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Kaposváron állíthatta ki műveit két
félegyházi festő

Tarjányi Antalné és dr. Tóth Erzsébet a 22.
Nemzetközi Miniatűr Kiállításon elnyerte a SzínFolt Művészeti Alapítvány különdíját, ami egy
önálló kiállítás megrendezésére adott lehetőséget.

Óriási volumenű lesz a XX. Kiskunfélegyházi Libafesztivál

A 2018. szeptember 7-8-án megrendezésre kerülő XX. Libafesztivál
szervezése már javában tart – tudtuk meg március 9-én, a Városházán
tartott sajtótájékoztatón.

A részletekről Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a térség országgyűlési
képviselője, Csányi József, Kiskunfélegyháza polgármestere, dr. Horváth Sándor, az
Integrál Zrt. Kiskunfélegyháza elnök-vezérigazgatója, Vajda Tamás, az IntegrálGroup Kft. ügyvezető igazgatója, Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár- és
vidékfejlesztésért felelős államtitkára és Kovács-Csonka Szilvia, a Móra Ferenc
Művelődési Központ igazgatója számolt be.
A libafesztivál városunk egyik legkedveltebb programja, melyet először 1999-ben a
Márton-napi mulatsághoz illően november 11-14. között rendeztek meg a Móra
Ferenc Művelődési Központ munkatársai Gulyás László vándormuzsikus
közreműködésével. Mivel a novemberi időjárás kiszámíthatatlan volt, a következő
esztendőkben a környék haszonállatának számító szárnyas ünnepét áttették
szeptemberre.
Minden évben a programsorozat során tartottak lovagi tornát, főző- és sütőversenyt,
Ludas bált, illetve libaszépségversenyt, de volt bábelőadás, népzenei és
néptáncbemutató, kézműves foglalkozások, citerazenekarok és népdalkórusok
találkozója, valamint népi iparművészek kiállítása és vására is. A rendezvény ideje
alatt a város „ligetös” főutcája kézművesek sétányává alakul, ahol kizárólag kézzel
készült remekműveket kínálnak és az egész városközpontban pezseg az élet. A
színpadon a szervezőknek köszönhetően táncos-zenés produkciók és évről-évre híres
fellépők szórakoztatják a nagyérdemű közönséget.
Így lesz ezúttal is – árulta el Kovács-Csonka Szilvia főszervező – koncertet tart
például a Quimby, a Budapest Bár, Szabó Balázs és bandája és a Cimbaliband is.
A további programok tekintetében a művelődési központ igazgatója elmondta, hogy
immáron 5. alkalommal ad otthont a Kunsági Néptánc találkozónak városunk és a
közkedvelt szórakozási lehetőséget nyújtó rendezvények sem maradnak el: Libafőző
Verseny, Bábszínházak, Kézműves mesterek utcája, Fakörhinta, Fotószínház,
Libasimogató, Kézműves bemutatók, Játszóházak, Helyi ízek, helyi termékek vására.
Természetesen idén is lehet különféle libás ételeket kóstolni, de lesz kürtőskalács, házi
rétes és mindezen finomságok leöblítésére borkóstoló is.
- A minden évben megrendezésre kerülő Libakonferenciára is olyan nagyszámú már
most az érdeklődés, hogy a tervezett egynapos helyett valószínűleg kétnapos lesz –
tudatta a megjelentekkel Vajda Tamás az Integrál-Group Kft. ügyvezető igazgatója.
Azt külön megköszönte városunk vezetőinek, hogy ezúttal a Városháza dísztermében
rendezhetik meg a konferenciát.
A XX. Kiskunfélegyházi Libafesztiválra ezúttal az általános iskolák és középiskolák
is készülhetnek. Számukra a Népfőiskola Alapítvány és az Integrál Zrt. Színjátszó- és
rajzpályázatot hirdet értékes nyereményekért. A rajzpályázatra a diákok választott
technikával Fazekas Mihály: Ludas Matyi című művének számukra legkedvesebb
jelenetét kell megalkotniuk. A zsűri minősítése után a díjnyertes műveket a
libafesztivál alkalmával kiállításon lehet megtekinteni. A színjátszó versenyen induló
csoport feladata pedig egy maximum 10 perces jelenet előadása lesz szintén Fazekas
Mihály: Ludas Matyi című művéből. Az előadásokat szakmai zsűri minősíti, majd a
legjobb színjátszó csoport a Libafesztivál megnyitója után a nagyszínpadon
mutathatja be – árulta el a részleteket Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke a
térség országgyűlési képviselője.
Már az előzetes programokból látható, hogy a XX. Libafesztivál minden idők
legnagyobb volumenű rendezvénye lesz - ígéri ezt a rendezvény fővédnöke Lezsák
Sándor, az Országgyűlés alelnöke és a rendezvény védnökei: Csányi József,
Kiskunfélegyháza város polgármestere és dr. Horváth Sándor, az Integrál Zrt.
Kiskunfélegyháza elnök-vezérigazgatója.

Mint ahogy az a sonline.hu internetes hírportál oldalán
olvasható, többen is ellátogattak március 5-én, hétfőn este
a kaposvári Szín-Folt Galériába, ahol két kiskunfélegyházi alkotó festményeiből nyílt
kiállítás. – A két festő a tavalyi, 22. Nemzetközi Miniatűr Kiállításon elnyerte a Szín-Folt
Művészeti Alapítvány különdíját, ami egy önálló kiállítás megrendezésére adott lehetőséget
– mondta Szabó Károly Attila, a kaposvári galéria vezetője. – Mindkét alkotó régóta részt
vesz a hagyományos miniatűr kiállításon. Ám ezúttal nem apró képeket, hanem nagyobb
méretű festményeket hoztak Kaposvárra az alkotók, akik a mindennapokban is jó barátságot
ápolnak.
– Úgy 2010-2011 körül hallottunk a nemzetközi miniatűrkiállításról, s azóta minden évben
elhozzuk a képeinket – mondta el a sonline.hu kérdésére dr. Tóth Erzsébet, az egyik
kiskunfélegyházi kiállító.
– Természetesen nem a nyeremény a lényeg, hanem a részvétel, örömmel készítünk
miniatűröket. Általános iskolás korom óta foglalkozom alkotással, leginkább a természet
inspirál. Ezen belül szívesen festek növényekről, állatokról, például madarakról és
macskákról is. Tizennyolc képet hoztam Kaposvárra, aminek a java része olajfestmény.
– Még gimnazista voltam, amikor rajzolni kezdtem – tette hozzá Tarjányi Antalné, a kiállítás
másik résztvevője, aki huszonnégy alkotást hozott magával a somogyi megyeszékhelyre. –
Éppen dr. Tóth Erzsébet beszélt rá engem is miniatűr képek készítésére korábban, amelyek
során arcokat festek legszívesebben. Ezen kívül számos technika inspirál, így például a
tollrajzok és az üvegfestés is.
Rátkai Zsuzsa, a Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművész Egyesület elnöke méltatta a két
alkotó munkásságát a kiállítás megnyitóján. Az érdeklődők március 29-éig tekinthetik meg
a tárlatot a galériában.
Címlapfotón Tarjányi Antalné (balról) és dr. Tóth Erzsébet látható a hétfői kiállítás
megnyitón (a fotót Muzslay Péter készítette)

Magyar bajnoki címet ünFigyelmen kívül hagyta az nepelhetnek a birkózók
Lezajlottak a Diák korosztály
előzni tilos táblát

Kiskunfélegyháza külterületén, az 5-ös
számú főúton közlekedett 2018.
március 10-én 12 óra körül egy 31 éves
férfi Renault személygépjárművel.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján
az út 107.200-as méterénél – a kihelyezett
„Előzni tilos!" közúti jelzőtábla ellenére – az
előtte balra bekanyarodni szándékozó, és álló
helyzetben lévő Daewoo Matiz típusú
személygépkocsi előzésébe kezdett, és
összeütköztek. Az elsődleges orvosi
vélemény szerint a Renault sofőrje könnyű
sérülést szenvedett.
Ne feledjék: a balesetek megelőzhetőek! A
legjobb prevenció minden esetben a
közlekedési szabályok betartása! Balesetmentes közlekedést kíván a Bács-Kiskun
Megyei Rendőr-főkapitányság!

kötöttfogású magyar bajnokságai az
elmúlt két hétvégén.

A Kiskunfélegyházi Birkózó SE versenyzői
közül 9 fő szerzett indulási jogot a területi
bajnokságokon, hogy részt vehessenek az
országos döntőn. A 10-11 éves fiúk
Zalaegerszegen léptek szőnyegre 2018.
március 10-én, méghozzá sikerrel. Az 58 kgos súlycsoportban Czakó Zoltán minden
ellenfelét
magabiztosan
legyőzve,
megszerezte a bajnoki aranyérmet.
Ezüstérmet vehetett át az 54 kg-os Borto
Dominik, aki nagyszerű győzelmeket aratva
jutott döntőbe, de ott minimális különbséggel
alulmaradt. Bátyai Dorián a 63 kg-osok
között harcolta ki a bronzérmet. Egy héttel
korábban Tatabányán, a 12-13 évesek között
Páli Gergő, a 32 kg-ban ötödik lett. Edzők:
Ván Jenő, Szabó József és Kelemen András

Első lett a mezgés Iancio Szilárd az 58. Országos
Húsipari termékgyártó Szakma Kiváló Tanulója
Versenyen

Iancio Szilárd 1. helyezettként (94%-os összesített eredménnyel), Máté
Zoltán pedig 3. helyezettként (92%-os összesített eredménnyel) állhatott
fel a dobogóra.

Idén az FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós
Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium adott otthont a Húsipari Termékgyártó Szakma Kiváló Tanulója
Versenyének március 7. és 9. között.
A Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium két diákja nagyon jól
szerepelt a versenyen. Az ország huszonnégy legjobb húsipari termékgyártó tanulói közül Iancio Szilárd 1. helyezettként (94%os összesített eredménnyel), Máté Zoltán pedig 3. helyezettként (92%-os összesített eredménnyel) állhatott fel a dobogóra, ami
azt is jelentette számukra, hogy mindketten jeles szakmai bizonyítványt szereztek.
A diákok felkészítői Dénes Zoltán szakoktató, Patyiné Gyóni Márta tanárnő, dr. Faragóné Tóth Melinda tanárnő, Kiss-Feketéné
Bodor Barbara tanárnő és Kissné Kovács Edit tanárnő voltak.
Az első versenynapon az elméleti részben, 60 perc alatt szakmai számításokat kellett végezni, majd ezt követte a szóbeli felelet,
ahol a szarvasmarha húsrészeit és annak konyhatechnikai felosztását kellett ismertetniük a tanulóknak tizenkettő percben.
A második napon a gyakorlati verseny helyszínét a dabasi D-meat Kft. biztosította, ahol a versenyzők sertés test bontását,
zsigerelését, hasítását, háj eltávolítását és a kabátszalonna megmunkálását végezték el. Ezt követte egy bőrös félsertés csontozása
és formázása, valamint egy marha lapocka csontozása.
A tanulóknak megadott receptúra szerint kellett lecsókolbászt készíteniük, miközben ismertették a termék elkészítéséhez
szükséges anyagok, gépek, berendezések paramétereit, működését.
A diákoknak nagy segítséget jelentett az is, hogy vizsgatapasztalatot szerezhettek a Kiskunfélegyházán, Szegeden és Baján
megrendezett regionális versenyeken.

Batthyány iskolás az országos döntőben

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány 2018-ban 29.
alkalommal rendezte meg a Zrínyi Ilona kétfordulós matematika versenyt.

A megyei forduló eredményhirdetése 2018. március 3-án volt Kecskeméten a Református
Általános Iskolában. Az ünnepségen részt vettek a díjazott versenyzők, a tanáraik, a
meghívott vendégek és a szülők.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre minden évfolyamról a legeredményesebb tanulókat, és
a dobogós helyezést elérők felkészítő tanárait hívták meg.
A 4. évfolyamon Oláh-Marcényi Péter, a Kiskunfélegyházi Batthyány Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola 4.a osztályos tanulója megyei első helyezést ért el.
Felkészítői: Kósa Erika tanító, Péter osztályfőnöknője és Nagy Tibor a Kecskeméti Városi Matematika Szakkör 4.o. csoportjának
egyik vezetője.
A díjakat a MATEGYE Alapítvány munkatársai, Kecskemét Város Képviselő-testületének tagjai, a verseny támogatói,
iskolaigazgatók, valamint a feladatsorok összeállítói és lektorai adták át.
Oláh-Marcényi Péter Bács-Kiskun megye legjobbjaként képviselheti megyénket az országos döntőben, melyre 2018. március 2830. között kerül sor Kecskeméten.
Forrás: mategye.hu, keol.hu Fotó: Kósa Erika Lejegyezte: Bense Zoltán

Méltó jutalom illeti a köztiszteletben álló sebészt!

Dr. Reznyák Béla kiskunfélegyházi sebészt a hozzá fordult betegek jelölték a SzentGyörgyi Albert Orvosi Díjra.

A jelölés óriási meglepetés volt a főorvos számára, de egyben örömteli érzés is, mert éppen azok
javasolták az elismerő díjra, akik valamikor panaszaikkal fordultak hozzá.
A kiváló sebész főorvos kitüntető díját március 31-éig lehet támogatni a
www.szentgyorgyialbertorvosidij.hu oldalon.
Dr. Reznyák Béla az egyetem elvégzését követően 1983-ban hasznosította a megszerzett tudását
a Kiskunfélegyházi Városi Kórházban, mint sebész.
Közel 30 évig dolgozott városunkban és több évtizeden keresztül már főorvosként gyógyította
betegeit. A sors azonban arra kényszerítette - a félegyházi kórház aktív ellátásának megszűnése után - hogy Szentesen,
Kiskunmajsán és Kecskeméten dolgozzon. De magánrendelésén még ma is fogadja a félegyháziakat városunkban, amit mindig
is otthonának tartott a doktor.
"Itt születtem, itt dolgoztam, és máshol mindig egy kicsit idegennek érzem magam. Én itthon vagyok otthon!" - vallotta a
napokban adott interjúban dr. Reznyák Béla.

A Móraváros legforgalmasabb
útját újraaszfaltozzák

A Móraváros főútja – a Nefelejcs utca –
újraaszfaltozásáról is beszélt többek
között dr. Réczi László az 1-es
választókerület önkormányzati képviselője március 8-án tartott lakossági
fórumán.

A Platán iskolában megrendezett fórumon a
képviselő tájékoztatta a megjelenteket az elmúlt
időszakban megvalósult fejlesztésekről,
beruházásokról de szó esett az elkövetkező
időszak terveiről is.
A fórumon megjelenteknek lehetőségük volt
kérdéseiket feltenni dr. Réczi László képviselő
mellett Csányi József polgármesternek,
dr. Faragó Zsolt jegyzőnek és Juhász Lászlónak,
az önkormányzat városüzemeltetési osztályvezetőjének, akik minden felmerülő kérdésre
szívesen válaszoltak.
A körzet képviselője elsőként beszámolt arról,
hogy körzetében az elmúlt időszakban milyen
fontosabb beruházások és fejlesztések valósultak
meg. Így például a Kökény utca és a teniszpálya
melletti útszakasz aszfaltozása, a Móravárosi
ABC-nél a szelektív hulladékgyűjtők
megszüntetése, a Hársfa utcában és a Szentesi és
Nefelejcs
utca
kereszteződésében
új
járdaszakasz építése, a Platán iskola
vizesblokkjainak felújítása és az udvar
világításának megoldása. A szemmel látható
fejlődés mellett a Móravárosban zajló élet is
felpezsdült, köszönhető ez annak is, hogy az itt
élők / dolgozók gondoskodtak családbarát
programokról. Ilyen esemény volt például a
Móravárosi napok megszervezése, mely az
önkormányzat, az iskola és az óvoda
összefogásával valósulhatott meg és a sikerét
tekintve minden bizonnyal hagyományt is
teremtett.
A beszámolót követően dr. Réczi László beszélt
az elkövetkező időszak terveiről is, melynek
egyik legfontosabb pontja a Nefelejcs utca
újraaszfaltozása volt, mely 130 millió forintos
költségvetésből fog megvalósulni. Sajnálattal
közölte azonban a képviselő, hogy a korábban
tervezett Csanyi úti kerékpárút megépítése nem
fog egy ütemben megvalósulni, mert a
városvezetésünk által benyújtott pályázat nem
nyert. Az anyagiakat önkormányzatunknak kell
fedeznie, de talán így is sikerülhet, csak két
szakaszban. Első ütemben a Szentesi úttól a
Honvéd sporttelepig tervezik a megvalósítást,
majd a következő ütemben a gyártelepig
folytatódna az út.
(Fotó: Félegyházi Közlöny)

HOUSE36
I N G AT L A N K Ö Z V E T Í T Ő I R O D A
Eladó két családnak alkalmas, 220
m2-es, szigetelt, teljesen felújított
CSALÁDI HÁZ Félegyháza frekventált
részén. Tel.: 06-70/312-5719
lakótelepen,
igényes
Petőfi
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.: 06-70/3125719
TISZAALPÁRON, a Holt-Tiszától 300
m-re teljesen alápincézett, jó
elrendezésű, 70 m2-es CSALÁDI HÁZ
eladó. Irányár: 8,9 M Ft. Tel.: 0670/312-5719
TISZAALPÁRON, csendes utcában,
sok melléképülettel, garázzsal, 100
m2-es CSALÁDI HÁZ eladó. Irányár:
6,9 M Ft. Tel.: 06-70/312-5719
Kiskunfélegyházától 3 km-re, betonút
mellett 48 m2-es, 2 szobás TÉGLAHÁZ
sürgősen eladó. Tel.: 06-70/398-1636

TISZAALPÁR központjában 110 m2es, felújítandó CSALÁDI HÁZ jó
állapotban lévő melléképülettel, reális
áron 5,5 M Ft-ért eladó. Tel.: 0670/312-5719
belvárosában
Kiskunfélegyháza
igényesen felújított CSALÁDI HÁZ
eladó. Hatalmas nappali vízteres
kandallóval + étkező + konyha,
fürdőszoba, 2 külön WC, gardrób, több
szoba, fedett kocsibeálló, pince.
Tulajdonos
értékegyeztetéssel
kiskunfélegyházi,
kecskeméti
ingatlanokat
beszámít.
CSOK
felvehető. INGYENES hitelügyintézés.
Tel.: 06-70/398-1636
BUGACON szépen rendben tartott
TANYA eladó (2 szoba, konyha,
fürdőszoba). A tanyához sok
melléképület, pincék, garázs, 3 fúrt
kút, libaszín és közel 2 ha szántó is
tartozik. Állattartóknak, méhészeknek,
borászoknak tökéletes választás lehet.
INGYENES hitelügyintézés! Tel.: 0670/398-1636
Kiskunfélegyházán, a belvárosban 310
m2-es, 5 szobás CSALÁDI HÁZ gázcirkó
fűtéssel/cserépkályhával,
melléképülettel, 1306 m2-es telken
eladó. Tel.: 06-70/398-1636
Kiskunfélegyházán 170 m2-es, kiváló
állapotban lévő, 6 szobás CSALÁDI
HÁZ 2000 m2-es telekkel eladó. Tel.:
06-70/398-1636
Kiskunfélegyháza belvárosában új
építésű, nívós, 37-90 m2-es,
társasházi lakások eladók. A várható
átadás 2018. második fele. A
lakásokra CSOK és az egyéb
támogatások igénybe vehetők. CSOK,
biztosítás
és
teljeskörű
hitelügyintézéssel várom Ügyfeleimet.
Héder Attila: 06-30/352-7572 vagy az
attila.heder@h36.hu e-mail címen.
Új építésű, 85,5 m2-es, 4 szobás,
földszinti lakás eladó a belvárosban.
Ár: 339.000 Ft/m2. Tel.: 06-70/4099549
Kiskunfélegyházán, a buszállomás
közelében jó állapotú, 3 szobás
HÁZRÉSZ eladó. Irányár: 9,5 M Ft. Tel.:
06-70/409-9549

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.

Kiskunfélegyházán, a lakótelepen
teljesen felújított, III. emeleti, 2 szobás
lakás eladó. Irányár: 11 M Ft. Tel.: 0670/409-9549
Kiskunfélegyházán, a belvárosban
teljesen felújított, 118 m2-es, 2
lakrészből álló CSALÁDI HÁZ eladó.
Irányár: 25 M Ft. Tel.: 06-70/409-9549
KECSKEMÉTEN, a Széchenyivárosban
felújított, liftes, VI. emeleti, 55 m2-es,
2 szobás lakás eladó. Irányár: 14,5 M
Ft. Tel.: 06-70/409-9549
Félegyházán
jó
állapotú
éves
10%-os
ÜZLETHELYISÉG
hozammal eladó. Ára: 6,9 M Ft. Tel.:
06-70/409-9549

L A K O S S Á G I I N G AT L A N
Kossuthvárosban padlásszobás HÁZ
eladó. Kisebb csere is érdekel. Tel.: 0630/246-0054
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.: 06-30/8598430
PÁLMONOSTORA
központjában
CSALÁDI HÁZ eladó. Tel.: 06-20/5761989
Horváth Zoltán u. 38. sz. alatt belső,
másfél szobás HÁZRÉSZ eladó
melléképületekkel. Tel.: 06-20/9716361, 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.: 0670/433-3810
HALESZBAN, kövesút mellett HOBBI
tégla építésű házzal eladó. Uitt.: félkész
CSÓNAK is eladó. Tel.: 06-20/2264491
Belvárosban, a Haubner K. u. 4. sz.
alatti, különportás HÁZ összközművel,
320 m2-es telken bontásra, esetleg
felújításra eladó. Tel.: 06-70/334-9920
Eladó egy 96 m2-es, kétszintes, 3
szoba + nappalis, igényesen
kialakított és felújított társasházi lakás
beépített bútorokkal, különálló, kis
kerttel és nagy garázzsal. Tel.: 0630/963-5261, 30/855-9779

577 m2-es ÉPÍTÉSI TELEK eladó
Kkfházán a Vak Bottyán utcában. Tel.:
06-20/540-4544
Kkfházán, a Petőfi lakótelepen az E5-ös
mellett
120
m2-es
főút
ÜZLETHELYISÉG eladó vagy kiadó.
Tel.: 06-30/249-1048
2 éve teljesen felújított HÁZRÉSZ eladó
az Ady Endre utcában. Tel.: 0670/638-8963
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.: 0630/945-7325
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.: 0620/584-2073

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.: 0630/290-6969
Móravárosban Szilfa u. 19. sz. alatt
CSALÁDI HÁZ 150 m2-es raktár
épületekkel és Közelszőlőben 350 nöl
FÖLD eladó. Tel.: 06-30/555-4182
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
CSALÁDI HÁZ eladó az Alpári úton.
Tel.: 06-20/585-9838
Városközpontban, Könyök u. 11. sz.
alatt 632 m2 TELEK elbontandó házzal
eladó. Tel.: 06-70/550-1971, 70/4566654
Bercsényi u. 32. sz. alatti INGATLAN
eladó. Irányár: 35.000.000 Ft. Tel.: 0670/452-4946
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.: 06-70/4180266

Lakást vagy házrészt KERESEK saját
részre (kb. 40 m2 nagyságút). Tel.: 0630/731-4544
Kkfházán (Mikszáth K. u.) 995 m2-es
telken lévő, 120 m2-es, erősen
felújítandó (átépíthető) CSALÁDI HÁZ
minden közművel ellátva, minden
közintézményhez 15-20 percre eladó.
Irányár: 9 M Ft. A Mercedes gyárhoz
19 km-re van (új munkalehetőségek).
Tel.: 06-30/714-7586
TANYA eladó Kkfházán a XI. kerület
Szabó-hegy I. dűlő 380. sz. alatt.
Mellette szántó, pince, garázs, víz, gáz,
villany van. Két generációs családnak
is alkalmas. Tel.: 06-30/327-2493 (16
óra után)
Csanyi út – Kökény u. – Galagonya u.
által határolt területen több ÉPÍTÉSI
TELEK eladó. Méret: 770 – 1.350 m2
között. Tel.: 06-30/626-0844
Eladó a városközponthoz közel, a
piachoz, templomhoz, buszhoz egy
összkomfortos, utcai HÁZRÉSZ
melléképületekkel, külön órákkal,
csatorna bekötéssel. Alkuképes. Tel.:
06-30/501-8392, 20/588-0497
TANYA eladó Kkfházához 6 km-re, az
autópályától 1,5 km-re a kiskunhalasi
útvonalhoz 300 m-re. A tanya jó
állapotú,
melléképületek
és
szárítóberendezés is tartozik hozzá.
Tel.: 06-30/904-1987
Lakásvásárlás, lakásépítés, szabad
felhasználású
hitelek,
személyi
kölcsönök díjmentes, szakszerű
ÜGYINTÉZÉSE. Nincs ideje várakozni?
Várakozási idő nélkül én garantálom az
Önnek megfelelő időpontot. Sok éves
tapasztalatommal segítek Önnek
abban, hogy megvásárolhassa álmai
otthonát. Díjtalan ügyintézés! Hívjon
bizalommal! Magonyné Ancsa 0670/328-4276
Alpári úton 1600 m2 HOBBIKERT
részben erdősítve, kis épülettel, kis
pincével, 380 V-tal, kutakkal eladó.
Tel.: 06-70/294-0719
Építésre, kertészkedésre alkalmas 813
m2-es bikahegyi TELEK eladó. Tel.:
06-20/240-0735 (15 óra után)

Különportás CSALÁDI HÁZ eladó
Kiskunfélegyházán, a Dessewffy u. 32.
sz. alatt. Az ingatlan teljes felújítást
igényel. Víz, gáz, villany, központi
csatorna az udvarban. Irányár: 11,2 M
Ft. Tel.: 06-20/244-0350
Eladó a Szentesi úton felújításra
szoruló, sátortetős CSALÁDI HÁZ. Tel.:
06-20/332-1779, 30/227-2555
Móravárosi, kétszintes, sorházi lakás
hozzáépített
ebédlővel,
melléképületekkel és garázzsal eladó.
Irányár: 19,2 M Ft. Tel.: 06-20/3955205
Kiskunfélegyháza közeli rendezett
TANYA eladó. Tel.: 06-30/182-5195
JÁSZSZENTLÁSZLÓN, a Majsai út
mellett bekerített ÉPÍTÉSI TELEK eladó.
A telken fúrt kút és 380, 220-as áram
lekötve. Tel.: 06-70/943-8378
TELKEK eladók. Érd.: Kkfháza, Csanyi
út 43. sz. alatt. Tel.: 06-20/528-7622
Eladó Kkfháza központjában 550 m2es, lebontásra váró, különportás HÁZ.
Tel.: 06-70/360-4016
Eladó HOBBIKERT Kkfháza, Szilfa u. I.
dűlőben ásott kúttal, villannyal,
gyümölcsfákkal. Szerszámos tároló
ház van rajta. Irányár: 2.800.000 Ft.
Tel.: 06-30/299-8428
HALESZBAN dupla ZÁRTKERT eladó
(együtt vagy külön is) az 5. dűlőnél,
nagyon közel a buszmegállóhoz és
kövesúthoz. Egyiken elemes faház,
alatta pince, a másikon nincs
építmény. A kert bekerített, megművelt.
Ivóvíz bekötési lehetőség adott. Tel.:
06-20/517-8388

Eladó Kkfházán (Bikahegyben) 2 db
ÉPÍTÉSI TELEK. Az egyiken 380 V
áram és fúrt kút, 20 m2-es, téglából
készült gazdasági épület található, a
másik üres. Tel.: 06-70/360-4016
SELYMESBEN a IV. dűlőben (a vasút
felőli végén) HOBBI eladó ipari
árammal, fúrt kúttal, gazdasági
épülettel. Tel.: 06-70/339-1892
Eladó TELEK Külterület, Ringhegy IV.
dűlőben, klímás melléképülettel, iker
fóliavázzal (3000 m2-es). Víz, villany
van. Irányár: 1.500.000 Ft. Tel.: 0630/299-8428
Tulajdonostól 70 m2-es HÁZRÉSZ
családi okok miatt sürgősen eladó.
Vasútállomás, buszállomás kb. 10
percre. Tel.: 06-20/523-1772
JÁSZSZENTLÁSZLÓN kertes CSALÁDI
HÁZ garázzsal, melléképületekkel
eladó. Tel.: 06-30/465-2213
Német partnereim részére KERESEK
családi házat, tanyát, nyaralót. Tel.: 0630/282-9225
Kiskunfélegyháza központjában eladó
jó állapotú, 18 m2-es, kis HÁZRÉSZ
tehermentesen. Víz, villany, gáz van. 1
szoba, 1 konyha, fürdőszoba
kialakítható. Csatorna udvarig. Ár: 1,4
M Ft. Tel.: 06-20/616-4527
TISZAALPÁR, Deák Ferenc u. 52. sz.
alatt CSALÁDI HÁZ eladó. Tel.: 0630/873-0018
GÁTÉRON eladó 3 szobás, gáz +
vegyes tüzelésű, sarokportán lévő
CSALÁDI HÁZ nagy melléképülettel.
Tel.: 06-70/374-0070

LAKÁS
belvárosban
részlegesen
Eladó
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)
Eladó nagyméretű, 2 szobás lakás
kívül-belül felújítva, a II. emeleten, a
Petőfi lakótelepen (Dr. Holló Lajos u.).
Tel.: 06-30/357-9998
Közvetlenül a belvárosban egy belső,
zárt udvar köré épült, 4 lakásos polgári
házban egy 113 m2-es lakás eladó.
Galéria építés is megoldható. Tel.: 0630/487-4485
Móravárosban, a Lugas utcában
felújított, 1+2 fél szobás, III. emeleti,
WIMPI típusú lakás eladó vagy
értékbeszámítással
kisebbre
cserélhető II. emeletig. Tel.: 0620/373-3886 (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.: 0670/615-2419
Eladó lakás!!! Kiskunfélegyházán, a
Petőfi lakótelepen I. emeleti, 1,5
szobás, 54 m2-es, teljesen felújított,
klímás lakás eladó. Tel.: 06-70/3187106
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
Eladó a dr. Holló Lajos utcában egy IV.
emeleti (nem zárószinti), 2 szobás, jó
állapotban lévő lakás tiszta, csendes
lépcsőházban. Irányár: 10,5 M Ft. Tel.:
06-30/570-9764
Kkfházán, a Darvas téren eladó egy 2
szobás, I. emeleti lakás. Ára:
9.500.000 Ft. Tel.: 06-30/718-9653
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)
Petőfi lakótelepen 50 m2-es, 2 szobás,
V. emeleti (nem zárószinti) lakás eladó.
Tel.: 06-70/362-2868
SZEGED-TARJÁN IV. emeleti, 53 m2es, gázfűtéses, erkélyes lakás csendes
környezetben eladó vagy kisebb
földszinti, akadálymentes lakásra
cserélhető. Panelfelújításon átesett, a
nyílászárók
újak,
redőnyösek.
Tömegközlekedés pár percre. Irányár:
12 M Ft. Tel.: 06-20/443-8274
Móravárosi, 1+2 fél szobás, felújított
lakás a III. emeleten eladó. Irányár:
13.300.000
Ft.
Ingatlanosok
kíméljenek! Tel.: 06-70/282-1018
ALBÉRLET
Kiadó 2 + fél szobás LAKÁST
KERESEK április hótól. Tel.: 0670/250-1622

Albérlet kiadó Kiskunfélegyháza
központjában, a Móra téren (48 m2es), 1,5 szobás, egyedi fűtéses lakás
alacsony rezsivel + erkély + tároló.
Tel.: 06-70/313-5482
Városközponti, felújított, 2 szobás
lakás kiadó. Bérleti díj: 65.000 Ft/hó +
rezsi. Tel.: 06-30/953-0286
2 szobás, bútorozott, különportás
CSALÁDI HÁZ garázzsal igényeseknek
kiadó. Tel.: 06-30/207-8756
Szoba-konyhás-fürdőszobás albérletet
KERESEK áprilistól. Lehet haleszi is!
Tel.: 06-70/251-0146

ÜZLET
47, 50, 56 és 100 m2-es
üzlethelyiségek frekventált helyen
KIADÓK. Tel.: 06-20/953-5666
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 városközpontban 150 m2-es
üzlethelyiség edzőknek, óraadóknak,
vállalkozóknak, alkalmi bérlőknek. 1-2
órás bérlés is lehetséges. Tel.: 0630/212-1275
Kkfháza, Damjanich u. 2. sz. alatt 33
m2-es üzlethelyiség KIADÓ. Tel.: 0620/458-9479
450, 600, 650, 800 és 850 m2-es
RAKTÁRAK kiadók. Akár össze is
nyithatók. Tel.: 06-20/953-5666
Üzlethelyiség – 105 m2 eladótér,
valamint 35 m2 iroda és szociális
helyiség – KIADÓ Kiskunfélegyháza,
Dr. Holló Lajos u. 4. sz. alatt. Új
építésű, jó parkolási lehetőség. Uitt.:
Salgó ÁLLVÁNYOK, BOLTI FALI
ÁLLVÁNYOK és KÖZÉPGONDOLÁK
eladók. Tel.: 06-30/953-0285
KIADÓ egy 26 m2-es üzlethelyiség –
irodahelyiség a dr. Holló Lajos u. 94.
sz. alatt (Penny Markettel szemben).
Tel.: 76/463-262
KIADÓ reális áron 63 m2-es
üzlethelyiség hosszú távra, frekventált
üzletsoron. Igényes, modern, belső
kialakítású. Ipari áram, teakonyha,
klíma, zuhanyzó, illemhelyek, utcai
bejárat, parkolási lehetőség. Bármilyen
üzleti, irodai stb. tevékenységre
alkalmas. Tel.: 06-70/522-3831
KIADÓ
Belvárosban GARÁZS kiadó. Tel.: 0630/953-0286

G É P- J Á R M Ű
SIMONYI
AUTÓBONTÓ
(Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 34. –
Vásártérrel szemben). Regisztrált autó
átvétel! Tel.: 76/713-226, 06-30/9435102
LADA 1500-as és Lada 1300-as
ÉRVÉNYES MŰSZAKIVAL (téli gumi,
vonóhorog) kocka lámpás, piros és
fehér
295.000
Ft-ért
eladó
darabonként. Uitt.: MÉHEK és NB
KAPTÁRAK is eladók. Érdeklődni
szombat-vasárnap lehet. Tel.: 0620/964-3188 (14-15 óráig)
1994-es évj. LADA SAMARA 21091300-as, 5 ajtós, garázsban tárolt,
friss műszakival, eredeti tulajdonostól
eladó. Tel.: 76/461-715, 20/253-4749
(12-16 óráig)
KÉSZPÉNZÉRT bármilyen utánfutóját,
lakókocsiját, autóját, büfékocsiját
megvásárolom. Tel.: 06-30/421-8575,
70/424-7820
CITROEN XSARA megkímélten, friss
vizsgával eladó. Tel.: 06-20/321-1908
CITROEN C4 1,6 HDi 835.000 Ft-ért
eladó/cserélhető. Tel.: 06-30/2273193

UTÁNFUTÓ eladó. Tel.: 06-70/4247820
LAND ROVER FREELANDER eladó.
Tel.: 06-70/942-1956
PEUGEOT 106-os megkímélten, friss
vizsgával eladó. Tel.: 06-20/321-1908
PEUGEOT 306-os (2004-es évj.) 2 év
műszakival, téli-nyári gumi garnitúrával
eladó. Irányár: 350.000 Ft. Tel.: 0620/250-7272

ÁRAMFEJLESZTŐ 2300 W újszerű
állapotban eladó (kerekes). SUZUKI 1,0
megkímélt állapotban, SIMSON STAR,
KOMÁR motor, SUZUKI KEREKEK téli
gumival szintén eladók. Vmint.: Lada
ÖNINDÍTÓ és KEREKEK gumival,
CITROEN BERLINGO 3 személyes
kocsi, MARHÁK és Lada 4 seb. váltó,
Lada 2105-ös bal hátsó lámpa eladó.
Tel.: 06-30/651-4572

VEGYES
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
BONTÁSI ANYAGOK eladók: cserép,
szarufák, tégla (kicsi, nagy). Tel.: 0620/378-0668
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

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
RÉGI TÁRGYAK FELVÁSÁRLÁSA!
Régiségek, retro tárgyak, képek,
porcelánok,
csillárok,
bútorok,
könyvek, ezüst tárgyak, illetve komplett
hagyaték lomtalanítását is vállalom.
Tel.: 06-20/953-5666
Eladók: fa ABLAK tokkal (új, 60x60as), ELŐSZOBAFAL cipősszekrénnyel,
DOHÁNYZÓASZTAL,
recepciós
ÍRÓASZTAL,
ÁLMENNYEZET
(térelválasztóként is funkcionálhat),
MADÁRKETREC, HULLÁMTÜKRÖK,
ÜSTHÁZ,
SZÓDÁSÜVEGEK,
KÚTKERÉK (öntöttvas), OLAJKÁLYHA
+ 50 l-es műanyag HORDÓK,
LOVASKOCSI: rúd, ülőbak, egyeskettes hámfa, törető, külső gumi,
DRÓTKÖTÉL vontató, DOBKÁLYHA
(félig kész), MOTORKERÉK (alufelnis
+ 3 db külső gumi), ETETŐRÁCS
(vas, falra szerelhető), egy új, bőr
BAKANCS
és
egy
politúros
SZOBABÚTOR kompletten. Tel.: 0630/369-7727

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

ÓCSKAVASÉRT házhoz megyek. Uitt.:
LOMTALANÍTÁST VÁLLALOK. Tel.: 0620/925-5968
Eladó
6
fiókos
FAGYASZTÓ,
TAKARÍTÓGÉP, SZOBABICIKLI, világos
SZEKRÉNYSOR (elemenként is), 2
ajtós
SZEKRÉNY,
gurulós
D O H Á N Y Z Ó A S Z T A L ,
ÁGYNEMŰTARTÓ,
szétnyitható
konyhai ASZTAL. Tel.: 06-70/5424094

LUCFENYŐ
csemetekert
teljes
árukészlete tevékenység megszűnése
miatt eladó (40-120 cm-es).
Kitermelés elszállításkor történik. Tel.:
06-20/462-8410
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.: 06-70/3214024
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
Értesítem kedves Vásárlóim, hogy
Kkfházán az E5-ös főút melletti
GYÜMÖLCSFA és DÍSZNÖVÉNY
LERAKATOT
március
12-én
MEGNYITOTTUK! Várom kedves
Vásárlóim. Csányi Dezsőné
160
l-es
TEJHŰTŐ
eladó
Petőfiszálláson. Tel.: 06-20/823-3909
AUSZTRIÁBÓL behozott használt
BÚTOROK, MŰSZAKI CIKKEK és
NYÍLÁSZÁRÓK eladók. Tel.: 0630/496-2704
Egyszemélyes REKAMIÉ, 380 V-os
GYORSDARABOLÓ,
300
l-es,
rozsdamentes HORDÓ eladó. Tel.: 0630/995-6957

HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁSA:
centrifuga,
mosógép,
porszívó,
kávéfőző,
vasaló,
hajszárító,
takarítógép, mikrohullámú sütő,
varrógép stb. Redőny, reluxa
alkatrészek! Automata mosógépek
garanciával eladók. Új cím!!! Kkfháza,
Bajcsy-Zs. u. 27. Tel.: 06-30/9037689
Olyan
személyt
keresek,
aki
GYERMEKEMRE iskolaszünetekben
kedvező
feltételekkel
TUDNA
VIGYÁZNI. Tel.: 06-70/303-4074
Nagyméretű Faktum fenyő GYERMEK
SAROKSZEKRÉNY eladó. Tel.: 0670/330-9151
ASZTALI RÁDIÓT (Orion 442 típusút)
KERESEK megvételre. Tel.: 76/462381
DUNNÁT, párnát, régi használt tollat
VESZEK. Tel.: 06-30/467-4542
Engedéllyel rendelkező személy
HULLAJTOTT SZARVASAGANCSOT
(gímet/dámot/őzet)
VÁSÁROL
legmagasabb áron. Tel.: 06-70/3881389
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.
BÚTORASZTALOS vásárol antik, régi,
retro bútorokat, tárgyakat, motorokat,
akár romos állapotban is. Tel.: 0630/915-1072
Eladó 10-12 db TV (kicsi, közepes és
nagyképernyős). Uitt.: KISBÚTOROK,
SZEKRÉNYEK, HEVERŐ, REKAMIÉ,
KANAPÉ,
ASZTALOK,
fehér
TÁLALÓSZEKRÉNY és HŰTŐGÉPEK.
Kkfháza, Szegedi út 8. Tel.: 76/461427, 06-20/392-6160

A BORÓKA FAISKOLA március 16-tól
nyitva!
Szerda-csütörtök-péntek
délután 13-17 óráig, szombaton 8-12
óráig. Kapható: gyümölcsfák, díszfák,
törzses rózsák, tuják, törpe fenyők,
sziklakertiek stb. Várunk mindenkit
szeretettel!
TŰZIFA AKCIÓ: akác 3.800 Ft/100 kg,
tölgy, bükk: 3.000 Ft/100 kg. Tel.: 0630/915-2347 EUTR: AA0474005
ABLAKOK,
ERKÉLYAJTÓK,
ÜVEGFALAK kitűnő minőségben,
bontásból,
szállítással
Németországból. Szállítást vállalunk.
Tel.: 06-30/282-9225
HULLÁMPALA eladó Szentesen. Tel.:
06-70/850-8403
Eladó
Hampen
világosbarna
SAROKKANAPÉÁGY jótállással, szobai
SAROKÜLŐ
(fekhelyként
is
funkcionál),
szétnyitható,
erős,
masszív REKAMIÉ puffokkal és
fekhelynek is kihúzható szobai
KANAPÉ. Tel.: 76/463-351
GARÁZSVÁSÁR!!!
Konyhabútor,
ebédlőbútor,
Zinger
varrógép,
mezőgazdasági
szerszámok,
takarmánydaráló és sok egyéb más
kapható. Tel.: 06-70/599-9292

MEZŐGAZDASÁG
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 lesz. Régi bélyeggyűjtemények
(albumok) eladók. Tel.: 06-30/3162786
ÉTKEZÉSI BURGONYA eladó. Tel.: 0670/338-3750
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.: 06-20/9154622, 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
SZÓJADARA házhoz szállítással. Tel.:
06-30/228-0881
Kisbálás SZÉNA, LUCERNA, SZALMA,
használt PONYVA eladó. Tel.: 0630/902-6002
Tápkockás
KARALÁBÉ,
KELKÁPOSZTA, KÁPOSZTA, KARFIOL,
BROKKOLI,
SALÁTAPALÁNTA,
valamint PAPRIKAFÉLÉK eladók. Tel.:
06-30/625-2593
KUNSZÁLLÁSON 7,3 ha ERDŐ eladó.
Tel.: 06-70/420-4300
TUBARÓZSA
és
LILA
KÁLA
szaporítóanyag eladó. Tel.: 06-30/6111686
Vetésre alkalmas ZAB 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
ÁRPA eladó Kkfházán. Tel.: 0670/576-5425, 20/582-4595
Figyelem! Eladó jó helyen, szép
környezetben
KACSATÖMŐTELEP
földterülettel,
szép,
rendezett
LAKÁSSAL, sok melléképülettel és
több ingósággal. A lakásban
fürdőszoba, WC, központi fűtés van.
Meg kell tekinteni! Tel.: 06-20/9854862
LÓSZERSZÁMOK készítése és javítása,
nyereg javítása. Vmint.: használt
lószerszámok Bugacon eladók. Tel.:
06-70/453-8751
BURGONYA (fekete földön termett, 3-5
cm-es, Kleopátra, Red Scharlett,
Balatoni Rózsa, Bella Rosa, Desireé)
eladó. Tel.: 06-70/502-2569

Eladó Petőfiszálláson 37 ha SZÁNTÓ –
KASZÁLÓ és 3 egymás melletti TANYA.
Mindháromban
központi
fűtés,
fürdőszoba. A középső tanya 5 éve
épült,
mindennel
felszerelt.
Napkollektor, alul-felül szigetelés. Két
traktor van hozzájuk csatlakoztató
művelő eszközök, 2 db 40x9x4 m-es
fóliasátor, 5 kút és egy 70 m-es a
fóliáknál. Egyben eladó! Tel.: 0630/940-5302
2 db 8,5-ös FÓLIAVÁZ (54 m), 1 db
12-es fóliaváz (50 m), 1 db 12-es
fóliaváz (110 m), 1 db 10x10 retekmag
vetéshez
GURÍTÓ,
1
db
RETEKMAGVETŐGÉP
(6
soros
rostákkal), 1 db 4,5 LE dízel MIA
MOTOR, 1 db 4 soros PALÁNTÁZÓ, 1
db 6 soros KULTIVÁTOR (2 tagja
hiányos) és 1 db lovas EKEKAPA
eladó. Tel.: 06-20/598-2251
Tiszta BÚZA és vetni való ZAB eladó.
Tel.: 06-70/202-4958
ÉTKEZÉSI BURGONYA eladó. Tel.: 0630/461-3542
Szudáni fű, mohar és köles MAG eladó
vetésre. Tel.: 06-20/941-5540

Á L L AT
110-150 kg közötti, vegyesdarán
hizlalt, háztáji SERTÉSEK eladók: 450
Ft/kg. A szállításban tudok segíteni.
Tel.: 06-70/934-4576
120-140 kg közötti HÍZÓK felpucolva,
félbevágva eladók. Tel.: 06-20/6294303
Hús jellegű, selejt ANYAKOCÁK eladók.
Uitt.: 100-120 kg-os HÍZÓK is eladók.
Tel.: 06-70/360-4770
Hasított SERTÉS eladó. Tel.: 0630/206-2373
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.
Eladó 2 db KOS, 2 db ANYABIRKA és 4
db januári születésű BÁRÁNY. Tel.: 0630/287-2154, 70/261-6111
100-140 kg közötti HÍZÓK eladók. Tel.:
06-20/396-7600
Barna TYÚK: 590 Ft/db, hápogós
KACSA: 690 Ft/kg, mélyalmos TYÚK
(gyönyörű, 14 hónapos): 690 Ft/db.
INGYENES szállítás! Tel.: 06-70/7763007
NÉMET-JUHÁSZ
kutya
INGYEN
elvihető. Szerető gazdira vár. Tel.: 0620/254-3987
Eladó vegyesdarán hizlalt 150-160 kgos HÍZÓ. Ára: 400 Ft/kg. Tel.: 0620/385-4642

Csongrádon FEJŐS, NÖVENDÉK ill.
VÁLASZTÁSI KECSKÉK eladók. Április 1től KECSKETEJ nagyobb mennyiségben
kapható. Tel.: 06-30/526-7172
Fehér HÚS HÍZÓK eladók (kb. 120-170
kg-ig): 450 Ft/kg. Tel.: 06-70/376-3677
LABRADOR fekete színű szuka kutya
családi kedvencnek jelképes összegért
elvihető. Uitt.: GOLDEN RETRIEVER
szuka kutyus gazdát keres. Tel.: 0670/376-2794
TOJÓTYÚK: 599 Ft/db (szép, tollas,
kiválóan tojó) ingyen házhoz szállítva.
Tel.: 06-70/240-1331
Vegyesdarán és kukoricán hizlalt, fehér,
hús jellegű HÍZÓSERTÉS (kb. 140 kg-os)
eladó: 400 Ft/kg. Tel.: 06-20/992-1506
MT. mindenórás, vemhes ÜSZŐ eladó.
Tel.: 06-20/227-6876

TÁRSKERESŐ
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
Fiatal, csinos, csongrádi lány társát
keresi. Tel.: 06-30/595-1130
22 éves, szőkésbarna hajú, kék szemű,
nőies idomokkal rendelkező, fiatal lány
keresi alkalmi partnerét. Tel.: 06-70/6614823
178/78/53 éves férfi komoly kapcsolatot
keres 45-50 éves hölgy személyében.
Rokkantnyugdíjas is lehet. Tel.: 0670/588-7091
20 éves, vörös hajú, kék szemű lány
úriember jelentkezését várja. Nálam vagy
nálad. Tel.: 06-70/285-7914
36 éves, szép, szőke hölgy barátot keres.
Tel.: 06-20/295-9206

M U N K A A L K A LO M
KUNSZÁLLÁSRA idős Édesapámhoz
ÁPOLÓT keresek. Tel.: 06-70/6005346
VILLANYSZERELŐ
vagy
segéd
villanyszerelő munkatársat keresünk
épületvillamossági munkakörbe. Tel.:
06-20/466-9457
(munkaidőben
hétfőtől-péntekig 7-16 óráig)
A Kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft.
SZENNYVÍZ ELŐTISZTÍTÓ TELEPRE
keres
karbantartó,
gépkezelő
munkakörbe műszaki végzettségű és
betanított munkavállalókat. Jelentkezni
lehet a jozsef.toth@hungarymeat.hu
e-mail címre vagy a Majsai út 30. sz.
alatt a portán leadott önéletrajzzal.
LAKATOST,
HEGESZTŐT (AWI)
kiskunfélegyházi
munkavégzésre
azonnal felveszünk. Tel.: 06-20/5787678

Kiskunfélegyházi VIRÁGKERTÉSZETBE
dolgozót keresünk teljes vagy
részmunkaidőben. Tel.: 06-30/3147657
SPANYOLORSZÁGBA KARBANTARTÓ
munkára
keresünk
műszaki
végzettségű
munkavállalókat.
Villanyszerelő, gépszerelő, géplakatos,
hűtőgépész
szakképesítéssel
rendelkező munkavállalók jelentkezését
Jelentkezni
fényképes
várjuk.
önéletrajzzal, bérigény megjelöléssel a
jozsef.toth@hungarymeat.hu e-mail
címen lehet.

40-50 év közötti, nem dohányzó
TAKARÍTÓNŐT keresek. Tel.: 06-30/2078756
Férfi ELADÓT keresünk fizikai munkára.
Tel.: 06-20/457-9617
A Kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft.
műszaki
végzettségű
keres
KARBANTARTÓ,
munkavállalókat
GÉPKEZELŐ munkakörbe. Villanyszerelő,
gépszerelő, géplakatos szakképesítéssel
rendelkező munkavállalók jelentkezését
várjuk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a jozsef.toth@hungarymeat.hu e-mail
címen lehet.

Gyakorlattal rendelkező NEMZETKÖZI
TEHERGÉPKOCSIVEZETŐT keresünk
Magyarország – Németország közötti
viszonylatra, nem uniós munkára. C
kategóriás jogosítvány, GKI vizsga,
digitális kártya szükséges. Érd.:
KONVOJ KFT. Kiskunfélegyháza 0630/409-3155
SÖRÖZŐBE PULTOST és BEUGRÓST
keresek. Tel.: 06-70/335-1479
Férfi munkaerőt keresünk: FIZIKAI
MUNKÁRA napi 8-12 órára, heti
fizetéssel, napi bejelentéssel. Tel.: 0670/417-9580 Clean And Car Kft.

ANGLIAI MUNKA! 00-44-7/837-246445
Átlag fizetés feletti bérezéssel, napi
munkába járással ÁLLATTARTÓ
TELEPRE agilis férfit keresek
ÁLLATGONDOZÓI munkakörbe. Tel.:
06-30/561-2143
Sörözőbe PULTOST keresünk állandó
és beugrós munkára. Tel.: 06-20/3738723
RAKTÁROS kollégát keresünk. Kezdő
fizetés
nettó
160.000
Ft.
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
az
iroda@hirosdefend.hu e-mail címre
március 25-ig várjuk.
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 Pálmonostorai Napsugár Óvoda
SZAKÁCS munkakör betöltésére
azonnali kezdéssel közalkalmazotti
jogviszonyba állást hirdet. Tel.: 0630/337-3871
Szakmai tapasztalattal rendelkező,
józan életű fiatalembert keresek
ÁLLATTARTÓ
TELEPRE
kiemelt
fizetéssel. B kategóriás jogosítvány
előnyt jelent. Elérhetőség: 06-20/5597720
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)
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
Kézműves cukrász üzembe PÉKCUKRÁSZT
keresünk
rugalmas
munkaidőbe hosszú távra. Tel.: 0670/597-2404
Építkezésben
jártas
SEGÉDMUNKÁST keresek akár CSAK
HÉTVÉGI munkára is! Tel.: 06-20/2347842
KERTÉSZETBE női-férfi munkaerőt
keresek. Munkába járás és napi fizetés
megoldható. Tel.: 06-30/656-0466
Építőipari Kft. SZOBAFESTÉSBEN
és
SZIGETELÉSBEN
jártas
munkavállalót keres. Tel.: 06-20/4465248
TEMETŐI MUNKÁRA alkalmi és
főállású, jogosítvánnyal rendelkező
dolgozót keresünk kiemelt fizetéssel.
Tel.: 06-30/475-3181
BEUGRÓS (napi 3 óra munka)
FELSZOLGÁLÓT keres a Sport
Étterem. Jelentkezni személyesen az
étteremben lehet 10-16 óráig.

Kiskunfélegyházi
élelmiszer
nagykereskedés keres 1 fő GÉPJÁRMŰ
VEZETŐT dinamikus csapatába. Kezdő
fizetés nettó 160.000 Ft. Gépkocsivezető
feladatai:
összekészített
áru
partnereknek való átadása, gépjárművek
karbantartása,
menetokmányok,
számlák kezelése. Munkaidő: hétfőtőlpéntekig.
Jelentkezni
kizárólag
önéletrajzzal
az
fényképes
iroda@hirosdefend.hu e-mail címre
várjuk
március
25-ig.
Várjuk
jelentkezéseteket!
ÁCS szakmában jártas dolgozót
keresek. Tel.: 06-70/457-2084

KERTÉSZETBE
megbízható
női
dolgozót keresek. Tel.: 06-70/4221992
56 éves nő vagyok. Kereskedelemben
11-12 órás munkarendben dolgoztam.
Most 8 órás, bejelentett, zömében ülve
végezhető MUNKÁT KERESEK. Tel.:
06-20/390-1012
Kiskunfélegyházán, a vasútállomásra
KOCSITISZTÍTÓT keresünk 6 órás
munkarendbe. Tel.: 06-70/984-1524
A Félegyházi Tej Kft. felvételt hirdet férfi
munkavállaló
részére
G É P KO C S I V E Z E T Ő - Á R U T E R Í T Ő I
munkakörbe KIEMELT BÉREZÉSSEL.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
felegyhazitejlogisztika@gmail.com email címen lehet.
SZENDVICSKIRÁLY KFT. haleszi
üzemébe megbízható munkaerőt
keresünk. Bővebb információ: 0670/296-2142
PARADICSOM TERMESZTÉSRE nőiférfi munkaerőt keresek. Tel.: 0670/368-2073
Gyakorlattal
rendelkező
RETEKCSOMÓZÓKAT keresek április
elejétől. Tel.: 06-20/219-5953 (16 óra
után)

Családi ház UDVARÁNAK, valamint
KERTJÉNEK
KARBANTARTÁSÁRA
keresek heti 1-2 alkalomra olyan férfi
munkaerőt, aki a helyszínre tud jönni.
Feladat:
fűnyírás,
fák-bokrok
karbantartása, udvar rendben tartása.
Nyugdíjas, szabadidővel rendelkező is
lehet. Az ingatlan a XI. kerületben van.
Megbeszélés személyesen. Tel.: 0630/383-7610
A Félegyházi Tej Kft. felvételt hirdet
NŐI
BETANÍTOTT
ÜZEMI
SEGÉDMUNKÁS
munkakörbe.
Jelentkezni
személyesen
a
Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 18. sz.
alatt munkanapokon 10-15 óráig vagy
fényképes
önéletrajzzal
a
termeles@felegyhazitej.hu
e-mail
címen.
RECEPCIÓST keresek. Uitt.: főzni tudó
KONYHAI KISEGÍTŐ jelentkezését
várom. Oázis Hotel Étterem Kft. Tel.:
76/461-427, 06-20/392-6160 –ÁgónéPARADICSOMOT ENGEDNI TUDÓ
szakembert keresek. Jel.: 06-70/3614370
MÜNCHENBE KERTÁPOLÓ kertészetbe
keresek jogosítvánnyal rendelkező férfi
munkaerőt a 2018-as évre. Szállás
munkásszállás. Tel.: 00-49-176-23827164 Keszthelyi Sándor
Építőipari cég állandó bejelentett
munkára keres: KŐMŰVESEKET, ÁCSÁLLVÁNYOZÓT, BURKOLÓT, FESTŐT
kiemelt bérezéssel. Jogosítvány,
szakmai önéletrajz előny, de nem
feltétel. Tel.: 06-20/210-6344

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
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 16án 13:50 órától a Nagymező u. 37. sz.
alatt. Tel.: 06-70/579-5983, 20/4284486 www.ciganynyelvoktatas.hu
SZOLGÁLTATÁS
FAVÁGÁS! Veszélyes helyen lévő fák
kivágását vállalom. Tel.: 06-20/3288701

KARSAI
KÁRPITOS
KISKUNFÉLEGYHÁZA, VAK BOTTYÁN
U. 57. TEL.: 76/460-653, 06-20/3140736
BÚTOR
ÉS
JÁRMŰ
KÁRPITOZÁSA,
PONYVÁZÁS.
TOVÁBBRA IS VÁROM TISZTELT
MEGRENDELŐIMET.
TÁVIRÁNYÍTÓ PÓTLÁS, kapunyitómotor
javítás, kamera, riasztó szerelés. Tel.:
06-30/525-7611
KÖNYVELÉST, bérszámfejtést vállalok
gazdasági
társaságok,
egyéni
vállalkozók,
őstermelők
részére,
valamint magánszemélyek részére
bevallások készítését. Halasi Krisztina
06-20/228-6433

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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

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

- Gyászoló család -

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
KÖLTÖZTETÉS,
ÁRUFUVAROZÁS
helyben az ország és EU egész területén
ponyvás teherautóval, igény esetén
rakodókkal. Tel.: 06-70/511-1200 –Tóth
József –
NYÍLÁSZÁRÓK
UTÓLAGOS
SZIGETELÉSE, passzítása, beállítása,
zárcseréje, hőszivárgás mérése.
Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók,
szalagfüggöny,
harmonikaajtók
készítése, javítása. Penészmentesítés!
www.peneszeltavolitasa.hu Tel.: 0630/294-6022
VIDEOFILM KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALOM
LAKODALMAKON, CSALÁDI ÉS
TÁRSADALMI RENDEZVÉNYEKEN.
HÁZILAG KÉSZÍTETT KAZETTÁK
VÁGÁSA ÉS MÁSOLÁSA, DVD ÍRÁS.
ÉRD.: KKFHÁZA, AKÁCFA U. 69. SZ.
ALATT. TEL.: 76/468-116, 20/3103318
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

VESZÉLYES FÁK bontását vállalom
alpin technikai módszerrel. Tel.: 0670/387-1179
„Ő már ott van, ahol nincs fájdalom.
Sírjára szálljon áldás és nyugalom.”

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

FA KIVÁGÁS, korona igazítás,
fűnyírás, kertgondozás, fű- és
gazkaszálás. Tel.: 06-70/238-3065
–Balaton ZsoltMagánszemélyek
SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓ
bevallásának,
mezőgazdasági őstermelők gázolaj
jövedéki adóbevallásának elkészítését,
valamint társaságok teljes körű
könyvelését, bérszámfejtését vállaljuk.
Tel.: 06-70/984-8674 –Kiss-Rigó EdinaCégünk
vállal
NAGYÜZEMI
TAKARÍTÁSOKAT,
auditra
való
felkészülést, építkezések utáni takarítást.
Vállalunk
továbbá
LÉPCSŐHÁZ
TAKARÍTÁSOKAT is. Tel.: 06-70/4179580 Clean and Car Kft.

Veszélyes FÁK KIVÁGÁSÁT, korona
igazítást és erdő gyérítést vállalok. Tel.:
06-20/622-2492
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

HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS akár
nyílászáró cserével együtt. Vállaljuk
családi és társasházak homlokzati
hőszigetelését anyag beszerzéssel,
állványozással együtt, nyílászárók
cseréjét, párkányozását korrekt áron.
Tel.: 06-20/629-4303

Homlokzati
HŐSZIGETELÉST,
BURKOLÁST, KŐMŰVES – FESTÉS
munkákat,
valamint
lakások,
lépcsőházak TELJES FELÚJÍTÁSÁT
vállalom pontos határidővel, korrekt
áron, számlaképesen. Tel.: 06-20/6294303
TŰZIFA VÁGÁS szalagfűrésszel.
FŰKASZÁLÁS, parlagfű irtás motoros
fűkaszával.
AUTÓ
és
EGYÉB
SZÁLLÍTÁS 2 t-ig! Tel.: 06-20/9862300

„Bármilyen gyorsan múlnak
az évek, emlékeid el nem
halványulnak, mert a szeretet
olyan virág, mely megmarad
egy életen át.”

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

„Bennünk él egy arc, egy
meleg tekintet. Egy simogató
kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk
él a múlt, egy végtelen szeretet.
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.”

Magyari Lajos

- Gyászoló család -

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

GURTNI CSERE, új redőny készítése,
faredőny javítás hétvégén is. Gyors,
precíz munka. Tel.: 06-30/735-0746,
70/227-6273
Józan
életű,
megbízható
sok
éves
erdésztechnikus
tapasztalattal
FAKIVÁGÁST,
fakitermelést,
gallyazást
vállal
Kiskunfélegyházán és környékén.
Gyors, precíz munka. Tel.: 06-30/9819926

UTÁNFUTÓ BÉRELHETŐ! Tel.: 0630/868-4467
Lakások, nyaralók, lépcsőházak,
üzemek
KARBANTARTÁSÁT,
FESTÉSÉT,
MÁZOLÁSÁT,
NYÍLÁSZÁRÓK CSERÉJÉT, LAMINÁLT
PARKETTÁZÁST
vállalunk.
Elérhetőség:
06-20/280-2388
Referencia megtekinthető: Facebook –
Minden ami karbantartás
ASZTALOS MUNKÁK! Egyedi méretű
konyha- és szobabútorok, ágyak,
beépített szekrények, hagyományos
nyílászárók gyártását vállalom. Tel.:
06-30/629-5189

EMLÉKEZÜNK

75 éves korában
2018. március 12-én hosszú
betegség után elhunyt. Temetése
2018. március 20-án 14 órakor az
Alsótemetőben lesz. Lelki üdvéért
a szentmisét 2018. március 20-án
7 órakor a Szent István
Templomban mutattatjuk be.

THONET
székek,
hintaszékek
felújítását, nádazását, antik bútorok
felújítását, fényezését vállalom. Tel.:
06-20/808-8045
ERESZCSATORNA
KÉSZÍTÉST,
KŐMŰVES munkát, FESTÉST és
vállalunk
rövid
TETŐJAVÍTÁST
határidővel, hétvégén is. Tel.: 0670/227-6273, 30/735-0746
FESTÉS – LAMINÁLT PADLÓZÁS,
KARBANTARTÁS bútormozgatással és
munkálatok
utáni
takarítással
GYORSAN – OLCSÓN. Hívjon bátran,
bármikor. Tel.: 06-30/906-7430
REDŐNY DOKTOR! Redőnyök javítása,
újak készítése garanciával, hétvégén
is. Tel.: 06-20/299-2233

Csányi Ágostonné
szül.: Rádi Mária

halálának 12. évfordulóján.

- Szerető férje, fia -

EMLÉKEZÜNK

KÚTFÚRÁS! Tel.: 06-30/554-5544
VESZÉLYES FÁK lebontását vállalom
alpin technikával: 06-70/251-5383
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
ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY
készítése. Tel.: 06-20/805-7847

ÉPÜLET BONTÁSÁT vállalom. Tel.:
06-70/850-8403
IRÁNYÍTÁS
OKOSTELEFONNAL!
Fűtés-világítás-kamera-riasztókapunyitó. Beüzemelés, szerviz. Tel.:
06-30/525-7611
SZOBAFESTÉST – MÁZOLÁST –
TAPÉTÁZÁST – GIPSZKARTONOZÁST,
laminált padló lerakást, hőszigetelést
és kisebb kőműves munkákat vállalok
mindenki számára elérhető áron. Tel.:
06-20/997-2792
Emelőkosaras autóval FAVÁGÁST
vállalunk. Uitt.: emelőkosaras autó
bérelhető. Tel.: 06-70/453-0803
SORSELEMZÉS, kártyajóslás, családi,
párkapcsolati
problémák,
szerelemkötés, átok-rontás levétele.
Hívásra házhoz megyek. Tel.: 0630/924-3867
„Virágerdő sűrűjében pihen
egy szív csendesen. Rég nem
dobban családjáért, messze vitted
Istenem. Telhetnek hónapok,
múlhatnak évek. Akik szívből
szerettek, nem felednek Téged”

EMLÉKEZÜNK

Kotroczó
Sándor Józsefné
szül.: Szemerédi Erzsébet

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

- Gyászoló család -

Gál Illés

halálának 20. évfordulójára.
Emlékezik rá: Fia, menye,
unokája, unokaveje,
nászasszonya

Fehér Sámuelné
szül.: Piroska Piroska

halálának 1. évfordulójára.
- Szerető gyermekei
és családjai -
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