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Nápoly: 05.29., 5 nap, szálloda, félpanzió, repülő, program, idgv. . . . . . . . . .93.900 Ft/főtől
Portugália körút: 06.25., 8 nap, szálloda, reggeli, repülő, program, idgv.219.900 Ft/főtől
Szentpétervár: 07.15., 8 nap, szálloda, reggeli, repülő, program, idgv. .152.000 Ft/főtől
Szicília: 8 nap, szálloda, reggeli, repülő, már . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114.900 Ft/főtől
Bulgária: 8 nap, szálloda, reggeli, repülő, már . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49.900 Ft/főtől
Bulgária Napospart: 8 nap, szálloda, all.incl., utazás egyénileg . . . . . . .59.900 Ft/főtől
Mallorca: 8 nap, szálloda, félpanzió, repülő, már . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124.900 Ft/főtől
Kefalonia: 8 nap, apartman, repülő, már . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64.900 Ft/főtől
Rodosz: 8 nap, apartman, repülő, már . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59.900 Ft/főtől
Zakynthos: 8 nap, apartman, repülő, már . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53.900 Ft/főtől
Kréta: 8 nap, apartman, repülő, már . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53.212 Ft/főtől
Olaszország Jesolo: 8 nap, 4,5,6 fős apartman, már . . . . .134.900 Ft-tól/hét/apt.
Bibione: 8 nap, szálloda, reggeli, már . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89.900 Ft/főtől
Horvátország: 10 nap, apartman, busz, már . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39.900 Ft/főtől
Sarti: 10 nap, apartman, busz, már . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.900 Ft/főtől
Tavasz Schönbrunn: 05.12., 1 napos kirándulás busszal . . . . . . . . . . . . . . . .12.000 Ft/fő
Túrázás Ausztriában: 05.20., 1 napos busszal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.000 Ft/fő
Pozsony: Dino és Vadaspark 05.19., 1 napos busszal . . . . . . . . . . . . . . .9.500 Ft/fő+belépő
Fertő tó: Mesepark, 05.12., 1 napos kirándulás busszal . . . . . . . . . . . . .9.500 Ft/fő+belépő
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”!

A Víz Hete a József A mezgés diáklány negyedik lett az
Attila Általános Iskolá- országos pék versenyen
ban
Budapesten tartották a Pék Országos Szakma Kiváló

A József Attila Általános
Iskola Öko csoportja 2018.
március 19-től 23-ig rendezte
meg
hagyományteremtő
szándékkal a Víz Hete
rendezvénysorozatot.

Öt napon keresztül rendhagyó módon hívták fel a gyerekek
figyelmét éltető elemünk fontosságára.
Március 19-én a tanulók és a pedagógusok kékbe öltözve
vízcseppet alkottak az iskola udvarán.
Március 20-án a vízkóstolás során különböző élettani hatású
ásványvizeket, gyógyvizeket és Erdélyből származó forrásvizeket
ízlelhettek meg a gyerekek. Délután a rajzpályázat
eredményhirdetésére került sor.
Március 21-én a Móra Ferenc Gimnázium Öveges laborjában
végeztek érdekes kísérleteket vízzel az 5-6. évfolyamos diákok.
Március 22-én megemlékeztek a Víz Világnapjáról, majd
csoportokban látogatást tettek a Bácsvíz Zrt. Kiskunfélegyházi
Üzemmérnökség Alpári úti vízmű telepen.
Március 23-án vizes ügyességi játékokon és vetélkedő sorozaton
versengtek a csapatok.
A rendezvénysorozat jó alkalmat teremtett arra, hogy
végiggondoljuk, mit jelent számunkra a víz. Az Öko csoport készül
a Föld Napja rendezvénysorozatra.

Tanulója Versenyt 2018. március 20-21-22.-én
melyen az országból 18 iskola 18 végzős diákja vett
részt.

A Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakgimnázium, Szakközépiskolát Kocsis Karola
képviselte, aki az előkelő 4. helyen végzett és kitűnő
minősítéssel felszabadult a szakmai vizsga minden
része alól emellett különdíjban is részesült.
A versenyen a diákok 3 órás írásbelit írtak, szakmai
technológiából,
szakmai
gépekből,
szakmai
számításokból és gazdasági ismeretekből. Ezt követte a szóbeli sütőipari technológiából,
mézeskalács készítésből, szakmai gépekből és idegen nyelvből.
A másodi nap voltak a gyakorlati vizsgák. Délelőtt mézeskalács alakítása, sütése és díszítése volt a
feladat. Délután készíteni kellett 15 db nagy cukros kiflit, 10 db 0,25 kg-os finom fonott kalácsot
és 30 db ökörszemet. A diákoknak nemcsak a termékek összeállítása és kisütése volt a feladatuk,
hanem nyersanyag szükségletet is ki kellett számolniuk.
Labor gyakorlaton késztermék minősítés során tepertős pogácsát kellett érzékszervileg bírálni,
majd az előírásoknak megfelelően csomagolni.
A tanuló gyakorlati képzése a P és P Pékáru Kft. üzemeiben történt.
A tanuló gyakorlati felkészítői: Horváth Krisztián szakoktató sütőipari termékgyártásból és Dányi
János mézeskalács készítésből.
A tanuló elméleti felkészítői: Nagy Melinda sütőipari technológia és szakmai gépek, Horváth Mária
mézeskalács készítés, Bajzák Zita laboratóriumi alapmérések, Dr. Faragóné Tóth Melinda szakmai
számítás, Szirom Anikó gazdasági ismeretek, Kissné Kovács Edit idegen nyelv.

Tojásfák hirdetik Kiskunfélegyházán a közelgő Húsvétot

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata idén rendhagyó módon kíván
hozzájárulni az ünnepi, húsvéti ráhangolódáshoz.

Hagyományőrző célzattal állítottak két tojásfát március 27-én a Polgármesteri
Hivatal kreatív dolgozói a Tourinform iroda munkatársaival karöltve
városházánk elé. Méltán hirdetik a színes tojásokkal ékesített cserjék a
Húsvéti Ünnepek közeledtét.
A húsvéthoz, mint minden ünnephez igen sok hagyomány, népszokás és
szimbólum kötődik. A barka, a nyuszi, a bárány mellett a húsvét egyik
legközismertebb jelképe a tojás, melyből különféle dekorációk készülhetnek, így például a tojásfa is.
Ennek a szép és egyszerűen kivitelezhető dísznek a hagyománya eredetileg Németországban és
Ausztriában volt népszerű. Ezt a szép szokást szeretnénk meghonosítani városunkban is, hogy a
polgármesteri hivatal előtt járva-kelve a színes tojásokkal felékesített cserje látványa még inkább
ráhangoljon mindenkit az ünnepi készülődésre.

Cigaretta miatt rabolt Félegyházán

A helyszín közelében elfogták a gyanúsítottat a kiskunfélegyházi rendőrök.

Kiskunfélegyházán, a Hősök parkban beszélgetett egy 16 és egy 15 éves fiatal
2018. március 22-én 15 óra 50 perckor. Egy ismeretlen férfi megszólítva őket
cigarettát követelt tőlük. A fiúk nem adtak neki, emiatt az ismeretlen a 15 évest
egy alkalommal megütötte, majd elvett tőle két szál cigarettát. Az idősebb fiút pedig megfenyegette, és 1000
forintot vett el tőle. Ezt követően ismeretlen helyre távozott.
A bevezetett rendőri intézkedéseknek köszönhetően a helyszín közelében elfogták a kiskunfélegyházi
rendőrök a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható 41 éves jászszentlászlói férfit. A Kiskunfélegyházi
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának munkatársai rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt őrizetbe vették a gyanúsítottat, és kezdeményezték előzetes letartóztatásának indítványozását.

HOUSE36
I N G AT L A N K Ö Z V E T Í T Ő I R O D A
Kiskunfélegyházán, a Bankfaluban,
csendes, nyugodt utcában 828 m2-es,
összközműves telken 2 szintes, nappali
+ 4 szobás, két generáció számára is
alkalmas, 240 m2-es CSALÁDI HÁZ 120
m2-es pincegarázzsal, műhellyel,
kazánházzal eladó: 23,9 M Ft. Tel.: 0630/341-9126
Kiskunfélegyháza belvárosában, a
Kossuth utca leágazó utcájában,
frekventált helyen egy 416 m2-es,
összközműves ÉPÍTÉSI TELEK eladó:
10,9 M Ft. Tel.: 06-30/341-9126
Kiskunfélegyházán, Petőfi lakótelepen IV.
emeleti (nem zárószinti), 55 m2-es, 2
szobás, igényesen felújított (cserélt
hidegburkolatok,
fürdőszoba
berendezések, laminált parkettás szobák)
eladó: 10,9 M Ft. Tel.: 06-30/341-9126
Kiskunfélegyházán, a Kossuthvárosban
100 m2-es, 2 szoba + étkezős CSALÁDI
HÁZ 1070 m2-es telken eladó: 9,9 M Ft.
Tel.: 06-30/341-9126
Belvárosban, frekventált helyen ÚJ
ÉPÍTÉSŰ társasházban 78,2 m2-es lakás
őszi átadással leköthető, magas műszaki
tartalommal. 10+10 milliós CSOK
igénybe vehető. Ingyenes teljes körű
hitelügyintézés! Ár: 26,5 M Ft. Tel.: 0630/341-9126 Szász Erika
KECSKEMÉTHEZ közeli TANYA 5000 m2
területtel, 250 m2 lakótérrel (akár 2-3
család számára ideális elosztással), sok
melléképülettel eladó. Tel.: 06-70/3125719
Folyamatosan karbantartott, 48 m2-es
TÉGLAHÁZ 1700 m2 területtel, várostól 3
km-re sürgősen eladó vagy minigarzonra
cserélhető. Irányár: 5,5 M Ft. Tel.: 0670/312-5719
SELYMESBEN
folyamatosan
karbantartott, 30 m2-es TÉGLAHÁZ 25
m2-es, beépített tetőtérrel, 1430 m2
területtel, gyümölcsfákkal, tujasorral,
automata öntözőrendszerrel eladó.
Irányár: 4,9 M Ft. Tel.: 06-70/312-5719
Eladó PÁLMONOSTORÁN folyamatosan
karbantartott, 80 m2-es HÁZIKÓ 4300
m2-es telken, betonút mellett, mégis
csendes, nyugodt környéken. Irányár:
4,2 M Ft. Tel.: 06-70/312-5719

Kiskunfélegyháza szívében, csendes,
nyugodt környéken igényesen felújított,
138 m2-es CSALÁDI HÁZ eladó. Nappali
kandallóval + étkező + konyha,
fürdőszoba, 2 külön WC, gardrób, több
szoba, fedett kocsibeálló, pince.
Tulajdonos
értékegyeztetéssel
kiskunfélegyházi,
kecskeméti
ingatlanokat beszámít. CSOK felvehető!
INGYENES hitelügyintézés! Tel.: 0670/398-1636
BUGACON rendezett TANYA eladó (2
szoba, konyha, fürdőszoba). A tanyához
sok melléképület, pincék, garázs, 3 fúrt
kút, libaszín, gyümölcsfák és közel 2 ha
szántó is tartozik. Állattartóknak,
méhészeknek, borászoknak tökéletes
választás
lehet.
INGYENES
hitelügyintézés! Tel.: 06-70/398-1636
Leinformálható, megbízható ügyfeleim
részére 50-100 ezer forintig albérletet
keresek. Tel.: 06-70/398-1636
A belvárosban 310 m2-es, 5 szobás
CSALÁDI HÁZ gáz-cirkó fűtéssel /
cserépkályhával, melléképülettel, 1306
m2-es telken eladó. Tel.: 06-70/3981636
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
Eladó a Petőfi lakótelepen kedvező áron
egy 55 m2-es, IV. emeleti, felújított lakás
új nyílászárókkal. Tel.: 06-30/352-7572
Még néhány eladó lakásunk van a Jókai
utcai lakóparkban. NE MARADJON LE!
Teljes körű hitelügyintézés 14 bank
ajánlatával, CSOK, lakástakarék egy
helyen. Érdeklődjön a 06-30/352-7572es telefonszámon vagy Kossuth u. 15.
sz. alatt a H36 ingatlanközvetítő
irodában.
Eladó Kiskunfélegyháza belvárosi részén
kedvező áron egy jó fekvésű, 451 m2-es
TELEK. Tel.: 06-30/352-7572
L A K O S S Á G I I N G AT L A N
Kkfháza közkedvelt részén eladó NAGY
TELEKKEL kicsi HÁZ. Igény szerint
felújítandó vagy új otthon építésére
ideális
a
csendes
környezete.
Ingatlanközvetítők ne hívjanak! Tel.: 0630/521-9226

KERESEM a Petőfi lakótelepen azt a
GARÁZSTULAJDONOST (21 m2), aki
hamarosan TERVEZI ELADNI A
GARÁZST. Tel.: 06-30/513-2172
JÁSZSZENTLÁSZLÓN eladó egy felújított,
90 m2-es, 3 szobás, központi gázvegyes tüzelésű, sátortetős, sarokportás
CSALÁDI HÁZ nagy terasszal, garázzsal,
fűthető melléképülettel, nyári konyhával,
gyümölcsfákkal, 1553 m2-es telken.
Irányár: 11,9 M Ft. Tel.: 06-70/631-7194
Kiskunfélegyháza, Kőrösi utca 29. sz.
alatt külön bejáratos, udvaros HÁZRÉSZ
(1+2 fél szoba, konyha, fürdőszoba,
nappali, nyári konyha, tároló, 90 m2 + a
melléképület, udvar 80 m2). Irányár: 8 M
Ft. Tel.: 06-30/843-7765
Móravárosi, kétszintes, sorházi lakás
hozzáépített ebédlővel, melléképületekkel
és garázzsal eladó. Irányár: 19,2 M Ft.
Tel.: 06-20/395-5205
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
és
számlaképes
is.
pályázatinfó
és
érdeklődni:
Bővebb
www.ingatlan.com/23431632
HALESZBAN 3600 m2-es TELEK
lakóépülettel (összkomfortos, 58 m2-es)
eladó. A telken iker fóliavázak vannak.
Valamint 3600 m2 egybe kerített termő
terület külön vagy együtt eladó. Tel.: 0620/363-3790
GÁTÉRON 2 szobás, központi HÁZ
felújítás alatt, nagy kerttel eladó vagy kis
lakásra cserélhető. Tel.: 06-70/433-3810
HALESZBAN, kövesút mellett HOBBI
tégla építésű házzal eladó. Uitt.: félkész
CSÓNAK is eladó. Tel.: 06-20/226-4491
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 a megtérülést
követően még 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

Kkfháza közkedvelt kertvárosi részén
eladásra kínálunk hőszigetelt, 106 m2es, kiváló elrendezésű, 3 szobás
CSALÁDI OTTHONT, amelyben új villany,
víz, fűtésrendszer (Ariston kondenzációs
kazán), padló + radiátor fűtés van. Nagy
fürdőszoba, 2 WC, háztartási helyiség,
igényes konyhabútor, beépített gépekkel,
modern burkolatok, minőségi, új fa
külső-belső nyílászárók, 25 m2 terasz,
lakható melléképület, szerszámos +
kerékpártároló. A telek 702 m2. Az
ingatlan felújítást nem igényel. Irányár:
28,9 M Ft. Tel.: 06-20/471-3763
Eladó a IX. körzetben egy romos,
házszámos TANYA 5642 m2 területtel,
380 V-al, új villannyal kiépítve, fúrt kúttal.
Építkezésre kiválóan alkalmas. Irányár:
1,9 M Ft. Tel.: 06-70/606-4208
3 szobás CSALÁDI HÁZ 402 m2-es
telken, városközponti helyen eladó. Tel.:
76/462-840
Kossuthvárosban padlásszobás HÁZ
eladó. Kisebb csere is érdekel. Tel.: 0630/246-0054

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
ÉPÍTÉSI TELKEK eladók (1 db a
Tanyasori út 5. sz. alatt, 3 db a Gólya
utcában). Tel.: 06-30/248-7365
Kiskunfélegyházához közel szép TANYA
eladó. Tel.: 06-30/182-5195
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 SELYMES II. dűlő elején egy
INGATLAN 400 nöl rendezett telekkel,
vagy utcai kis házrészre megegyezéssel
elcserélhető. Tel.: 06-20/478-8433 (1016 óráig)
Kiskunfélegyháza belvárosában 1 db
pinceszinti,
3
db
földszinti
üzlethelyiséget, továbbá 2 db emeleti
lakásfunkcióval bővített irodát magában
foglaló, mindösszesen 240 m2 hasznos
alapterületű, bérlőkkel feltöltött üzletház
eladó egyben befektető részére. Az
ingatlan folyamatosan karbantartott,
frissen
felújított,
kifogástalan
esztétikai és műszaki állapotú. ÁFA
mentesen vásárolható meg és
természetesen számlaképes is. Bővebb
infó
és
érdeklődni:
www.ingatlan.com/23431684

2 éve teljesen felújított HÁZRÉSZ eladó az
Ady Endre utcában. Tel.: 06-70/6388963
Kossuthvárosban összközművesített
ÉPÍTÉSI TELEK sürgősen eladó. Tel.: 0670/418-0266
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.: 06-20/584-2073
Arany János utcai, 570 m2-es, teljes
közművesített ÉPÍTÉSI TELEK eladó. Tel.:
06-20/980-8399
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
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
Bercsényi u. 32. sz. alatti INGATLAN
eladó. Irányár: 35.000.000 Ft. Tel.: 0670/452-4946
Eladó HOBBIKERT Kkfháza, Szilfa u. I.
dűlőben ásott kúttal, villannyal,
gyümölcsfákkal. Szerszámos tároló ház
van rajta. Irányár: 2.800.000 Ft. Tel.: 0630/299-8428
TANYA eladó fenyő és akác ültetvénnyel
Kiskunfélegyházához 7 km-re. Villany és
vezetékes gáz van. Tel.: 06-70/428-0636
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)
Építésre, kertészkedésre alkalmas 813
m2-es bikahegyi TELEK eladó. Tel.: 0620/240-0735 (15 óra után)
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
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
külön
órákkal,
melléképületekkel,
csatorna bekötéssel. Alkuképes. Tel.: 0630/501-8392, 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
Alpári úton 1600 m2 HOBBIKERT
részben erdősítve, kis épülettel, kis
pincével, 380 V-tal, kutakkal eladó. Tel.:
06-70/294-0719
Eladó a Szentesi úton felújításra szoruló,
sátortetős CSALÁDI HÁZ. Tel.: 0620/332-1779, 30/227-2555
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
HÁZRÉSZEK eladók a Kisfaludy utcában.
Felújított, 35 m2-es, 1 szobás,
gázfűtéses, Petőfi utcában 46 m2-es, 2
szobás, részben felújított. Irányár: 5,7 M
Ft. Tel.: 06-70/631-7194

SELYMESBEN a IV. dűlőben (a vasút felőli
végén) HOBBI eladó ipari árammal, fúrt
kúttal, gazdasági épülettel. Tel.: 0670/339-1892
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
GÁTÉRON eladó 3 szobás, gáz + vegyes
tüzelésű, sarokportán lévő CSALÁDI HÁZ
nagy melléképülettel. Félegyházi csere
érdekel. Tel.: 06-70/374-0070
Kiskunfélegyházán, a XI. kerületben 2
szintes TANYA jelenleg is működő
kertészettel eladó. Óvoda, bolt,
buszmegálló a közelben. I. emeletig lakás
beszámítás is szóba jöhet. Tel.: 0670/946-9529
Kiskunfélegyháza központjában központi
fűtéses, belső HÁZRÉSZ garázzsal, kis
udvarral eladó. Tel.: 06-30/578-2310
Nyugodt, csendes utcában, kertvárosi
övezetben, a Kossuthvárosban 2,5
szobás,
szép
állapotú
HÁZ
melléképületekkel, nagy kerttel eladó.
Tel.: 06-30/299-3727

A Majsai út mellett 2 szoba-konyhás HÁZ
kerttel, közművesítve eladó. Tel.: 0620/208-1604
Belváros szélén, Verseghy utcában 115
m2-es, 3 szobás CSALÁDI HÁZ 400 m2es telken, melléképülettel, megfelelő
állapotban eladó. Irányár: 15 M Ft. Tel.:
06-70/382-6688
SELYMESBEN, a IV. Kiskert dűlőben 2 db
HOBBIKERT egyben (1650 m2) 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.
Uitt.: eladó ipari VARRÓGÉP. Tel.: 0620/350-6404
1,5
szobás
HÁZRÉSZ
kisebb
melléképülettel a Horváth Zoltán utcában
eladó. Víz, fürdőszoba, gáz van. Tel.: 0620/310-3879
Kkfházán, a Kalmár József utcában teljes
felújításra szoruló HÁZ eladó. Irányár:
7.500.000 Ft. Tel.: 06-20/575-2282
Bajcsy utca végén 3 szobás, felújítandó
CSALÁDI HÁZ konvektoros fűtéssel,
nagy kerttel eladó. Ingatlanosok ne
hívjanak! Tel.: 06-30/612-6037
Eladó a Templomhalom utcában 1600
m2-es ÉPÍTÉSI TELEK. Tel.: 06-20/3520703
LAKÁS
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)
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

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
különleges
kupolaalapterületű,
stúdióapartman iroda/lakás funkcióval,
igény esetén teljes bútorozással együtt
is! Az ingatlan frissen kialakított,
légkondicionált, teljes értékű kádas
fürdőszoba, igényes belső burkolatok és
extra minőségű kialakítás jellemzi,
ráadásul azonnal költözhető! Bővebb infó
és
érdeklődni:
www.ingatlan.com/23430739
Központi fekvésű, 90 m2-es, parkettás,
egyedi vízórás, gáz + cserépkályhás,
polgári lakás garázzsal, kedvező áron
eladó. CSOK is felvehető. Tel.: 0670/277-7758
Petőfi lakótelepen eladó egy 54 m2-es, 2
szobás + erkélyes, egyedi gázfűtéses,
III. emeleti lakás cseréptetős WIMPI-ben.
Irányár: 11,5 M Ft. Tel.: 06-70/631-7194
Móravárosban 1+2 fél szobás, 56 m2es, III. emeleti, klímás, új nyílászárós,
részben felújított lakás eladó. Irányár: 13
M Ft. Tel.: 06-20/379-6960
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)
Petőfi lakótelepen 50 m2-es, 2 szobás, V.
emeleti (nem zárószinti) lakás eladó. Tel.:
06-70/362-2868

Móravárosban, a Nefelejcs utcán,
négylakásos társasházban 2 szintes, 100
m2-es lakás kis kerttel, garázzsal,
mellékhelyiségekkel eladó. Tel.: 76/465788, 06-20/493-6671
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 06-70/328-4276
Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 13. sz.
alatt központban I. emeleti, 2 szobás, 66
m2-es, teraszos, teljesen felújított
(nyílászárók, elektromos hálózat, 25
amper, vízvezeték, szennyvíz rendszer,
mindkét
szoba
klímás,
egyedi
konyhabútor, beépített szekrények) lakás
eladó. Garázs NINCS. Alagsori tároló
VAN. 21,5 M Ft. Ingatlanosok NE
hívjanak! Tel.: 06-76/461-350
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
SZEGED-TARJÁN IV. emeleti, 53 m2-es,
gázfűtéses, erkélyes lakás csendes
környezetben eladó vagy kisebb
földszinti, akadálymentes lakásra
cserélhető. Panelfelújításon átesett, a
nyílászárók újak, redőnyösek. Azonnal
beköltözhető. Tömegközlekedés pár
percre. Irányár: 12 M Ft. Tel.: 06-20/4438274
93 m2-es (85 + 8) I. emeleti,
városközponti közelségű, újszerű
állapotú lakás igényesnek eladó. A lakás
két erkélyes, földszinten tároló helyiség,
az udvarban garázs szintén eladó. Tel.:
06-20/554-7756

ALBÉRLET
Kiskunfélegyházán, városközponti, I.
emeleti, bútorozott, 80 m2-es lakás
kiadó hosszú távra. Tel.: 06-20/9457746 (8-16 óra között)
Kiadó lakható kis helyiséget keres
egyedülálló férfi (akár hobbikertben is).
Tel.: 06-20/253-2869
Leinformálható házaspár albérletet keres
április 15-től. Tel.: 06-20/216-0653,
20/440-9023

ÜZLET
Kkfháza, Könyök u. 2. sz. alatti
üzletsoron 41 m2-es üzlethelyiség + 5
m2-es vizesblokk hosszú távra KIADÓ.
Tel.: 06-70/529-9491
Folyamatosan üzemelő HALESZI BÜFÉ
ELADÓ/KIADÓ. Tel.: 06-20/208-1604
KIADÓ a Desperado udvarban egy 150
m2-es üzlethelyiség. Külön mérőórák és
vizesblokk (volt Gösser ill. Spinning
terem). Tel.: 06-20/980-8399
25 m2-es üzlethelyiség 15 m2-es
raktárral, 2 db vizesblokkal ellátva,
kívül
bármilyen
vendéglátáson
tevékenységre KIADÓ. Tel.: 06-20/5381442
Kkfháza, Damjanich u. 2. sz. alatt 33 m2es üzlethelyiség KIADÓ. Tel.: 06-20/4589479
KIADÓ egy 26 m2-es üzlethelyiség –
irodahelyiség a dr. Holló Lajos u. 94. sz.
alatt (Penny Markettel szemben). Tel.:
76/463-262
HURKA-KOLBÁSZ SÜTÖGETŐ BÉRBE
ADÓ a Majsai út mellett. Tel.: 06-20/2081604
G É P- J Á R M Ű
Eladó autócsere miatt feleslegessé vált 4
db keveset futott 195/65/15-ös NYÁRI
GUMI. Tel.: 06-30/244-1376

WARTBURGOT
KERESEK
Platós
megvételre. Bármilyen állapotú érdekel.
Tel.: 06-70/298-1836
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
SUZUKI 1,0 eladó. Uitt.: KOMÁR motor,
SIMSON STAR, Suzuki KEREKEK téli
gumival, Lada VÁLTÓ (4 seb.) és kerekek.
Tel.: 06-30/651-4572
MERCEDES 140 A 13 éves, 15.000 kmrel eladó. Veszek bele új akkumulátort,
levizsgáztatom. Sérülésmentes és
garantáltan első kézből való. Uitt.: 2 db
EKO segédmotor egyik 1.500 km-rel, a
másik 2.300 km-rel eladó. Tel.: 0620/395-0454
FORD FOCUS C MAX TREND 2005-ös
évj., ezüst színben eladó (4 légzsák, dual
klíma, dízel, 5,5 l fogyasztás, 197.000
km).
Szervizelt,
megbízható,
leinformálható második tulajdonostól
eladó. Irányár: 1.390.000 Ft. Tel.: 0630/565-1907
FIAT BRAVO 1,2 B 1999-es évj. klímával,
friss műszakival, szép állapotban eladó /
cserélhető. Tel.: 06-30/450-7426
LAND ROVER FREELANDER eladó. Tel.:
06-70/942-1956
KÉSZPÉNZÉRT bármilyen utánfutóját,
lakókocsiját,
autóját,
büfékocsiját
megvásárolom. Tel.: 06-30/421-8575,
70/424-7820
SIMONYI
AUTÓBONTÓ
(Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 34. –
Vásártérrel szemben). Tel.: 76/713-226,
06-30/943-5102
UTÁNFUTÓ eladó. Tel.: 06-70/424-7820
1994-es évj. LADA SAMARA 2109-1300as, 5 ajtós, garázsban tárolt, friss
műszakival, eredeti tulajdonostól eladó.
Tel.: 76/461-715, 20/253-4749 (12-16
óráig)
Eladó egy OPEL KADETT kombi 1994-es
évj. szgk. 120.000 Ft-ért. Tel.: 06-70/7705667
Eladó 210.000 Ft-ért egy HONDA DYLAN
125 (4 ütemű, két személyes) robogó.
Megkímélt, szervizelt, 2 év műszakival.
Tel.: 06-30/259-7996
FORD FUSION 1300 GLX 2007-es évj.
csak 80.000 km-rel (klímás, szervós, 5
ajtós, világoskék metál, megkímélt,
magas ülésre könnyű beszállás, központi
zár, sok extrával, szervizkönyvvel kis
fogyasztású) eladó. Tel.: 06-70/334-9815
OPEL VECTRA 1,6 B 1996 B klímás, szép
állapotban eladó. Uitt.: 15”-os ALUFELNI
eladó. Csere is érdekel. Tel.: 06-30/4507426

MŰSZAKI CIKKEK
VESZEK hibás laptopot, kijelző törött
Tabletet és telefont. Típus és modellszám
ismeretében hívjanak! Tel.: 06-20/4353614

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.

V E GY E S
CSERÉP
eladó
HASZNÁLT
Kiskunfélegyházán (140 m2). Tel.: 0670/561-1286
Eladó EBÉDLŐBÚTOR, TÁLALÓ, 6 db
SZÉK ASZTALLAL, 4 személyes
KANAPÉ, 2 személyes és 1 fotel,
HÁLÓSZOBASZEKRÉNYEK, 380 kW-os
DARÁLÓ és MÁZSA. Tel.: 06-70/5999292
500 db 2 kapcsos SZALAGCSERÉP és
10 db BONTOTT PALA eladó. Tel.: 0630/851-9399
DUNNÁT, PÁRNÁT, régi használt TOLLAT
VESZEK. Tel.: 06-30/467-4542
FÓLIAVÁZAK: 50 m hosszú 16-os, 6 db,
ebből iker eladó erős anyagból, vég és
középső szellőztetőkkel (dupla vázas).
Uitt.: Carborobot KAZÁNOK, automata
és
egyéb
ÖNTÖZŐBERENDEZÉS
KERTÉSZETI KELLÉKEK eladók. Tel.: 0620/363-3790
HÁZTARTÁSI
GÉPEK
JAVÍTÁSA:
centrifuga, mosógép, porszívó, kávéfőző,
hajszárító,
takarítógép,
vasaló,
mikrohullámú sütő, varrógép stb.
Redőny, reluxa alkatrészek! Automata
mosógépek garanciával eladók. Új cím!!!
Kkfháza, Bajcsy-Zs. u. 27. Tel.: 0630/903-7689

1 éves ELEKTROMOS MOPED (4 kerekű
rokkantkocsi) újszerű állapotban eladó.
Cserélhető is. Tel.: 06-30/450-7426
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.: 06-30/4416738
ÚJ SZOLGÁLTATÁS (már 2 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)
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. Tel.: 0620/851-9044
Egy összecsukható ROKKANTKOCSI,
egy
MIKROHULLÁMÚ
SÜTŐ,
egyszemélyes
HEVERŐ,
egy
középméretű, jó állapotban lévő FOTEL,
egy kis MÁZSA, egy vas VIRÁGÁLLVÁNY,
egy 2 személyes REKAMIÉ (3.000 Ft)
eladó. Tel.: 06-70/707-1110
FÓLIAVÁZAK, kerti SZERSZÁMOK,
HÚZÓKOCSI,
BOROSHORDÓK,
FATEKNŐK, műanyag DEMIZSONOK,
elektromos ÍRÓGÉP, 2 személyes
REKAMIÉ és VASHORDÓK eladók. Tel.:
06-20/228-5968
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.: 06-30/3964495
LUCFENYŐ
csemetekert
teljes
árukészlete tevékenység megszűnése
miatt eladó (40-120 cm-es). Kitermelés
elszállításkor történik. Tel.: 06-20/4628410

Karancs palackos GÁZTŰZHELY eladó
olcsón. Tel.: 06-30/275-2002
2 db FOTEL (kisebb méretű,
világosbarna) megkímélt állapotban
eladó. Tel.: 06-30/249-6309
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.: 0630/207-8756, 76/461-930
RÉGI TÁRGYAK FELVÁSÁRLÁSA!
Régiségek, retro tárgyak, képek,
porcelánok, csillárok, bútorok, könyvek,
ezüst tárgyak, illetve komplett hagyaték
lomtalanítását is vállalom. Tel.: 0620/953-5666
ÓCSKAVASÉRT házhoz megyek. Uitt.:
LOMTALANÍTÁST VÁLLALOK. Tel.: 0620/925-5968
Eladók: fa ABLAK tokkal (új, 60x60-as),
ELŐSZOBAFAL
cipősszekrénnyel,
DOHÁNYZÓASZTAL,
recepciós
ÍRÓASZTAL,
ÁLMENNYEZET
(térelválasztóként is funkcionálhat),
MADÁRKETREC,
HULLÁMTÜKRÖK,
ÜSTHÁZ, SZÓDÁSÜVEGEK, KÚTKERÉK
(öntöttvas), OLAJKÁLYHA + 50 l-es
műanyag HORDÓK, LOVASKOCSI: rúd,
ülőbak, egyes-kettes 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.: 06-30/369-7727

VÁSÁROLOK
porcelánokat,
dísztárgyakat, festményeket, hagyatékot.
Tel.: 06-70/228-2994
HULLÁMPALA eladó Szentesen. Tel.: 0670/850-8403
Baby Design hordozható GYERMEKÁGY
pelenkázóval eladó. Tel.: 06-30/9433172
Használt MOSÓGÉPEK garanciával
eladók 23.000 Ft-ért. Az ajánlat csak a
készlet erejéig tart. Tel.: 06-70/321-4024
Egyszemélyes REKAMIÉ, 380 V-os
GYORSDARABOLÓ,
300
l-es,
rozsdamentes HORDÓ eladó. Tel.: 0630/995-6957
AUSZTRIÁBÓL
behozott
használt
BÚTOROK, MŰSZAKI CIKKEK és
NYÍLÁSZÁRÓK eladók. Tel.: 06-30/4962704
Füstölt MANGALICA SONKA és CSÜLÖK
eladó. Tel.: 06-70/313-9969

SERTÉSTRÁGYA eladó vagy szalmára
cserélhető. Uitt.: TZK 14-13 kerti
TRAKTOR eladó tartozékokkal. Uitt.:
PÓTKOCSI, TALAJMARÓ és kettes EKE
is eladó. Tel.: 06-70/240-6411

MEZŐGAZDASÁG
Hálós, körbálás SZALMA karámba eladó.
Tel.: 06-20/523-6301
BÁRÁNYOK, kisbálás LUCERNA (650
Ft/db) 8,5 x 42 fm-es FÓLIAVÁZ és
UTÁNFUTÓ eladó. Tel.: 06-20/433-1580
SZUDÁNI FŰ, mohar és kölesmag eladó
vetésre. Tel.: 06-20/941-5540
TUBARÓZSA
és
LILA
KÁLA
szaporítóanyag eladó. Tel.: 06-30/6111686
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.: 06-30/316-2786
LAMBORGHINI TRAKTOR, 4 m-es
TÁRCSA, 18 tonnás pótkocsi, 4 fejes IH
EKE eladó. Tel.: 06-30/414- 3986
Vetésre alkalmas ZAB és TRITIKÁLÉ
eladó. Tel.: 06-30/401-5098
SZÓJADARA házhoz szállítással. Tel.: 0630/228-0881
Tápkockás KARALÁBÉ, KELKÁPOSZTA,
KÁPOSZTA, KARFIOL, BROKKOLI,
SALÁTAPALÁNTA,
valamint
PAPRIKAFÉLÉK eladók. Tel.: 06-30/6252593
PARADICSOM PALÁNTA eladó. Tel.: 0630/594-6852
Körbálás HERE, KOLBÁSZTÖLTŐ (380 Vos) eladó. Tel.: 06-20/496-4470
KISTELEKNÉL 7,5 ha ERDŐ villannyal,
kúttal, tanyával eladó. Tel.: 06-30/9650745
Eladó Petőfiszálláson 37 ha SZÁNTÓ –
KASZÁLÓ és 3 egymás melletti TANYA.
Mindháromban
központi
fűtés,
fürdőszoba. A középső tanya 5 éve épült,
mindennel felszerelt. Napkollektor, alulfelül 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
Tiszta BÚZA és vetni való ZAB eladó. Tel.:
06-70/202-4958
BURGONYA (fekete földön termett, 3-5
cm-es, Kleopátra, Red Scharlett,
Balatoni Rózsa, Bella Rosa, Desireé)
eladó. Tel.: 06-70/502-2569
Vetőméretű BURGONYA eladó. Ár: 60
Ft/kg. Tel.: 06-30/954-6674, 30/5382830

KIADÓ
Belvárosban GARÁZS kiadó. Tel.: 0630/953-0286
Á L L AT
TYÚKVÁSÁR! Barna, tojó: 590 Ft/db (20
db-ra 1 db ajándék!) Mélyalmos, 14
hónapos tyúk: 690 Ft/db (20 db-ra + 2
db ajándék!) INGYENES szállítás! Tel.:
06-70/776-3007
TOJÓTYÚK: 599 Ft/db. Szép tollas,
kiválóan tojó, ingyen házhoz szállítva.
Tel.: 06-70/240-1331
Hasított SERTÉS eladó. Tel.: 06-30/2062373
Fekete, fajtatiszta PULI kölykök eladók.
Április 15. után elvihetők. Tel.: 0670/522-7683
Nagysúlyú SERTÉS eladó (300 kg). Tel.:
06-20/945-8815
110-150 kg közötti, vegyesdarán hizlalt,
háztáji SERTÉSEK eladók: 450 Ft/kg. A
szállításban tudok segíteni. Tel.: 0670/934-4576
BAROMFI
ELŐJEGYZÉS
széles
a
SZEMERÉDI
választékban
TERMÉNYBOLTBAN. 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.
100-140 kg közötti HÍZÓK eladók. Tel.:
06-20/396-7600
Húsvétra nagyon szép, egészséges
választási KIS NYUSZIK eladók. Tel.: 0670/382-4777
SÜLDŐK (40-50 kg körüliek) és
mindenórás ANYAKOCA eladó. Tel.: 0670/284-6562
120-140 kg közötti HÍZÓK felpucolva,
félbevágva eladók. Tel.: 06-20/6294303
80-120 kg körüli HÚSSERTÉSEK és egy
150 kg-os MANGALICA kan eladó. Tel.:
06-30/330-1666
4 hónapos, nagyon szép MALACOK
eladók. Uitt.: gumin tárolt, letakart,
nagybálás RÉTI SZÉNA eladó. Tel.: 0620/497-7767
Előnevelt, rántani való vörös, fehér
CSIRKE, KAKAS, KACSA, TOJÓ JÉRCE,
TOJÓTYÚK
rendelhető.
Kérésére
felpucoljuk. Tel.: 06-20/540-7480
TÁRSKERESŐ

Fekete hajú, kék szemű, csinos, érett
hölgy alkalmi partnerét várja. Tel.: 0670/501-3603
22 éves, szőkésbarna hajú, kék szemű,
nőies idomokkal rendelkező, fiatal lány
keresi alkalmi partnerét. Tel.: 0670/661-4823
Fiatal, csinos, csongrádi lány társát
keresi. Tel.: 06-30/595-1130

Hívjon engem idősebb korú hölgy, aki
magányos és hozzá költözhetnék
élettársnak. Józan életű nyugdíjas
vagyok, családtalan özvegy. Tel.: 0620/253-2869
21 éves, hosszú, fekete hajú, fehér bőrű,
csinos lány gáláns úr jelentkezését várja.
Tel.: 06-30/736-6073
Harmincas, minden káros szenvedélytől
mentes, független, vállalkozó fiú keres
független hölgyet komoly kapcsolat
céljából. Tel.: 06-20/467-1180
33 éves, szép, fekete hölgy barátot
keres. Tel.: 06-30/282-4620
27 éves, sötét vörös hajú, igen csinos
lány várja úriember hívását. Mindenre
nyitott vagyok. Tel.: 06-30/937-0078

M U N K A A L K A LO M
Nettó 840 – 900 Ft/óra betanított és
nettó 1.000 Ft/óra szakképzett
munkaerőnek.
Jelentkezés:
Kiskunfélegyháza, Bajcsy-Zs. u. 12.
KECSKEMÉTI
munkahelyre
CO
HEGESZTŐKET keresün k nettó 1.2001.600 Ft/órabér plusz egyéb juttatások.
Tel.: 06-70/329-7554
Átlag fizetés feletti bérezéssel, napi
munkába
járással
ÁLLATTARTÓ
TELEPRE
agilis
férfit
keresek
ÁLLATGONDOZÓI munkakörbe. Tel.: 0630/561-2143

A Duna House Kiskunfélegyházán 10
éve sikeresen működő irodájába
ÉRTÉKESÍTŐ
INGATLAN
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.
BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT keresünk
SOPRONI munkavégzésre, azonnali
kezdéssel. Szállás, utazás biztosított.
Tel.: 06-30/709-3150

NINCS MUNKÁD? Nem dolgozol?
Betanított munkakörbe keresünk
kollégákat SOPRONKÖVESDI és AJKAI
munkahelyre, ingyenes szállással,
utazási
költségtérítéssel,
nettó
170.000 Ft havi jövedelemmel,
cafetéria,
előleg,
bejelentett
munkaviszony, albérlet támogatás,
6 hónap után hűségjutalommal.
Hosszú távú munkalehetőség, kiváló
munkakörnyezet. Feltétel: 8 általános
iskolai végzettség. Tel.: 06-70/3158492

Petőfiszállásra és Kiskunfélegyházára 24-6 hónapra PORTÁS, ÉJJELI ŐRT
keresünk
lehetőleg
nyugdíjas,
gépkocsival rendelkező személyében.
Tel.: 06-30/843-4392
munkaerőt
keresünk
SÜRGŐSEN
KECSKÉK és TEHENEK fejésére,
ellátására. Tel.: 06-30/389-6230
Goods Market üzletbe ELADÓ
munkatársat keresünk. Tel.: 06-30/3515724

Kiskunfélegyházára
KACSATÖMŐT
keresek. Tel.: 06-30/983-9326

kategóriás
jogosítvánnyal
C+E
rendelkező GÉPKOCSIVEZETŐT keresek
nemzetközi munkára olasz vagy német
viszonylatra Euro5-ös, Euro6-os autóra.
Megbízható cég 35 éves múlttal. Írj
üzenetet, visszahívlak. Tel.:06-20/3573910
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT keresünk
megnövekedett gyártásunkba GYŐRI,
M O S O N M A G YA R Ó V Á R I
munkahelyünkre. Havi átlag kereset
nettó 180.000 – 200.000 Ft. Szállást,
utazást, munkába járást biztosítunk.
Tel.: 06-70/639-9920

40-50 év közötti, nem dohányzó
TAKARÍTÓNŐT keresek. Tel.: 0630/207-8756

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

PARADICSOM TERMESZTÉSRE női-férfi
munkaerőt keresek. Tel.: 06-70/3682073

Április 1-jétől keresünk magas
művelésű SZAMÓCÁBA és MÁLNÁBA
női munkaerőt. Tel.: 06-30/337-7355

KERTÉSZETBE női-férfi munkaerőt
keresek. Munkába járás és napi fizetés
megoldható. Tel.: 06-30/656-0466

Építőipari Kft. SZOBAFESTÉSBEN
és
SZIGETELÉSBEN
jár tas
munkavállalót keres. Tel.: 06-20/4465248

IRODAVEZETŐ ASSZISZTENST keresek
munkahelyre.
kiskunfélegyházi
Fényképes önéletrajzot a következő email címre várok: info@onnekisjar.hu
kereskedelembe,
CSANYTELEKRE
ker tészetbe és állatokhoz női-férfi
munkaerőt veszünk fel. Szállást
biztosítunk. Tel.: 06-20/467-0993
gyorsétterem
Kiskunfélegyházi
KONYHAI MUNKÁRA tapasztalattal
rendelkező gyorséttermi SZAKÁCSOT,
KONYHAI
KISEGÍTŐT
és
FELSZOLGÁLÓT keres jó kereseti
lehetőséggel. Tel.: 06-70/612-7677

BEUGRÓS (napi 3 óra munka)
FELSZOLGÁLÓT keres a Spor t
Étterem. Jelentkezni személyesen az
étteremben lehet 10-16 óráig.

VILLANYSZERELŐ
vagy
segéd
villanyszerelő munkatársat keresünk
épületvillamossági munkakörbe. Tel.:
(munkaidőben
06-20/466-9457
hétfőtől-péntekig 7-16 óráig)
A Fehér Holló Presszóba fiatal,
talpraesett PULTOS LÁNYT keresünk
főállásba. Érd.: személyesen a
Szentesi út 15. sz. alatt vagy a 0670/220-3222-es telefonszámon.

25 év alatti munkatársat keresünk,
illetve nyugdíjasok jelentkezését is
várjuk kiskunfélegyházi büfébe. Tel.:
06-70/409-7413

A Groupama Biztosító Zr t. 2 fő
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOS munkatársat
keres kiskunfélegyházi irodájába. Fő
feladatok:
termékér tékesítés,
befektetési és biztosítási tanácsadás,
kapcsolattar tás
a
meglévő
ügyfelekkel, hitelek közvetítése.
Elvárások: érettségi bizonyítvány,
bizonyítvány,
üzleties
erkölcsi
megjelenés, kiváló kommunikációs
készség. Amit kínálunk: térítésmentes
továbbképzések,
szakmai
karrierlehetőség, teljesítmény alapú
ösztönző rendszer. Önéletrajzát az
imre.gulyas@groupama.hu e-mail
címre várjuk.

S Z O L G Á LTAT Á S
LAKÁS FELÚJÍTÁST, kőműves munkát,
burkolást,
vízszerelést,
festést,
tetőjavítást, kúpcserép kenését vállaljuk.
Keressen bennünket! Tel.: 06-30/9844721
készítése,
javítása,
BÚTOROK
szúnyogháló készítése, egyéb asztalos
Tel.:
06-70/677-2577
munkák.
Facebook:
asztaloskell
e-mail:
asztaloskell@gmail.com
REDŐNY SZERVIZ! Gurtni csere! Új
redőny készítése rövid határidővel,
hétvégén is. Tel.: 06-70/374-3864
SORSELEMZÉS, kártyajóslás, családi,
párkapcsolati
problémák,
szerelemkötés, átok-rontás levétele.
Hívásra házhoz megyek. Tel.: 0630/924-3867
TETŐJAVÍTÁS,
KŐMŰVES,
ereszcsatorna és festő munkát vállalunk.
Tel.: 06-20/299-2233

Gyakorlattal rendelkező NEMZETKÖZI
TEHERGÉPKOCSIVEZETŐT keresünk
Magyarország – Németország közötti
viszonylatra, nem uniós munkára. C
kategóriás jogosítvány, GKI vizsga,
digitális kár tya szükséges. Érd.:
KONVOJ KFT. Kiskunfélegyháza 0630/409-3155

KONYHÁRA MOSOGATÓ – TAKARÍTÓ
MUNKAKÖRBE NŐI MUNKAVÁLLALÓT
KERESÜNK
KÉT
MŰSZAKOS
MUNKARENDBE. TEL.: 06-70/3276424 KISKUNFÉLEGYHÁZA, ÁLMOS U.
12.

FUVARSZERVEZŐ
és
ADMINISZTRÁTOR
munkakör
betöltésére munkatársat keresünk.
Fényképes
önéletrajzokat
a
szalaibusz@szalaibusz.hu e-mail címre
várjuk.

EMLÉKEZÜNK

a legdrágább Édesanya és
nagymama

özv. Nagy Jánosné
szül.: Móczár Julianna
halálának 19. évfordulóján.

- Leánya, veje és unokája Emlékezem testvérem

Varga Lajos
halálának
7. évfordulójára.

- Húga és családja -

A Pálmonostori Napsugár Óvoda
SZAKÁCS
munkakör
betöltésére
azonnali kezdéssel közalkalmazotti
jogviszonyba állást hirdet. Tel.: 0630/337-3871
KERTÉSZETBEN jár tas, megbízható
férfi-női segítséget keresek. Tel.: 0670/576-1269
CIPŐÜZEMBE keresünk hosszú távra
RAKTÁROS munkatársat. Jelentkezni
fényképes
önéletrajzzal
a
cipogyar2016@gmail.com
e-mail
címen lehet.

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.: 06-30/4416738
GURTNI CSERE, redőny javítás hétvégén
is. Tel.: 06-70/455-4655
Nagy szakmai tapasztalattal rendelkező
BURKOLÓ munkát vállal. Tel.: 0630/262-3165
ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY készítése.
Tel.: 06-20/805-7847
KŐMŰVES munkákat vállalok. Vállalom
családi házak felújítását, melléképületek
építését, kapubejárók betonozását,
térkövek készítését, külső homlokzatok
szigetelését. Számlaképes vagyok! Tel.:
06-30/289-7518

„Bennünk él egy arc, két meleg tekintet, két simogató kéz, két sóhaj, két lehelet.
Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet, őrizzük, óvjuk emléküket.”

Édesanyánk

EMLÉKEZÉS

István Ferencné

és

Édesapánk

István Ferenc

halálának 5. évfordulójára
halálának 16. évfordulójára.
- Három lányuk és családjaik -

Drága Édesanyánk!
„Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél! Nem haltál meg, csak álmodni
mentél. Szívünkben itt él emléked örökre, ha látni akarunk felnézünk az égre.
A csillagok között utazol tovább, ott várj ránk, ha időnk lejár!”
- Szerető gyermekei -

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

Buri Józsefné
szül.: László Veronika

77 évesen
2018. március 22-én elhunyt.
Temetése 2018. április 5-én
10 órakor lesz a Felsőtemetőben.
Lelki üdvéért az engesztelő szentmisét
2018. április 4-én
18:30 órakor a Sarlós Boldogasszony
Templomban mutattatjuk be.

Soha el nem múló szeretetünk őrködik nyugalmad felett!

- Gyászoló család -

FAVÁGÁS! Veszélyes helyen lévő fák
kivágását vállalom. Tel.: 06-20/3288701

UTÁNFUTÓ BÉRELHETŐ! Tel.: 0630/868-4467
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.: 0630/525-7611
NYÍLÁSZÁRÓK
UTÓLAGOS
SZIGETELÉSE, passzítása, beállítása,
zárcseréje,
hőszivárgás
mérése.
Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók,
harmonikaajtók
szalagfüggöny,
készítése, javítása. Penészmentesítés!
www.peneszeltavolitasa.hu Tel.: 0630/294-6022
VIDEOFILM KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALOM
LAKODALMAKON,
CSALÁDI
ÉS
RENDEZVÉNYEKEN.
TÁRSADALMI
KÉSZÍTETT
KAZETTÁK
HÁZILAG
VÁGÁSA ÉS MÁSOLÁSA, DVD ÍRÁS.
ÉRD.: KKFHÁZA, AKÁCFA U. 69. SZ.
ALATT. TEL.: 76/468-116, 20/310-3318
vállal
vízés
CSŐSZERELŐ
fűtésszerelést, konvektorok cseréjét,
javítást, fürdőszobák teljes és részleges
felújítását, csőtörési hibák javítását, új
fürdőszobák készítését, szennyvíz
bekötést. Vegyes tüzelésű kazánok
cseréje és újak beépítése, átfolyós gázvízmelegítők vízkőtelenítése! Tel.: 0630/295-9601
ASZTALOS MUNKÁK! Egyedi méretű
konyha- és szobabútorok, ágyak,
beépített szekrények, hagyományos
nyílászárók gyártását vállalom. Tel.: 0630/629-5189

LUX SZÁRAZ TISZTÍTÁS! Kirby habos
tisztítás: kárpit – szőnyeg – atkátalanítás
– GOMBÁTLANÍTÁS – pollen szűrés.
Akció nyugdíjasoknak és kismamáknak!
Lakás: Kkfháza, Szendrey u. 42. Tel.: 0620/391-7703, 30/320-0631
KÖLTÖZTETÉS,
ÁRUFUVAROZÁS
helyben az ország és EU egész területén
ponyvás teherautóval, igény esetén
rakodókkal. Tel.: 06-70/511-1200 –Tóth
József –
KIVÁGÁS,
korona
igazítás,
FA
fűnyírás, kertgondozás, fű- és
gazkaszálás. Tel.: 06-70/238-3065
–Balaton Zsolt-

ADÓTANÁCSADÁS,
KÖNYVELÉS,
teljes
körű
BÉRSZÁMFEJTÉS
adatszolgáltatással, társaságok, egyéni
vállalkozások, családi gazdaságok
részére. Cégalapítás, egyéni vállalkozói
engedély kiváltásának ügyintézése,
adószámos
őstermelők,
adóbevallásainak
magánszemélyek
elkészítése. Tel.: 76/468-544, 0620/529-2230
REDŐNY DOKTOR! Redőnyök javítása,
újak készítése garanciával, hétvégén is.
Tel.: 06-20/299-2233
„Emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell, mert
akit szeretünk, nem felejtjük el.”

EMLÉKEZÜNK

Fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk mindazokkal akik
ismerték és szerették, hogy

Valacsai Andor
2018. március 2-án
62 éves korában elhunyt.
Temetése 2018. április 4-én
11:15 órakor Budapesten
a Megyeri temetőben lesz.

- Szerető családja:
Csilla és fia Samu -

Bakó
Erzsébet Márta
halálának 5. évfordulóján.

- Szerető családja -

„Elcsitul a szív, mely értünk
dobogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. Szerető férj voltál, jó
Édesapa, bánatos családodnak
most az őrangyala.”

„Elmentél tőlünk egy szomorú
napon, azóta tiéd a csend és a
végtelen nyugalom. Hiányod
elviselni nehéz, örökké megmarad
szívünkben az emlékezés”

Hálás szívvel mondunk
köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak,
volt munkatársaknak,
ismerősöknek és mindazoknak,
akik Férjem, Édesapánk

EMLÉKEZÜNK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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

- Gyászoló felesége,
gyermekei, unokái -

Kovács József
tiszaalpári lakos

halálának 20. évfordulójára.

- Szerető felesége és két fia -

Cégünk
vállal
NAGYÜZEMI
auditra
való
TAKARÍTÁSOKAT,
felkészülést, építkezések utáni takarítást.
Vállalunk
továbbá
lépcsőház
takarításokat is. Tel.: 06-70/417-9580
CLEAN AND CAR KFT.

Magánszemélyek
SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓ
bevallásának,
mezőgazdasági őstermelők gázolaj
jövedéki adóbevallásának elkészítését,
valamint társaságok teljes körű
könyvelését, bérszámfejtését vállaljuk.
Tel.: 06-70/984-8674 –Kiss-Rigó EdinaHŐSZIGETELÉST,
Homlokzati
BURKOLÁST, KŐMŰVES – FESTÉS
munkákat,
valamint
lakások,
lépcsőházak TELJES FELÚJÍTÁSÁT
vállalom pontos határidővel, korrekt
áron, számlaképesen. Tel.: 06-20/6294303

„Álmodtál egy öregkort, csodásat
és szépet, de kegyetlen a halál,
mindent összetépett. Csoda volt,
hogy éltél és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg,
csak álmodni mentél.”

EMLÉKEZÜNK

Boda Andrea
halálának 9. évfordulójára.

- Szerető családja -

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

EMLÉKEZÜNK

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
ELEKTROMOS KERÉKPÁROK javítása.
Tel.: 06-70/636-1472

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

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

Nagy Károlyné
szül.: Rekedt Franciska
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban velünk
együttéreztek.

- Gyászoló család -

„Már 3 éve nem látjuk arcodat,
már 3 éve nem halljuk hangodat,
már 3 éve nem lehetsz velünk,
kimondhatatlanul hiányzol
nekünk. Ha majd egyszer
szemünkből a könny kiszárad,
ide jövünk megpihenni utánad.”

EMLÉKEZÜNK

Tóth Jánosné

szül.: Szalinka Veronika
halálának 20. évfordulóján

- Szerető lánya,
veje és családja -

KIVEHETŐ FOGSOR készítése, javítása,
fogpótlás,
alábélelés,
kapocs,
törésjavítás garanciával. Tel.: 0630/908-1798
VESZÉLYES FÁK bontását vállalom alpin
technikai módszerrel. Tel.: 06-70/3871179
LÓSZERSZÁMOK készítése és javítása,
nyereg javítása. Vmint.: használt
lószerszámok Bugacon eladók. Tel.: 0670/453-8751

THONET székek, hintaszékek felújítását,
nádazását, antik bútorok felújítását,
fényezését vállalom. Tel.: 06-20/8088045
TŰZIFA
VÁGÁS
szalagfűrésszel.
FŰKASZÁLÁS, parlagfű irtás motoros
fűkaszával. AUTÓ és EGYÉB SZÁLLÍTÁS
2 t-ig! Tel.: 06-20/986-2300
GURTNI CSERE, új redőny készítése,
faredőny javítás hétvégén is. Gyors,
precíz munka. Tel.: 06-30/735-0746,
70/227-6273
FESTÉS – LAMINÁLT PADLÓZÁS,
KARBANTARTÁS bútormozgatással és
munkálatok utáni takarítással GYORSAN
– OLCSÓN. Hívjon bátran, bármikor. Tel.:
06-30/906-7430

ERESZCSATORNA
KÉSZÍTÉST,
KŐMŰVES munkát, FESTÉST és
TETŐJAVÍTÁST
vállalunk
rövid
határidővel, hétvégén is. Tel.: 06-70/2276273, 30/735-0746

„Míg élünk, nem feledünk,
örökké emlegetünk.”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

EMLÉKEZÜNK

Ladányi János
halálának 30. évfordulóján.

- Szerető felesége, fiai,
menyei, unokái, rokonai Fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték és szerették, hogy

Szabó János

nyugalmazott tűzoltózászlós

Iván István Iván
halálának 3. évfordulóján.

- Szerető családja -

Józan életű, megbízható erdésztechnikus
sok éves tapasztalattal FAKIVÁGÁST,
fakitermelést,
gallyazást
vállal
Kiskunfélegyházán és környékén. Gyors,
precíz munka. Tel.: 06-30/981-9926
IT BIKE MOBIL KERÉKPÁRSZERVIZ!
Javításra szoruló kerékpárért házhoz
megyünk, műhelybe szállítást vállaljuk.
INGYENES KISZÁLLÁS! Tel.: 06-30/9333783
Lakások, nyaralók, lépcsőházak, üzemek
KARBANTARTÁSÁT,
FESTÉSÉT,
MÁZOLÁSÁT, NYÍLÁSZÁRÓK CSERÉJÉT,
LAMINÁLT PARKETTÁZÁST vállalunk.
06-20/280-2388
Elérhetőség:
Referencia megtekinthető: Facebook –
Minden ami karbantartás

életének 74. évében
2018. március 27-én elhunyt.
Temetése 2018. április 6-án,
pénteken 11 órakor lesz
az Alsótemetőben
polgári szertartás szerint.

- Gyászoló család -

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik drága Édesapánk,
Nagyapánk,
Dédnagyapánk, Testvérem

Veszélyes FÁK KIVÁGÁSÁT, korona
igazítást és erdő gyérítést vállalok. Tel.:
06-20/622-2492
KÚTFÚRÁS! Tel.: 06-30/554-5544
Emelőkosaras autóval FAVÁGÁST
vállalunk. Uitt.: emelőkosaras autó
bérelhető. Tel.: 06-70/453-0803
GÉPJÁRMŰ ADÁS-VÉTEL, személy,
illetve 9 fős kisbuszok bérbeadása.
CLEAN AND CAR KFT. Tel.: 06-70/4179580

O K TAT Á S
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
„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.”

EMLÉKEZZÜNK

Borbély Gyula

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

- Gyászoló család -

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

Bodor Béla

a Z-P Formular Kft.
volt ügyvezetője
2018. március 26-án
77 évesen elhunyt.
Temetése 2018. április 6-án
9 órakor lesz a
Felsőtemetőben.
A részvétnyilvánítást
kérjük mellőzzék.

- Gyászoló család -

id.

Sárkány Ferenc

halálának 6. évfordulóján.

- Szerető felesége,
2 lánya, vejei, unokái „A szeretet örök”

EMLÉKEZÜNK

Szabó Imréné
szül.: Oszting Anna

halálának 15. évforduluóján.
Imádkozunk érte
2018. április 1-jén 19 órakor
az Újtemplomban.

- Szerető családja -

16
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