséget ad arra, hogy megismerkedhessenek a
fiatalok egymás munkájával, technikáikkal és a
forgalomban lévő legújabb csomagolóanyagokkal is.

Egyedül élő időskorúnak segí-
tettek a félegyházi rendőrök
A lakásban lévő hideg miatt elvesztette
minden erejét a 88 éves kiskunfélegyházi
férfi, akinek a helyi rendőrök segítettek. 

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenység-irányítási Központjába
telefonált 2018. március 2-án 6 óra 53 perckor
egy 88 éves egyedül élő kiskunfélegyházi
férfi. Elmondása szerint a tegnapi napon
begyújtott, majd lefeküdt aludni és reggel arra
ébredt fel, hogy nagyon fázik. Azt is elmondta
a szépkorú, hogy a lakásban lévő hideg miatt
elvesztette minden erejét, és felkelni sem tud,
hogy begyújtson, ezért értesítette a rendőr-
séget.
A helyi járőrök azonnal a helyszínre mentek,
ahol meleg teával kínálták az időskorút. Ezt
követően a lakásban lévő felhasított fával
begyújtották kályhát.

A fotó illusztráció

Dallal csalogatták a tavaszt
A Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusa és a Szentesi Bárdos
Lajos Vegyeskar március 3-án vidám tavaszi hangversenyre
invitálta a kórusművek kedvelőit.

A Batthyány Lajos Általános Iskola aulájában tartott hangversenyen
városunk büszkeségei - a Zenebarátok Kórusa - Mozart, Haydn,
Purcell művek mellett karmesterük Szatmári Imre szerzeményeivel
szórakoztatták a nagyérdeműt. A vidám bordalok hallatán feledésbe
merült a kinti téli zimankó és a cseppet sem tavaszi időjárás.
A Szentesi Bárdos Lajos Vegyeskar Nagy János vezényletével szintén
fülbemászó népdalokkal és kórusművekkel készült a hangversenyre.
Méltán ismerte el a közönség vastapssal a vendég dalosokat.
Az est fénypontja pedig a két kórus közös előadása volt, melyben
Friderici: Baráti körét és Szatmári: A poharat emeld műveket adták
elő osztatlan sikert aratva a hallgatóság soraiban. Ki tudja? Talán a
kellemes tavaszi dalok megenyhítik még a tél jeges szorítását is, és
hamarosan élvezhetjük a kikelet varázslatosan simogató langyos
napsugarait.

Félegyháza adott otthont a Petőfi nevét
viselő középiskolák találkozójának
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, az
Országos Petőfi Társaság és a Szent Benedek
középiskola a Petőfi nevét viselő iskolák számára
háromnapos országos találkozót rendezett.

A Petőfi-emlékév keretében megrendezett találkozót
ünnepélyes keretek között március 1-jén a városháza
dísztermében nyitották meg.

Elsőként Rosta Ferenc alpolgármester szólt a megjelentekhez: - Ha Kiskunfélegyházára vendégek
érkeznek, akkor többnyire így üdvözöljük a távolról érkezőket: köszöntjük önöket Petőfi és Móra,
Holló László és Szántó Piroska városában. Tesszük – tehetjük ezt azért, mert a felsoroltak városunk
történelmének szellemköréhez tartoznak szoros szálakkal kapcsolódnak ehhez az alföldi kisvároshoz.
A Kiskunfélegyázán meghirdetett Petőfi Emlékévek soron következő rendezvényére hívtuk és
vártuk a Petőfi Sándor nevét viselő középiskolákat egy találkozóra. Ami összehozta a jelenlévőket
közelről és távolról, az a magyarság legnagyobb és legismertebb költőjének a tisztelete, szeretete. Az
ilyen típusú emlékezéseknek szerencsére szép múltja van, és a mindenkori jelenlévők közös feladata
és felelőssége, hogy napjainkban is hitet tegyünk Petőfi Sándor emléke előtt, valamint hogy
továbbadhassuk az utánunk jövő nemzedéknek.
Az alpolgármester köszöntőjét követően Rokolya Csaba, a Szent Benedek középiskola igazgatója
osztotta meg gondolatait:
- Illyés Gyula idézete ma is igaz: „Dörmögj, testvér, egy sor Petőfit,. köréd varázskör teremtődik”.
Ha körbenézek ebben a teremben, akkor sok fiatalt látok és hiszem, hogy körülvesz bennünket a
varázskör, ami ma is Petőfinek köszönhető. Hosszú szünet után az Országos Petőfi Sándor Társaság
kezdeményezésére Kiskunfélegyháza városa és intézményünk támogatásának köszönhetően kerülhet
megrendezésre a Petőfi Találkozó.
A köszöntő beszédeket követően az iskolák képviseletében megjelentek és a meghívott vendégek dr.
Praznovszky Mihály irodalomtörténész előadását hallhatták.
Az előadás után pedig a találkozó résztvevői a költő szobránál mécsesekkel és koszorúikkal
emlékeztek meg a nagynevű költőről és szabadságharcosról, intézményüknek névadójáról.





HOUSE36
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA

Eladó két családnak alkalmas, 220 m2-
es, szigetelt, teljesen felújított CSALÁDI
HÁZ Félegyháza frekventált részén. Tel.:
06-70/312-5719
Petőfi lakótelepen, igényes
környezetben található, X. emeleti, 50
m2-es, teljesen felújított, 2 szobás lakás
eladó. A lift mindig működik és szép a
kilátás. Irányár: 10,9 M Ft. Tel.: 06-
70/312-5719
A belvárostól egy ugrásra 90 m2-es, 2
szobás, részben felújított CSALÁDI HÁZ
458 m2-es telken sürgősen eladó.
Irányár: 14,9 M Ft. Tel.: 06-70/312-
5719
TISZAALPÁRON, a Holt-Tiszától 300 m-
re teljesen alápincézett, jó elrendezésű,
70 m2-es CSALÁDI HÁZ eladó. Irányár:
8,9 M Ft. Tel.: 06-70/312-5719
TISZAALPÁRON, csendes utcában, sok
melléképülettel, garázzsal 100 m2-es
CSALÁDI HÁZ eladó. Irányár: 6,9 M Ft.
Tel.: 06-70/312-5719
TISZAALPÁR központjában 110 m2-es,
felújítandó CSALÁDI HÁZ jó állapotban
lévő melléképülettel, reális áron 5,5 M
Ft-ért eladó. Tel.: 06-70/312-5719
Kiskunfélegyháza belvárosában
igényesen felújított CSALÁDI HÁZ eladó.
Hatalmas nappali vízteres kandallóval +
étkező + konyha, fürdőszoba, 2 külön
WC, gardrób, több szoba, fedett
kocsibeálló, pince. Tulajdonos
ér tékegyeztetéssel kiskunfélegyházi,
kecskeméti ingatlanokat beszámít. 30,9
M Ft. CSOK felvehető! INGYENES
hitelügyintézés! Tel.: 06-70/398-1636
BUGACON szépen rendben tar tott
TANYA eladó (2 szoba, konyha,
fürdőszoba). A tanyához sok
melléképület, pincék, garázs, 3 fúrt kút,
libaszín és közel 2 ha szántó is tartozik.
Állattar tóknak, méhészeknek,
borászoknak tökéletes választás lehet.
9,5 M Ft. INGYENES hitelügyintézés!
Tel.: 06-70/398-1636
Kiskunfélegyházán, a belvárosban 310
m2-es, 5 szobás CSALÁDI HÁZ gáz-
cirkó fűtéssel/cserépkályhával,
melléképülettel 1306 m2-es telken
eladó: 29 M Ft. Tel.: 06-70/398-1636
Kiskunfélegyházán 170 m2-es, kiváló
állapotban lévő, 6 szobás CSALÁDI HÁZ
2000 m2-es telekkel eladó: 22,6 M Ft.
Tel.: 06-70/398-1636
89 m2-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás, új
építésű, I. emeleti lakás eladó: 30,2 M
Ft. INGYENES hitelügyintézés! 10+10
milliós CSOK felvehető. Tel.: 06-
70/291-9802
Kiskunfélegyháza Erdélyváros
városrészében egy kedvelt, csendes
utcában eladó egy 80 m2-es, 3 szobás,
polgári jellegű CSALÁDI HÁZ garázzsal,
300 m2 telken: 17,5 M Ft. Tel.: 06-
70/291-9802
Kiskunfélegyháza belvárosában eladó
egy szép állapotú, 3 szobás, 92 m2-es
CSALÁDI HÁZ garázzsal és 40 m2
melléképülettel, 3 féle fűtéssel, 800 m2-
es telken: 26,5 M Ft. Tel.: 06-70/291-
9802

3 szobás, új építésű, bruttó 75,5 m2-
es, II. emeleti lakás választható
burkolatokkal: 21 M Ft. 10+10 milliós
CSOK igénybe vehető. INGYENES
hitelügyintézés. Tel.: 06-70/291-9802
4 szobás, 74,6 m2-es, földszinti, új
építésű lakás választható burkolatokkal
eladó. 10+10 milliós CSOK igénybe
vehető. Ingyenes hitelügyintézés. 25,3
M Ft. Tel.: 06-70/291-9802
Kiskunfélegyházától 3 km-re, betonút
mellett 48 m2-es, 2 szobás TÉGLAHÁZ
sürgősen eladó: 5,5 M Ft. Tel.: 06-
70/398-1636

LAKOSSÁGI  INGATLAN
Kiskunfélegyháza abszolút
belvárosában 3 db egymás melletti
üzlethelyiséget magában foglaló, 100
m2 hasznos alapterületű, bérlőkkel
feltöltött üzletház ELADÓ befektető
részére. Az üzletház folyamatosan
karbantartott, belülről frissen felújított,
kifogástalan esztétikai és műszaki
állapotú, kiváló befektetési lehetőség!
ÁFA mentesen vásárolható meg és
természetesen pályázat- és
számlaképes is. Bővebb infó és
é r d e k l ő d n i :
www.ingatlan.com/23431632
Bajcsy utca leágazó utcájának az elején
eladó egy 83 m2-es, 2,5 szobás,
összkomfortos CSALÁDI HÁZ 348 m2-
es telken. Irányár: 13,8 M Ft. Tel.: 06-
30/294-5450
A Molnár Béla utca városközponthoz
közeli részen eladó egy bontásra váró
(nem nagy tömegű) HÁZ. Minden
közmű bekötve. Ára: 5,9 M Ft. Tel.: 06-
70/647-1274
Kossuth utcához közel kétszintes
CSALÁDI HÁZ eladó. 1990-ben épült,
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
Német partnereim részére KERESEK
családi házat, tanyát, nyaralót. Tel.: 06-
30/282-9225
Bajcsy utcához közel eladó egy
felújított, 83 m2-es, 3 szobás,
vegyes+gáz központi fűtéses, teljesen
leválasztott, utcai HÁZRÉSZ utcáról
nyíló garázzsal, melléképülettel,
nagyobb udvarral. Irányár: 13,8 M Ft.
Tel.: 06-70/631-7194
Könyök utca elején eladó egy üres, 57
m2-es, 2 szobás, összkomfortos, utcai
HÁZRÉSZ. Irányár: 7,5 M Ft. Tel.: 06-
30/294-5450
CSALÁDI HÁZ eladó 720 m2-en
(sarokpor tás) 2 bejárattal, teljesen
felújítva, szigetelve. 3 szobás +
amerikai konyhás családi ház.
Összeköltözőknek ideális. Tel.: 06-
70/650-7150
SELYMESBEN, közvetlenül az E5-ös
főút mellett házszámos, romos TANYA
5400 m2 területtel eladó. Ára: 3,3 M Ft.
Tel.: 06-70/647-1274
Horváth Z. utca elején 40 m2-es, 2
szobás, felújítandó, belső HÁZRÉSZ
210 m2-es telekrészen eladó. Irányár:
3,4 M Ft. Tel.: 06-30/294-5450

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 7-8 év alatt
megtérülő 50-500 kW naperőmű
létesítésére (a termelt elektromos áram
azonnal felcsatlakoztatható az országos
hálózatba, ráadásul további 20 évig
még működhet), vállalkozás
telephelyének, de akár
autókereskedésnek is. Az ingatlan egy
jelentős részén térbeton található,
közművesített, tehermentes, hitel- és
lízingképes, pályázatképes és
természetesen számlaképes is. Bővebb
infó és érdeklődni:
www.ingatlan.com/22804826
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.: 06-30/294-5450
Zrínyi utcához közel eladó egy
tehermentes, teljesen felújított, 35 m2-
es, 1 szobás HÁZRÉSZ új tusolós
fürdővel, új burkolatokkal. Külön víz-
gáz-villanyóra. A ház üres, azonnal
beköltözhető vagy kiadható. Irányár: 5,9
M Ft. Tel.: 06-70/631-7194
Közvetlenül a Majsai út mellett 2 szoba-
konyha-fürdőszobás TANYA felújított
állapotban eladó. Vezetékes víz, gáz,
központi fűtés van. A kertben cserjék,
nagy fák vannak. Tel.: 06-70/647-1274
Kossuthvárosban padlásszobás HÁZ
eladó. Kisebb csere is érdekel. Tel.: 06-
30/246-0054
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 karbantar tott,
belülről frissen felújított, kifogástalan
esztétikai és műszaki állapotú. ÁFA
mentesen vásárolható meg és
természetesen számlaképes is. Bővebb
infó és érdeklődni:
www.ingatlan.com/23431684
A Bikahegyben nemsokára szilárd
burkolatot kapó Virág utcában 2+1
TELEK közművesítve, egyben vagy
külön-külön is eladó. Tel.: 06-70/647-
1274
ÉPÍTÉSI TELKEK eladók (1 db a
Tanyasori út 5. sz. alatt, 3 db a Gólya
utcában). Tel.: 06-30/248-7365
Kkfházán, a Molnár Béla utca közepén
85 m2-es (3 szoba, konyha,
fürdőszoba) összkomfortos, gáz és
vegyes tüzelésű, különportás CSALÁDI
HÁZ gyümölcsfákkal, szőlővel,
konyhakerttel eladó. Tel.: 06-30/859-
8430
PÁLMONOSTORA központjában
CSALÁDI HÁZ eladó. Tel.: 06-20/576-
1989
Eladó telek áron Kiskunfélegyháza
frekventált részén 2 szobás, gázfűtéses
HÁZ 550 m2 területtel. Az épület igény
szerint felújítandó, de lebontás estén
remek hely új otthon építésére. Tel.: 06-
30/521-9226
Kiskunfélegyháza közeli rendezett
TANYA eladó. Tel.: 06-30/182-5195
Horváth Zoltán u. 38. sz. alatt belső,
másfél szobás HÁZRÉSZ eladó
melléképületekkel. Tel.: 06-20/971-
6361, 20/310-3879
JÁSZSZENTLÁSZLÓN eladó 2 szobás
CSALÁDI HÁZ melléképületekkel,
kerttel. Tel.: 06-20/437-2455

1,5 szobás HÁZRÉSZ eladó kisebb
melléképülettel a Horváth Zoltán
utcában. Víz, gáz, fürdőszoba van. Tel.:
06-20/310-3879
SELYMESBEN, a 4. Kiskert dűlőben 2
db HOBBIKERT egyben (465 nöl) eladó.
Egyik telken 32 m2 lakóépület
berendezéssel együtt (szoba, alatta
pince, terasz, konyha, kamra, WC),
villany, kút, termő gyümölcsfák, szőlő
van. A másik területen 6 m2-es faház,
termő szőlő, gyümölcsfák, kút, 3 fázisú
villany van. Vezetékes víz-gáz leköthető.
Tel.: 06-20/350-6404
GÁTÉRON 2 szobás, központi HÁZ
felújítás alatt, nagy kerttel eladó vagy
kis lakásra cserélhető. Tel.: 06-70/433-
3810
Arany János utcai, 570 m2-es, teljes
közművesített ÉPÍTÉSI TELEK eladó.
Tel.: 06-20/980-8399
HALESZBAN, kövesút mellett HOBBI
tégla építésű házzal eladó. Uitt.: félkész
CSÓNAK is eladó. Tel.: 06-20/226-
4491
Kiskunfélegyháza belvárosában, a
Kossuth utcától 100 m-re eladó egy
igényesen kialakított, felújított, 68 m2-
es HÁZ 318 m2 telekkel. Tel.: 06-
70/335-7815
Eladó egy 96 m2-es, kétszintes, 3
szoba + nappalis, igényesen kialakított
és felújított társasházi lakás beépített
bútorokkal, különálló, kis kerttel és nagy
garázzsal. Tel.: 06-30/963-5261,
30/855-9779
577 m2-es ÉPÍTÉSI TELEK eladó
Kkfházán a Vak Bottyán utcában. Tel.:
06-20/540-4544

Félegyháza legjobb helyén 130 m2-es,
generál felújított HÁZ központi fűtéssel,
cserépkályhával, boltíves pincével,
melléképülettel eladó. A telek kb. 450
m2. Irányár: 23.900.000 Ft. Tel.: 06-
30/290-6969
Kkfházán, a Petőfi lakótelepen az E5-ös
főút mellett 120 m2-es ÜZLETHELYISÉG
eladó vagy kiadó. Tel.: 06-30/249-1048
2 éve teljesen felújított HÁZRÉSZ eladó
az Ady Endre utcában. Tel.: 06-70/638-
8963
Eladó JÁSZSZENTLÁSZLÓN, szép,
nyugodt utcában 2 szobás,
összkomfortos CSALÁDI HÁZ. A ház
tégla építésű, lábazatos, amelyhez 1260
m2 telek tartozik. Csere lehetséges más
ingatlanra. Irányár: 5.900.0010 Ft. Tel.:
06-20/317-4446
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

Megvételre KERESEK 18 M Ft-ig
különportás CSALÁDI HÁZAT. Tel.: 06-
70/459-5388
Eladó a Templomhalom utcában 1600
m2-es ÉPÍTÉSI TELEK. Tel.: 06-20/352-
0703
Kossuthvárosban összközművesített
ÉPÍTÉSI TELEK sürgősen eladó. Tel.:
06-70/418-0266
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.: 06-
30/945-7325
HOBBIKERT (1500 m2-es) eladó. Rajta
2 db kőépület terasszal, pincével, 2 db
fúrt kúttal, hidroforral, villannyal, sok
fiatal gyümölcsfával. Ár: megegyezés
szerint. Uitt.: nagy KÁPOSZTAGYALU is
eladó. Tel.: 06-20/584-2073
CSALÁDI HÁZ eladó az Alpári úton. Tel.:
06-20/585-9838
Móravárosban Szilfa u. 19. sz. alatt
CSALÁDI HÁZ 150 m2-es raktár
épületekkel és Közelszőlőben 350 nöl
FÖLD eladó. Tel.: 06-30/555-4182
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
Eladó belvároshoz közel 3 percre a
buszmegállótól egy korábban (2009)
felújításon átesett, alacsony rezsijű,
130 m2-es CSALÁDI HÁZ fedett
autóbeállóval. A ház megosztásra, több
generációnak vagy üzleti tevékenységre
is alkalmas. 5 szoba, fürdő, gardrób, 2
WC, amerikai típusú nappali, ebédlő,
konyha. Lakás beszámítása lehetséges.
Irányár: 29,8 M Ft. Tel.: 06-70/638-
9012
Városközpontban, Könyök u. 11. sz.
alatt 632 m2 TELEK elbontandó házzal
eladó. Tel.: 06-70/550-1971, 70/456-
6654
HALESZBAN összkomfortos, 60 m2-es
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.
FÜLÖPJAKAB külterületén TANYA
földterülettel eladó. Tel.: 06-30/699-
5046
Bikahegyben 485 m2 és 876 m2
ÉPÍTÉSI TELEK eladó egyben vagy
külön is. Tel.: 06-20/521-5417
Kiskunfélegyházán-HALESZBAN 930
m2-es HOBBIKERT eladó rajta 28 m2-
es, lapostetős épülettel (a tetőtér
beépíthető), alatta pincével és terasszal,
villannyal, kúttal, termő
gyümölcsfákkal. Gáz-víz leköthető. Uitt.:
BÚZA eladó. Tel.: 76/468-537
TISZAALPÁRON CSALÁDI HÁZ (3
szoba, fürdőszoba, gázkonvektoros
fűtéssel), kis udvarral, mindenhez közel
a Deák F. u. 52. sz. alatt eladó. Tel.: 06-
30/873-0018
KUNSZÁLLÁSON TANYA földterülettel
eladó. Tel.: 06-30/412-3699



Bercsényi u. 32. sz. alatti INGATLAN
eladó. Irányár: 35.000.000 Ft. Tel.: 06-
70/452-4946
TANYA eladó fenyő és akác ültetvénnyel
Kiskunfélegyházához 7 km-re. Villany
és vezetékes gáz van. Tel.: 06-70/428-
0636
Nyugodt, csendes utcában kertvárosi
övezetben, a Kossuthvárosban ÉPÍTÉSI
TELEK eladó. Tel.: 06-70/418-0266

LAKÁS
Befektetésre is javasolt (havi 50e bérleti
díj ellenében is bérbe adható),
belvárosi, 1 szobás ingatlan eladó!
Kiskunfélegyháza fiatal építésű, talán
legnívósabb belvárosi társasházában
eladó egy III. emeleti, br. 29 m2
alapterületű, különleges kupola-
stúdióapartman iroda/lakás funkcióval,
igény esetén teljes bútorozással együtt
is! Az ingatlan frissen kialakított,
légkondicionált, teljes ér tékű kádas
fürdőszoba, igényes belső burkolatok
és extra minőségű kialakítás jellemzi,
ráadásul azonnal költözhető! Bővebb
infó és érdeklődni:
www.ingatlan.com/23430739
Holló László utcában eladó egy III.
emeleti, 54 m2-es, 2 szobás,
konvektoros, átlagos állapotú, erkélyes
lakás a cserepes WIMPI-ben. Irányár:
11,9 M Ft. Tel.: 06-30/294-5450
Petőfi lakótelepen, az Asztalos János
utcában eladó egy tehermentes,
panelprogramos, részben felújított, 2
szobás, 55 m2-es, III. emeleti lakás. A
lakás nem lakott, rövid határidővel
birtokba vehető. Irányár: 9,9 M Ft. Tel.:
06-70/631-7194
Eladó belvárosban részlegesen
felújított, klímával felszerelt, 3 szobás,
77 m2-es, nagy erkélyes lakás a IV.
emeleten, liftes társasházban. Új
fűtőtestek, fürdőszoba + WC felújított.
A szobák, közlekedő, konyha laminált
padlós. A ház hőszigetelt, ablakok
szigeteltek + redőny + reluxa +
szalagfüggönnyel ellátott. Mindkét oldal
napsütötte, világos. Csendes utcában
van orvosi rendelő és gyógyszertár
közelében az Attila utca elején. Tel.: 06-
30/463-6254 (hétköznap 16-20 óra
között és hétvégén 8-20 óra között)
LAKÁST KERESEK saját részre 9 M Ft-
ig. Tel.: 06-20/459-5066
Eladó nagyméretű, 2 szobás lakás
kívül-belül felújítva, a II. emeleten, a
Petőfi lakótelepen (Dr. Holló Lajos u.).
Központban kisebb csere is érdekel.
Tel.: 06-30/357-9998
Városközpontban 2 szobás, 60 m2-es
lakás eladó a Körpatika mellett.
Panelprogram keretében felújított, liftes
lépcsőházban van. IV. emeleti, új
műanyag nyílászáróval, egyedi fűtéssel,
alacsony rezsivel, szép panorámával,
akár bérlővel befektetésnek is
tökéletesen alkalmas. Irányár: 12,95 M
Ft. Tel.: 06-20/219-1556
TULAJDONOSTÓL ELADÓ Kiskun-
félegyháza, Móra téren központi
fűtéses, felújított, II. emeleti, erkélyes,
parkra néző, 2 szobás lakás.
Ingatlanközvetítők ne hívjanak! Tel.: 06-
30/748-4535

Móravárosban 1+2 fél szobás, III.
emeleti, részben felújított lakás eladó:
13 M Ft. Tel.: 06-20/379-6960
8 millió forintig KERESEK 2 szobás
lakást. Tel.: 06-30/375-5596
Közvetlenül a belvárosban egy belső,
zárt udvar köré épült, 4 lakásos polgári
házban egy 113 m2-es lakás eladó.
Galéria építés is megoldható. Tel.: 06-
30/487-4485
Móravárosban, a Lugas utcában
felújított, 1+2 fél szobás, III. emeleti,
WIMPI típusú lakás eladó vagy
értékbeszámítással kisebbre cserélhető
II. emeletig. Tel.: 06-20/373-3886
(Hívható hétköznap 17 óra után)
Horváth Z. u. elején 53 m2-es, I.
emeleti, utcára néző, 2 szobás,
erkélyes, újszerű lakás eladó. Az
ingatlan parkettás, világos, amerikai
konyhás, szép állapotú. Irányár: 16,9 M
Ft. Tel.: 06-70/290-1985
Majsai úti lakótelepen eladó II. emeleti,
2 szobás, erkélyes lakás.
Panelprogramon és kéményfelújításon
átesett. Belülről teljeskörűen felújított.
Irányár: 12.700.000 Ft. Tel.: 06-
70/615-2419
Eladó lakás!!! Kiskunfélegyházán, a
Petőfi lakótelepen I. emeleti, 1,5
szobás, 54 m2-es, teljesen felújított,
klímás lakás eladó. Tel.: 06-70/318-
7106
Petőfi lakótelepen III. emeleti, középső,
1 szobás, 33 m2-es, panelprogramos,
felújított lakás eladó. Irányár: 7,2 M Ft.
Tel.: 06-70/237-5292
Kiskunfélegyházán, a városközpontban
eladó egy IV. emeleti, 47 m2-es, 2
szobás lakás. Tel.: 06-20/471-4221
Móravárosban, a Nefelejcs utcán,
négylakásos társasházban 2 szintes,
100 m2-es lakás kis kerttel, garázzsal,
mellékhelyiségekkel eladó. Tel.: 76/465-
788, 06-20/493-6671
Móravárosban, Szegfű utcában (ABC
felől) IV. emeleti, 53 m2 alapterületű,
szépen felújított, konvektoros lakás
eladó. Irányár: 10.700.000 Ft. Tel.: 06-
70/456-8565 (délután)

ÜZLET
Kkfháza, Könyök u. 2. sz. alatti
üzletsoron 41 m2-es üzlethelyiség + 5
m2-es vizesblokk hosszú távra KIADÓ.
Tel.: 06-70/529-9491
KIADÓ a Desperado udvarban egy 150
m2-es üzlethelyiség. Külön mérőórák
és vizesblokk (volt Gösser ill. Spinning
terem). Tel.: 06-20/980-8399
Kkfháza, Damjanich u. 2. sz. alatt 33
m2-es üzlethelyiség KIADÓ. Tel.: 06-
20/458-9479
Kkfháza, Mártírok útja 2/A. sz. alatt 30
m2-es helyiség üzletnek, irodának
KIADÓ. Tel.: 06-20/471-4221
Üzlethelyiség KIADÓ (90 m2) a
városközpontban, Gorkij utcában (volt
kerékpár üzlet). Esetleg megosztható (2
bejárat van). Tel.: 06-70/379-4238
450, 600, 650, 800 és 850 m2-es
RAKTÁRAK kiadók. Akár össze is
nyithatók. Tel.: 06-20/953-5666

47, 50, 56 és 100 m2-es
üzlethelyiségek frekventált helyen
KIADÓK. Tel.: 06-20/953-5666

ALBÉRLET
Kiadó 2 + fél szobás LAKÁST
KERESEK április hótól. Tel.: 06-
70/250-1622
Házi munkáér t LAKHATÁST
BIZTOSÍTOK. Tel.: 06-20/996-6735
2 szobás, bútorozott, különpor tás
CSALÁDI HÁZ garázzsal igényeseknek
kiadó. Tel.: 06-30/207-8756
1+2 fél szobás, IV. emeleti,
összkomfor tos, részben bútorozott
lakás március 15-től kiadó: 40.000
Ft/hó + rezsi. 2 hónap kaució
szükséges. Tel.: 06-30/983-5115
Albérlet kiadó Kiskunfélegyháza
központjában, a Móra téren (48 m2-
es), 1,5 szobás, egyedi fűtéses lakás
alacsony rezsivel + erkély + tároló.
Tel.: 06-70/313-5482

ÜDÜLÉS
Középkorú házaspár ÚTITÁRSAT keres
Félegyházáról június 3-tól egy hétre
Horvátország – Szlovénia útra.
(Plitvicei tavak – tengerpart - Bled).
Tel.: 06-20/932-0128

KIADÓ
Lakótelepen, zár t, bekamerázott
udvarban GARÁZSOK kiadók. Tel.: 06-
70/409-4464
Kossuth u. 33. sz. alatt, a Gomba ABC
mögött 15 m2-es GARÁZS kiadó. Tel.:
06-20/946-4881
GARÁZS kiadó a Mártírok utca elején,
zárt udvarban. Tel.: 06-70/595-8184

GÉP-JÁRMŰ
FIAT BRAVO 1,2 B 1999-es évj.
klímával, friss műszakival, szép
állapotban eladó / cserélhető. Tel.: 06-
30/450-7426
HASZNÁLT AUTÓJÁT, tehergépkocsiját
készpénzér t megveszem.
Üzemképtelen, papír nélkül is lehet. Ha
kell házhoz megyek. Tel.: 06-20/910-
9361, 20/280-9747
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
FORD ESCORT eladó. Tel.: 06-30/865-
0187
SIMONYI AUTÓBONTÓ
(Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 34. –
Vásártérrel szemben). Regisztrált autó
átvétel! Tel.: 76/713-226, 06-30/943-
5102
RENAULT 19 1,4 B magyarországi,
nem rozsdás, jó motorral, szép
állapotban eladó. Tel.: 06-30/450-7426
KÉSZPÉNZÉRT bármilyen utánfutóját,
lakókocsiját, autóját, büfékocsiját
megvásárolom. Tel.: 06-30/421-8575,
70/424-7820
SUZUKI 1,0 megkímélt állapotban
eladó. Uitt.: Suzuki kerék 155/80x13-as
téli gumival, 1,3 Suzuki önindító +
generátor, SIMSON STAR, KOMÁR
motor, KOMPRESSZOR (220 W. 25 l.),
Lada KEREKEK gumival + önindító
eladó. Tel.: 06-30/651-4572
UTÁNFUTÓ eladó. Tel.: 06-70/424-
7820
SUZUKI SX4 2010-es évj. 146.000 km-
rel eladó. Autó beszámítás lehetséges.
Tel.: 06-20/466-4508
CITROEN C4 1,6 HDi 795.000 Ft-ért
eladó/cserélhető. Tel.: 06-30/227-
3193

EGÉSZSÉG
HÁT – DERÉKFÁJÁS, kéz-láb-
zsibbadás 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

VEGYES
Juhászkampókat, lócsengőket,
marhakolompokat, birkacsengőket,
pitykegombokat, régi bicskákat,
tanyaberendezéshez régiséget
VÁSÁROLOK. Tel.: 06-30/979-9529
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

HALESZBAN 2 HOBBI eladó
fóliavázakkal (vagy külön is eladók a
vázak). Uitt.: magasnyomású,
robbanómotoros PERMETEZŐ, 16-os
KPE cső (kb. 1000 m), KONVEKTOR
(3,5 kW-os), 3+2-es ÜLŐGARNTIÚRA,
2 db BÁRSZÉK és LEÁNDEREK eladók.
Tel.: 06-70/619-3550
Eladó új SAROKKANAPÉÁGY
(garanciális), világosbarna,
ágyneműtartós, világos színű félegyházi
SZEKRÉNYSOR, 2 db ÁGYNEMŰTARTÓ,
kihúzható, ágyneműtartós REKAMIÉ,
szobai SAROKÜLŐ (tetszőlegesen
variálható, ágyneműtartós, fekhelyként
is funkcionál), DOHÁNYZÓASZTALOK,
kétajtós SZEKRÉNY hozzá való polcos
résszel, konyhai szétnyitható ASZTAL.
Tel.: 06-70/542-4094
Fóliaházak építéséhez eladók új
szerkezeti VASCSÖVEK: 1,2”, 3/4", 1C,
5/4, 6/4, 2C, 3C minden méretben, zárt
szelvények is 1.150 Ft-tól. Tel.: 06-
30/935-8708
Hungaropános ABLAKOK, BEJÁRATI,
BELTÉRI AJTÓK tokkal, boltíves bejárati
ajtó, 1-2 szárnyas ERKÉLYAJTÓ, 2 db
10 hónapos CSIKÓ, holland MINI
PÓNILÓ ,VW PASSAT szemperit GUMIK,
ALUFELNI stb., FIAT UNO bontásra,
OPEL Combo bontásra, elektromos
ROBOGÓ, gyári, traktor hajtású
FAHASÍTÓ, HULLÁMPALA,
LOVASKOCSI + pad, 2 db
TERMÉNYDARÁLÓ és 1 db KÁLYHA
eladó. Gyári állapotú Simsont keresek
saját részre. Tel.: 06-70/491-6777
Eladók fénystabil TICOPLAST fóliák
(méretre gyártottak) 24 hónap
garanciával, 170 mikron vastagságban
8,5, 12, 16-os fóliák minden méretben,
belső síkfóliákban is. Tel.: 06-30/935-
8708

BONTÁSI ANYAGOK eladók: cserép,
szarufák, tégla (kicsi, nagy). Tel.: 06-
20/378-0668
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
RÉGI TÁRGYAK FELVÁSÁRLÁSA!
Régiségek, retro tárgyak, képek,
porcelánok, csillárok, bútorok, könyvek,
ezüst tárgyak, illetve komplett hagyaték
lomtalanítását is vállalom. Tel.: 06-
20/953-5666
ÓCSKAVASÉRT házhoz megyek. Uitt.:
LOMTALANÍTÁST VÁLLALOK. Tel.: 06-
20/925-5968
LUCFENYŐ ÜLTETVÉNY teljes
árukészlete (40-120 cm-ig, 4-8 éves)
tevékenység megszűnése miatt eladó.
Tel.: 06-20/462-8410
SZEGEDI NAGYBANI PIACON bérelt
helyemre TERMELŐ TÁRSAT KERESEK.
Tel.: 06-30/489-4617
Eladó 20 tábla 2-es vastagságú
VASLEMEZ középméretben: 8.400
Ft/tábla. Tel.: 06-30/935-8708
TŰZIFA eladó (nyár, fenyő): 13.000
Ft/m3 házhoz szállítva (fűrészelt szél).
Tel.: 06-70/453-9869
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 (Bugac-
Alsómonostor). Tel.: 06-70/453-9869
KERESEK megvételre felnőtt PELENKÁT.
Tel.: 06-70/703-8221
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)
Kkfházán eladó DISZNÓKALODA,
MÁZSA, KUKORICADARÁLÓ, 15 és 25
literes ZSÍROSBÖDÖN. Tel.: 06-20/588-
0004
AUSZTRIÁBÓL behozott használt
BÚTOROK, MŰSZAKI CIKKEK és
NYÍLÁSZÁRÓK eladók. Tel.: 06-30/496-
2704



Honda Gyrox ROBOGÓ, 5 HP Briggs
motoros, 5/4-es SZIVATTYÚ, Bácska
szivattyú, kis SZŐLŐDARÁLÓ, 220 V-
os, 1100 W-os, 2800-as ford.
VILLANYMOTOR, MTD motoros
LÁNCFŰRÉSZ, elektromos FŰNYÍRÓ,
motoros fűnyíró, ruszki SZIVATTYÚ és
HÁTI PERMETEZŐ eladó. Vmint.: 300
m2-es TERÜLET műhelynek vagy
raktárnak kiadó. Tel.: 06-20/423-7778,
76/466-879
Műanyag és papír ZSÁKOK eladók. 40
kg-os zsákok: 40 Ft/db, 25 kg-os
zsákok: 25 Ft/db. Minimum 10 db
vásárolható a KUKORI Üzletben Bajcsy
u. 12 vagy 100 db felett érdeklődni a
06-20/851-9044-es telefonszámon.
DUNNÁT, PÁRNÁT, régi használt
TOLLAT VESZEK. Tel.: 06-30/467-4542
Eladók ágyneműtar tós HEVERŐK,
félegyházi SZEKRÉNYSOR,
FAGYASZTÓSZEKRÉNY, Planéta
ELEKTROMOS KÁLYHA, Terra
KISTRAKTOR utánfutóval és minden
tartozékkal. Tel.: 06-20/319-0604

Egyszemélyes REKAMIÉ, 380 V-os
GYORSDARABOLÓ, 300 l-es,
rozsdamentes HORDÓ eladó. Tel.: 06-
30/995-6957
VÁSÁROLOK porcelánokat,
festményeket, hagyatékot. Tel.: 06-
70/228-2994
HULLÁMPALA eladó Szentesen. Tel.:
06-70/850-8403
Asztali CSONTFŰRÉSZ eladó. Tel.: 06-
20/496-4470
ABLAKOK, ERKÉLYAJTÓK, ÜVEGFALAK
kitűnő minőségben, bontásból,
szállítással Németországból. Szállítást
vállalunk. Tel.: 06-30/282-9225

MEZŐGAZDASÁG
Szudáni FŰ, MOHAR és KÖLES MAG
eladó vetésre. Tel.: 06-20/941-5540
500 tő PARADICSOM PALÁNTA eladó.
Uitt.: Goldoni 4 kerék meghajtású
KISTRAKTOR is eladó. Tel.: 06-20/334-
8018

Kkfháza, Majsai út 11. km-énél 
(Petőfi TSZ Major mögött) 
betonúthoz közel egybefüggő, 5,5 ha
46 AK értékű FÖLDTERÜLET - mely
szőlő telepítésre és egyéb
tevékenységre is alkalmas - eladó. Az
EU támogatás igénybe vehető  Régi
bélyeggyűjtemények (albumok) eladók.
Tel.: 06-30/316-2786
FÓLIAVÁZAK: 12 db 12-es, 36 m
hosszú, 6 db 50 m hosszú, 16-os erős
anyagból, belső vázakkal, 2 hajós, 50
m hosszú tar tozékokkal, automata
ÖNTÖZŐ BERERNDEZÉS tartozékokkal,
Carborobot KAZÁNOK, MOZDONY
KAZÁN és LAKÓKOCSI eladó. Tel.: 06-
20/363-3790
ÉTKEZÉSI BURGONYA eladó. Tel.: 06-
70/338-3750
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
Eladó 5,2 ha SZÁNTÓ KUNSZÁLLÁSON
a Félegyházi oldalon. Uitt.: ÁRPA és
TRITIKÁLÉ is eladó: 5.000 Ft/100 kg.
Tel.: 06-70/698-9845
TUBARÓZSA és LILA KÁLA
szaporítóanyag eladó. Tel.: 06-30/611-
1686
Vetésre alkalmas ZAB, KUKORICA és
TRITIKÁLÉ eladó. Tel.: 06-30/401-
5098
ÁRPA eladó Tiszaalpáron: 4.500 Ft/100
kg. Tel.: 06-30/292-9041
Keveset használt Fogmaster
HIDEGKÖDKÉPZŐ eladó. Fóliák
permetezésére és ólak fertőtlenítésére
alkalmas. Tel.: 06-30/595-8408
ZAB (vetni való, 2017. fémzárolt
magból) bezsákolva eladó: 6.000
Ft/100 kg. Tel.: 06-30/291-4485
Figyelem! VÁSÁROLOK kerti traktort
(TZ4-K, Rába, MT-8, Hoffer), hibásat
is. Tel.: 06-30/755-0171
Kisbálás BÚZASZALMA eladó. Szállítás
megoldható Félegyházán. Tel.: 06-
70/379-4238
AKÁCERDŐ (15 ha) földterülettel együtt
eladó. Tel.: 06-70/337-5031
Körbálás GYEPSZÉNA, kisbálás
SZALMA eladó. Tel.: 06-30/354-0869
SZÓJADARA házhoz szállítással. Tel.:
06-30/228-0881
Szarvason tisztított HEREMAG eladó.
Tel.: 06-30/323-9370
100 db kisbálás, zöldre száradt
HERESZÉNA eladó. Tel.: 06-30/464-
1866
Tápkockás KARALÁBÉ,
KELKÁPOSZTA, KÁPOSZTA, KARFIOL,
BROKKOLI, SALÁTAPALÁNTA, valamint
PAPRIKAFÉLÉK eladók. Tel.: 06-
30/625-2593

KÍNAI KEL palánta eladó. Tel.: 06-
30/594-6852
A Pálmonostori Keleti Fény TSZ
osztatlan területén lévő gátéri helyrajzi
számon 6 ha FÖLD eladó. Tel.: 06-
70/569-0964

ÁLLAT
TOJÓTYÚK: 599 Ft/db (szép barna
tollas, kiválóan tojó) ingyen házhoz
szállítva. Tel.: 06-70/240-1331
Eladó BIO CSIRKE konyhakészen: 980
Ft/kg. Élve: 800 Ft/kg. Most 3-4 kg-
osak. Tel.: 06-70/599-9292
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva: 650
Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382
TOJÓTYÚK VÁSÁR Kunszálláson a
Zsigó majorban! Szép tollas, jól
termelő: 400 Ft/db. 2018. március 1-
20-ig minden nap 8-14 óráig. Tel.: 06-
30/577-6358, 30/577-6253
MANGALICA hízók eladók. Tel.: 06-
70/457-9825

SÜLDŐK eladók. Tel.: 06-70/240-6411
150 kg körüli HÍZÓK felpucolva,
félbevágva eladók. Tel.: 06-30/595-
8408
120-140 kg közötti HÍZÓK felpucolva,
félbevágva eladók. Tel.: 06-20/629-
4303
TÖRPETYÚKOK eladók. Tel.: 06-
20/403-5376
110-150 kg közötti, vegyesdarán
hizlalt, háztáji SERTÉSEK eladók: 450
Ft/kg. A szállításban tudok segíteni.
Tel.: 06-70/934-4576
TANYASI 150 kg-os HÍZÓ és 11 hetes
MALACOK eladók. Tel.: 06-30/727-
2372 vagy 15 óra után: 06-20/806-
0984
100-140 kg közötti, fehér, hús jellegű
HÍZÓK eladók. Tel.: 06-30/277-5669
BAROMFI ELŐJEGYZÉS széles
választékban a SZEMERÉDI
TERMÉNYBOLTBAN. Napos csibe
április 3-ra, vörös tojótyúk március
vége – április eleje, előnevelt pulyka
április végére, nagytestű fehér tyúk és
kakas április vége – május elejére. Cím:
Kiskunfélegyháza, Illésházy u. 49.
(Kossuthváros). Nyitva: H-P.: 8-17
óráig, szo.: 8-11 óráig.
Vegyesdarán és kukoricadarán hizlalt,
fehér, hús jellegű HÍZÓ SERTÉSEK (kb.
130 és 180 kg-osak eladók. Tel.: 06-
20/992-1506
Eladó 2 db KOS, 2 db ANYABIRKA és 4
db januári születésű BÁRÁNY. Tel.: 06-
30/287-2154, 70/261-6111
JUHNYÍRÁST, KÖRMÖLÉST,
FÉREGHAJTÓZÁST vállalok. Tel.: 06-
30/480-3765
Hízott KACSA MEGRENDELHETŐ
házhoz szállítással. Tel.: 06-30/505-
6249
Hasított SERTÉS eladó. Tel.: 06-
30/206-2373
Őshonos, magyar, hidegvérű ménnel
FEDEZTETÉST vállalok. Tel.: 06-
30/313-1829

TÁRSKERESŐ
Egyedülálló férfi hasonló kedves,
vékony, egyszerű hölgyet keres
együttélésre 60 éves korig. Én
180/65/60, szerény körülmények között
élő férfi vagyok. Tel.: 06-20/355-9926

Szeretnék megismerkedni 35-40 év
közötti hölggyel komoly kapcsolat
céljából. Gyermek nem akadály! Én
165 cm magas, 65 kg, fekete hajú,
barna szemű férfi vagyok és 8 éves
kislányom egyedül nevelem. Tel.: 06-
70/347-5118
Szőke, 36 éves, szép hölgy barátot
keres. Tel.: 06-20/295-9206
22 éves, szőkésbarna hajú, kék szemű,
nőies idomokkal rendelkező, fiatal lány
keresi alkalmi par tnerét. Tel.: 06-
70/661-4823
Fiatal, csinos, csongrádi lány társát
keresi. Tel.: 06-30/595-1130
20 éves, vörös hajú, kék szemű lány
úriember jelentkezését várja. Nálam
vagy nálad. Tel.: 06-70/285-7914
35 éves, minden káros szenvedélytől
mentes, független, vállalkozó fiú keres
független lányt tar tós kapcsolat
reményében. Tel.: 06-20/467-1180
Jól szituált fiatalember csinos hölgy
jelentkezését várja. Tel.: 06-70/948-
1173
34 éves, káros szenvedélyektől mentes
férfi párját keresi komoly kapcsolat
reményében. Várom az SMS-eket: 06-
70/773-4264

MUNKAALKALOM

A SPAR biztonsági szolgálata 1 fő
BIZTONSÁGI ŐR jelentkezését várja
kiskunfélegyházi munkahelyre. Tel.: 06-
70/935-8188
NÉMETORSZÁGBA és DÁNIÁBA
keresünk munkavállalókat
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETRE:
állattenyésztés – állatgondozás
(szarvasmarha, ser tés), traktoros,
mezőgazdasági gépszerelő,
növénytermesztési területre ill.
betanított munkákra. Tapasztalat előny,
de egyik helyen sem feltétel. Legalább
alap német vagy angol nyelvtudás
minden helyen szükséges. Jelentkezés:
0 6 - 7 0 / 6 0 7 - 0 0 6 7
s z e g e d @ a n d r e a s a g r o . c o m ;
www.andreasagro.com
KERTÉSZETBE női munkaerőt keresek
egész éves, folyamatos munkára. Tel.:
06-30/943-2439



ÁLLÁSAJÁNLAT! A Rózsaker t
Vendéglő BEUGRÓS FELSZOLGÁLÓT
keres. Csatlakozz hozzánk, ha szereted
a vendéglátást és egy jó csapat tagja
akarsz lenni. Jelentkezni a 06-70/321-
2472-es telefonszámon.
KUNSZÁLLÁSRA idős Édesapámhoz
ÁPOLÓT keresek. Tel.: 06-70/600-
5346
C és E kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező GÉPJÁRMŰVEZETŐT
keresünk ponyvás szerelvényre,
olaszországi gabonaszállításra 35
Ft/km. Tel.: 06-70/418-1088
VILLANYSZERELŐ vagy segéd
villanyszerelő munkatársat keresünk
épületvillamossági munkakörbe. Tel.:
06-20/466-9457 (munkaidőben
hétfőtől-péntekig 7-16 óráig)
KECSKEMÉTI munkahelyre CO
HEGESZTŐKET keresünk nettó 1.200 –
1.600 Ft/órabér + egyéb juttatások.
Tel.: 06-70/329-7554
Számítógépes ismeretekkel rendelkező
munkavállalókat keresünk VAGYONŐR
és PORTÁS munkakörbe. Tel.: 06-
20/310-2544 (csak hétköznap)
SEGÉDMUNKÁST keresünk kecskeméti
munkahelyre. Jel.: 06-70/329-7554
LAKATOST,  HEGESZTŐT (AWI)
kiskunfélegyházi munkavégzésre
azonnal felveszünk. Tel.: 06-20/578-
7678
ANGLIAI MUNKA! 00-44-7/837-246-
445
FUVAROZÓ CÉG TITKÁRNŐT keres.
Tel.: 06-70/418-1088
CIPŐÜZEMBE keresünk hosszú távra
női és férfi munkaerőt. Igény esetén
albérleti elhelyezést is tudunk
biztosítani. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal a
cipogyar2016@gmail.com e-mail
címen lehet.





Kiskunfélegyházi VIRÁGKERTÉSZETBE
dolgozót keresünk teljes vagy
részmunkaidőben. Tel.: 06-30/314-
7657
Kecskeméti, dabasi, alber tirsai és
lajosmizsei ÜZLETEK ŐRZÉSÉRE
kiemelt bérezéssel keresünk
vagyonőröket. Feltétel: érvényes
vagyonőri igazolvány, tanúsítvány. Tel.:
06-30/964-6404
Férfi ELADÓT keresünk fizikai munkára.
Tel.: 06-20/457-9617
A kiskunfélegyházi Alföld Metal Kft. „E”
kategóriás jogosítvánnyal rendelkező
TEHERGÉPKOCSIVEZETŐT és
gumikerekes FORGÓRAKODÓ
GÉPKEZELŐT keres megbízható,
érvényes okmányokkal rendelkező
munkavállaló személyében. Jel.: 06-
20/935-5620
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 vagy a Majsai út 30. sz. alatt
a portán leadott önéletrajzzal.
Átlag fizetés feletti bérezéssel, napi
munkába járással ÁLLATTARTÓ
TELEPRE agilis férfit keresek
ÁLLATGONDOZÓI munkakörbe. Tel.:
06-30/561-2143
SEGÉDMUNKÁST felveszek
épületgépészeti munkához. Tel.: 06-
20/941-3452
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.
Fiatal, agilis, kiskunfélegyházi lakhelyű,
főállású GÉPKOCSIVEZETŐT keresek
„C” kategóriás vezetői engedéllyel,
valamint GKI végzettséggel autómentő
tehergépkocsira. Az „E” kategória és
idegen nyelvtudás előnyt jelent. Tel.:
06-30/943-6490
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.
Sörözőbe PULTOST keresünk állandó és
beugrós munkára. Tel.: 06-20/373-
8723
Kiskunfélegyházi tüzép telepre keresünk
ÁRUKIADÓT. Gépkezelői végzettség
előny, de nem feltétel. Tel.: 06-30/294-
0457, 70/432-6397
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.
HÚSÜZLETBE ELADÓI munkakörbe férfi
és női munkavállalót keresünk.
Önéletrajzokat a Kossuth u. 31. sz. alatti
húsüzletbe várjuk. Tel.: 06-30/943-
1757
PARADICSOM kertészetbe női és férfi
munkaerőt keresünk. Tel.: 06-30/278-
3687
Kiskunfélegyházi telephellyel rendelkező
fuvarozó cég keres C-E kategóriás
jogosítvánnyal rendelkező, józan életű
GÉPJÁRMŰVEZETŐT. Tel.: 06-30/294-
0457, 70/432-6397







Sörözőbe BEUGRÓST keresek. Tel.: 06-
70/335-1479
Szakmai tapasztalattal rendelkező,
józan életű fiatalember t keresek
ÁLLATTARTÓ TELEPRE kiemelt
fizetéssel. B kategóriás jogosítvány
előnyt jelent. Elérhetőség: 06-20/559-
7720
A Wolf-Mode Kft. felvételre keres
szakképzett, vagy betanított
VARRÓNŐT, VASALÓT,
VÁGÓSZABÁSZT (férfi-női). Betanítást
vállaljuk. Tel.: 76/655-070 (7-14
óráig), 06-30/925-4640 (7-18 óráig)
Kiskunfélegyházi BÜFÉBE szakképzett
BEUGRÓS KOLLÉGANŐT keresek. Tel.:
06-30/901-2684
A Félegyházi Tej Kft. felvételt hirdet
RAKTÁRI dolgozók részére: raktáros,
raktári kisegítő munkakörbe. Előny:
középfokú iskolai végzettség.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
nagyker@felegyhazitej.hu e-mail
címen.
Gyakorlott női KONYHAI KISEGÍTŐT
heti 3 délutánra keres a Desperado
Étterem. Tel.: 06-20/970-3466
Kiskunfélegyházi gyorsétterem
KONYHAI MUNKÁRA tapasztalattal
rendelkező gyorséttermi SZAKÁCSOT
és FELSZOLGÁLÓT keres jó kereseti
lehetőséggel. Tel.: 06-70/612-7677
Ingatlaniroda INGATLANÉRTÉKESÍTŐI
állást kínál. Jel.: atriumpark@t-
online.hu
ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÓ (rétes)
üzembe férfi munkaerőt keresünk
BETANÍTOTT MUNKÁRA egy
műszakos, délelőtti munkarendbe. Tel.:
76/469-060
40-50 év közötti, nem dohányzó
TAKARÍTÓNŐT keresek. Tel.: 06-
30/207-8756
CSANYTELEKI SÖRÖZŐBE női és férfi
PULTOST keresünk, valamint
KERTÉSZETBE és ÁLLATOKHOZ
munkaerőt veszünk fel. Szállást
biztosítunk. Tel.: 06-20/467-0993
Forgácsoló műhelyünk keres
bejelentett, fix egy műszakos (6-14
óráig) főállásra, kiskunfélegyházi
telephelyre gyakorlattal rendelkező
ESZTERGÁLYOS szakmunkást
hagyományos CNC vagy
forgácsológépre. Tel.: 06-30/938-
1097
Kézműves cukrász üzembe PÉK-
CUKRÁSZT keresünk rugalmas
munkaidőbe hosszú távra. Tel.: 06-
70/597-2404
BAROMFIGONDOZÓT keresek
KACSATÖMÉSHEZ, ottlakással is. Tel.:
06-30/505-6249
BELFÖLDI SOFŐR állás! Félegyházi
telephely 7,5 tonnás tehergépkocsi +
ponyvás pótkocsira pilótát keres C+E
vagy C kategóriás jogosítvánnyal. Tel.:
06-70/614-1153
Építőipari Kft. keres szakképzett
KŐMŰVEST és több éves gyakorlattal
rendelkező segédmunkásokat.
Bejelentett munkaviszony, kiemelkedő
bérezés. Tel.: 06-30/316-4643
ELADÓI munkakörbe azonnali
kezdéssel kollégát keres a Mobil és
Laptop Shop Kiskunfélegyházára, a
lakótelep melletti üzletbe. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal lehet az
allas@mobileslaptop.hu e-mail címen.
SZAKÁCSOT és főzni szerető
háziasszonyt keresünk. Tel.: 06-
20/223-0653
A Venezia Étterem FUTÁRT keres.
Munkaidő: H-P.: 10-13 óráig. Futárautó
biztosított. Érd.: személyesen vagy
telefonon: 06-30/837-6505 (10-15 óra
között)

OKTATÁS
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
5. osztályos gyermekem mellé olyan
PEDAGÓGUST KERESEK, aki hétköznap
délutánonként vagy hétvégén 1-2 órában
SEGÍTENÉ az ISKOLAI
FELKÉSZÜLÉSBEN. Tel.: 06-70/779-7509
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)
Szívesen vállalom Ön vagy gyermeke
ANGOL OKTATÁSÁT, korrepetálását,
érettségire, nyelvvizsgára felkészítését
rugalmas időbeosztásban, korrekt áron.
Angol egyetemi diplomával rendelkezem.
Tel.: 06-20/468-6693
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.: 06-70/579-5983, 20/428-4486
www.ciganynyelvoktatas.hu

SZOLGÁLTATÁS
TETŐJAVÍTÁST, lakás felújítást, festést-
burkolást, vízszerelést vállalunk. Keressen
bennünket! Tel.: 06-30/984-4721
SORSELEMZÉS, kártyajóslás, családi,
párkapcsolati problémák, szerelemkötés,
átok-rontás levétele. Hívásra házhoz
megyek. Tel.: 06-30/924-3867
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.: 06-20/629-
4303

FAVÁGÁS! Veszélyes helyen lévő fák
kivágását vállalom. Tel.: 06-20/328-
8701
Kisebb és nagyobb LAKATOS
MUNKÁK! Nap és eső ellen
TERASZTETŐ építése Lindabból! Kapuk
és tolókapuk építése, zárcsere. Könnyű
szerkezetű mellékhelyiségek, tároló,
műhelyek, kisebb házikó építése
Lindabból, BARÁTI ÁRON! Hívjon
bátran! Tel.: 06-30/441-6738
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.
TÁVIRÁNYÍTÓ PÓTLÁS,
kapunyitómotor javítás, kamera, riasztó
szerelés. Tel.: 06-30/525-7611
REDŐNY JAVÍTÁS és GURTNI csere
hétvégén is. Tel.: 06-70/374-3864

LÓSZERSZÁMOK készítése és javítása,
nyereg javítása. Vmint.: használt
lószerszámok Bugacon eladók. Tel.: 06-
70/453-8751
KÖNYVELÉST, bérszámfejtést vállalok
gazdasági társaságok, egyéni
vállalkozók, őstermelők részére,
valamint magánszemélyek részére
bevallások készítését. Halasi Krisztina
06-20/228-6433

Hálás szívvel mondunk
köszönetet a rokonoknak,

szomszédoknak, munkatársaknak,
barátoknak, ismerősöknek 

és mindazoknak akik 

Péter-Szabó Mihály 
temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot

helyeztek, fájdalmunkban 
velünk együttéreztek. 

- Gyászoló család -

„Egy könnycsepp a szemünkben
Érted él, egy gyertya az asztalon
Érted ég. Egy fénykép, mely őrzi
emléked, s egy út, mely elvitte az

életed. A bánat, a fájdalom örökre
megmarad, mindig velünk leszel,

az idő bárhogy is halad.”

EMLÉKEZÜNK

Kiss Ferenc 
Lászlóné

szül.: Szabó Katalin
halálának 4. évfordulóján.

- Szerető férje és családja -

EMLÉKEZÉS

Németh Ferenc
18 éve hagyott magunkra.

Még most is hihetetlen
számunkra! Szerető feleséged,

lányaid, vejeid, unokáid,
testvéreid, sógoraid, sógornők,
kollégáid, kedves szomszédok.

Gondolatban mindig együtt
vagyunk. Vérzik a szívünk.
Nagy hiány van életünkben.

Nyugodj békében!



VIDEOFILM KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALOM
LAKODALMAKON, CSALÁDI ÉS
TÁRSADALMI RENDEZVÉNYEKEN.
HÁZILAG KÉSZÍTETT KAZETTÁK
VÁGÁSA ÉS MÁSOLÁSA, DVD ÍRÁS.
ÉRD.: KKFHÁZA, AKÁCFA U. 69. SZ.
ALATT. TEL.: 76/468-116, 20/310-3318
NYÍLÁSZÁRÓK UTÓLAGOS
SZIGETELÉSE, passzítása, beállítása,
zárcseréje, hőszivárgás mérése.
Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók,
szalagfüggöny, harmonikaajtók
készítése, javítása. Penészmentesítés!
www.peneszeltavolitasa.hu Tel.: 06-
30/294-6022

ERESZCSATORNA KÉSZÍTÉST,
KŐMŰVES munkát, FESTÉST és
TETŐJAVÍTÁST vállalunk rövid
határidővel, hétvégén is. Tel.: 06-
70/227-6273, 30/735-0746
SZIGETELÉS! Vizes és salétromos falak
bontás nélküli szigetelése rövid
határidővel, garanciával. Lakott épület
nem akadály! www.alaszigeteles.hu Tel.:
06-30/851-8118
REDŐNY DOKTOR! Redőnyök javítása,
újak készítése garanciával, hétvégén is.
Tel.: 06-20/299-2233
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

KÖLTÖZTETÉS, ÁRUFUVAROZÁS
helyben az ország és EU egész területén
ponyvás teherautóval, igény esetén
rakodókkal. Tel.: 06-70/511-1200 –Tóth
József –
Lakások, nyaralók, lépcsőházak, üzemek
KARBANTARTÁSÁT, FESTÉSÉT,
MÁZOLÁSÁT, NYÍLÁSZÁRÓK CSERÉJÉT,
LAMINÁLT PARKETTÁZÁST vállalunk.
Elérhetőség: 06-20/280-2388
Referencia megtekinthető: Facebook –
Minden ami karbantartás
KERTI GÉPEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA: fűnyíró, permetező,
sövényvágó, láncfűrész stb. Tel.: 06-
70/320-3953

KÚTFÚRÁS! Tel.: 06-30/554-5544
Homlokzati HŐSZIGETELÉST,
BURKOLÁST, KŐMŰVES – FESTÉS
munkákat, valamint lakások,
lépcsőházak TELJES FELÚJÍTÁSÁT
vállalom pontos határidővel, korrekt
áron, számlaképesen. Tel.: 06-20/629-
4303

IRÁNYÍTÁS OKOSTELEFONNAL! Fűtés-
világítás-kamera-riasztó-kapunyitó.
Beüzemelés, szerviz. Tel.: 06-30/525-
7611
TŰZIFA VÁGÁS szalagfűrésszel.
FŰKASZÁLÁS, parlagfű irtás motoros
fűkaszával. AUTÓ és EGYÉB SZÁLLÍTÁS
2 t-ig! Tel.: 06-20/986-2300
Veszélyes FÁK KIVÁGÁSÁT, korona
igazítást és erdő gyérítést vállalok. Tel.:
06-20/622-2492
IT BIKE MOBIL KERÉKPÁRSZERVIZ!
Javításra szoruló kerékpárért házhoz
megyünk, műhelybe szállítást vállaljuk.
INGYENES KISZÁLLÁS! Tel.: 06-30/933-
3783

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

GURTNI CSERE, új redőny készítése,
faredőny javítás hétvégén is. Gyors,
precíz munka. Tel.: 06-30/735-0746,
70/227-6273
CSŐSZERELŐ vállal víz- és
fűtésszerelést, konvektorok cseréjét,
javítást, fürdőszobák teljes és részleges
felújítását, csőtörési hibák javítását, új
fürdőszobák készítését, szennyvíz
bekötést. Vegyes tüzelésű kazánok
cseréje és újak beépítése, átfolyós gáz-
vízmelegítők vízkőtelenítése! Tel.: 06-
30/295-9601
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

Robi egyéni vállalkozó SZOBAFESTÉST,
TAKARÍTÁST vállal. Tel.: 06-30/573-
7968
SZOBAFESTÉST – MÁZOLÁST –
TAPÉTÁZÁST – GIPSZKARTONOZÁST,
laminált padló lerakást, hőszigetelést és
kisebb kőműves munkákat vállalok
mindenki számára elérhető áron. Tel.:
06-20/997-2792
KŐMŰVES felújítási munkákat vállal:
átalakítás, vakolás, betonozás stb. Tel.:
06-70/385-8430
Kisebb KŐMŰVES munkát, burkolást
rövid határidővel vállalok. Precíz munka!
Tel.: 06-70/415-9820
KÚTFÚRÁS, kútjavítás,
öntözőrendszerek kiépítése, javítása
olcsón, garanciával. Tel.: 06-30/355-
2597

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY készítése.
Tel.: 06-20/805-7847
ELEKTROMOS KERÉKPÁROK
JAVÍTÁSA. Tel.: 06-70/636-1472

Kivehető FOGSOR KÉSZÍTÉSE, javítása,
fogpótlás, alábélelés, kapocs,
törésjavítás garanciával. Tel.: 06-
30/908-1798
KAPUK KÉSZÍTÉSE akár ipari méretben
is. Tel.: 06-30/928-1085
VESZÉLYES FÁK bontását vállalom alpin
technikai módszerrel. Tel.: 06-70/387-
1179

UTÁNFUTÓ BÉRELHETŐ! Tel.: 06-
30/868-4467
VILLANYSZERELÉS: lakások, házak
felújítása, bővítése, hiba elhárítás. Uitt.:
CENTRIFUGA és TÁRCSÁS MOSÓGÉP
JAVÍTÁS garanciával. Tel.: 06-70/338-
5822

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Nem vársz már minket ragyogó

szemekkel, nem örülsz már nekünk
szerető szíveddel. De egy könnycsepp
a szemünkben Érted él, egy gyertya az

asztalon Érted ég. S bennünk él egy
arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk

soha senki el nem vehet. Telhetnek
hónapok, múlhatnak évek, szívből
szeretünk, nem felejtünk Téged.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak,

piacos kollégáknak, ismerősöknek
és mindazoknak, akik szeretett

feleségem, Édesanyánk

Tóth Sándorné
szül.: Tarjányi Erzsébet
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek,

fájdalmunkban együttéreztek.
Külön köszönjük dr. Szűcs Kornél

főorvos úrnak lelkiismeretes,
segítőkész munkáját.

- Szerető férje és fiai -

„Aznap, mikor távozott a földi
létből lelked, az angyalok is

sírtak, s a karjaikba vettek. Mi,
akik maradtunk, nem búcsúztunk
Tőled: A szívünk mélyén őrzünk
mint legdrágább kincsünket.”

EMLÉKEZÜNK

Szikszai Ildikó
halálának 1. évfordulóján.

Lelki üdvéért az engesztelő
szentmisét 2018. március 11-én
17:30 órakor az Ótemplomban

mutattatjuk be.
Soha el nem múló szeretetünk

őrködik nyugalmad felett.
- Szerető Édesanyád,
testvéred és családja -

Fájó szívvel tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték 

és szerették, hogy

Kotroczó 
Sándor Józsefné

szül.: Szemerédi Erzsébet
2018. február 23-án elhunyt.
Temetése 2018. március 9-én 

11 órakor az Alsótemetőben lesz.
Lelki üdvéért az engesztelő

szentmisét 2018. március 9-én 
7 órakor az Ótemplomban tartjuk.

- Szerető családja -

„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.

Csak az hal meg, akit elfelednek,
örökké él, akit igazán szeretnek.”

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

Bakó János
82 évesen 

2018. március 1-jén elhunyt.
Temetése 2018. március 9-én 

13 órakor lesz a Felsőtemetőben.
Lelki üdvéért az engesztelő

szentmisét 2018. március 9-én
17:30 órakor az Ótemplomban

mutattatjuk be.
Soha el nem múló szeretetünk

őrködik nyugalmad felett.
- Gyászoló család -

„Egy szál gyertya, mely lassan
végig ég. Egy élet, mely percek

alatt véget ért. Itt hagytad azokat,
kik úgy szerettek Téged, de emléked

örökre szívünkbe égett….”
Fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk mindazokkal akik
ismerték és szerették, hogy 

Várhegyiné 
Szendrei Júlia 

2018. március 6-án elhunyt.
A temetésének időpontja 
a Temetkezési Vállalatnál

lesz olvasható.
- Gyászoló család -

Fájó szívvel tudatjuk
mindazokkal, akik 

ismerték és szerették, hogy

Ipacs János 
László

2018. február 28-án
elhunyt. Temetése 

2018. március 14-én 
10 órakor a

Felsőtemetőben lesz.
- Gyászoló család -
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