KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÉS KÖRZETE

2019. január 11., XXIX/1-2.

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

Óriási Előfoglalási Akció 2019. First Minute árak, Árgarancia!!!
Görögország: Lefkada, 06.05., 14 nap, apartman, busz+kkfházi felsz. . . . . . . . . . . .63.680 Ft/fő
Parália: júl., aug., 8 nap, apartman, utazás egyénileg, 16 éves korig ingyenes . .36.900 Ft/fő/hét
Sharm El Sheikh: Hotel****, január 30., 1 hét, All Inclusive . . . . . . .56.450 Ft/fő (168 EUR)
Hurghada: Hotel****, január 25., 1 hét, All Inclusive . . . . . . . . . . . . . .69.890 Ft/fő (208 EUR)
Sarti: júl., aug., 8 nap, apartman, utazás egyénileg, 16 éves korig ingyenes . . . . .45.900 Ft/fő/hét
Albánia: Durres, 06.25., 07.02., 8 nap, szálloda, félpanzió, repülő . . . . . . . . . . . . .11.900 Ft/főtől
Bulgária: Napospart, 06.15., 8 nap, szálloda, reggeli, busz+kkfházi felszállás . . . . . . .57.900 Ft/fő
Barcelona: 03.13., 5 nap, szálloda, reggeli, program, repülő . . . . . . . . . . . . . . . . .89.900 Ft/főtől
Dubai: jan., febr., márc., 7 nap, szálloda, reggeli, repülő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129.900 Ft/főtől
Prága: 03.14., 3 nap, szálloda, reggeli, busz+kkfházi felszállás . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39.900 Ft/fő
Plitvicei tavak: 02.16., 2 nap, szállás, regg., busz+kkfházi indulás . . . . . . . . . . . . . .27.500 Ft/fő
Ausztria: 04.13., 1 napos, Hohe Wand Myrafálle vízeses, busz+kkfházi indulás . . . . . .14.000 Ft/fő
Busójárás: 03.02., 03., 1 napos kirándulás, busszal+kkfházi indulás . . . . . . . . . . . . . . . .8.500 Ft/fő
Továbbá egzotikus programok, külföldi és belföldi üdülések repülővel, busszal vagy egyénileg
Folyamatosan érkeznek a 2019-es katalógusok:
Neckermann, Sun Fun, Eti, Robinson, LCT, Aeolus, Proko Travel, stb.
Továbbá egzotikus programok, 2019. tavaszi hétvégek, kulturális körutazások!
Reptéri transzfer, online repülőjegy, buszjegy, vonatjegy és szállásfoglalás, utasbiztosítás

Országosan is elismert a K i e m e l k e d ő e n
MEZGÉ-s mangalica
sikeres évet zártak
a Fénypárducok
2018. december 18-án a Kiskunfélegyházi

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégiumba
látogatott
a
Mangalicatenyésztők
Országos
Egyesülete Vezetősége, Tóth Péter elnök
és Papp Csaba tenyésztésvezető.

Az iskola tangazdaságában megnézték a mangalica állományt, a húsipari
tanüzemben előkészített vágási kísérletet, és a mintaboltban a mangalica termékek
értékesítését.
Az elnök úr elismeréssel nyilatkozott iskolában folyó kimagasló munkáról, és
továbbiakban is támogatásáról biztosította a félegyházi MEZGÉ-t. A vezetőség
megkóstolta és kiváló minőségűnek értékelte a húsipari tanüzemben gyártott
mangalica termékeket (kolbász, szalámi, májas, disznósajt, sonka) amelyek
folyamatosan megvásárolhatóak a Mártírok u. 2 sz. alatti MEZGÉ mintaboltban.
Felkérték az iskolát a fekete mangalica fajtarekonstrukciós tevékenységben való
részvételre. Az elhivatott szakembergárda mellett garanciát jelent az
Agrárminisztérium is, ahonnan 10 millió forinttal támogatják az iskolában folyó
sertéstartást, illetve tenyésztést.
"A mangalica tenyésztése nem egyszerű állattenyésztési ágazat, ez egy közösen,
valamennyi mangalicát tenyésztő gazda, a fajtával foglalkozó állattenyésztési
szakember, tudós, üzletember, és a fajta iránt érdeklődő polgár, a termékeit
megvásárló vevő által közösen megírt, megélt történet. Aki bármilyen szinten a
mangalicával foglalkozik, részesévé válik e történetnek, mely, ha ügyesek vagyunk,
akkor a magyar, és talán a világ agrár-történetének egyik sikeres fejezete lehet. "

Óévbúcsúztató Szilveszteri Futás

A szokásokhoz hűen futással zárták a futás szerelmesei a 2018-as évet. Az
óriási létszámot tekintve bizony szép számmal akadt olyan is, aki pusztán
a szilveszteri buli kedvéért húzott futócipőt (és talán jelmezt is), hogy
feledhetetlenné varázsolja az év utolsó napját.
A futóversenyen készült fotók megtekinthetőek a
www.infokiskunfelegyhaza.hu oldalon a “képek” menüpont alatt.

A 2018-as év, mint eredményekben, mint eseményekben igen gazdag
volt a szakosztályunk számára.

Ötvennégy versenyen képviseltük Kiskunfélegyházát, összesen 89 arany, 56 ezüst és 22
bronzérmet gyűjtve. Az örömíjász versenyek mellett aktívan bekapcsolódtunk a Dél Alföldi
Régió 3D-s versenysorozatába, részt vettünk a Magyar Íjász Szövetség Történelmi
versenysorozatán, a Történelmi Nemzeti és Országos Bajnokságon és a Gyulán rendezett II.
Történelmi Íjász Világbajnokságon is.
LEGKIEMELKEDŐBB ESEMÉNYEINK:
2018.június 1-én a Bács-Kiskun Megyei Köztisztviselői Sportnap keretein belül, közel
hatvan fő részvételével amatőr íjászversenyt tartottunk a KHTK pályán, ahol az
íjászfelszerelést, íjat és nyilakat is mi biztosítottuk a versenyzők számára. Ezzel támogatva
Kiskunfélegyháza város Önkormányzatát az esemény sikeres lebonyolításában.
2018. június 2-án a Platán Iskolában nyújtottunk lehetőséget a diákoknak és szüleiknek az
íjászat kipróbálására.
2018. június 16-án a II. Tréfás-Békás forgatagon lövettük az érdeklődőket.
2018. augusztus végén a Constantinum gólyatáborában több mint 100 gólyát íjásztattunk.
2018. szeptember 9-én a XX. Libafesztivál keretei között az egész napos íjászkodási
lehetőséget nyújtottunk az érdeklődőknek, akik reggel 10-től délután ötig folyamatos
munkával látták el a Fénypárducokat.
Az egyesület részletes eredményeit a www.infokiskunfelegyhaza.hu oldalon olvashatják.

Közgyűlést tart a Kiskun
Természetbarát SE

A Kiskun Természetbarát SE
szeretettel vár mindenkit 2019. január
11-én 17 órára a Szakmaközi
Művelődési Házban tartandó közgyűlésére.
Napirend:
Beszámoló a 2018. évről (előadó Kristóf Klára és Rádi Ferenc túravezetők)
A 2019. évi munkaprogram elfogadása
2018. évi gazdasági beszámoló (előadó Törteli Ferencné gazd. vezető)
Jelölő Bizottság megválasztása a Vezetőség választás előkészítéséhez
Egyebek
Kérjük, hogy jelenlétével tisztelje meg a közgyűlést.
Tisztelettel: Bozó Lajos (SE. elnöke)

HOUSE36
I N G AT L A N K Ö Z V E T Í T Ő I R O D A
Bugacon
724
m2-es
telken
folyamatosan felújított, 100 m2-es
lakóterületű, 3 szobás + nappalis
családi ház eladó: 9,5 M Ft. Tel.: 0630/341-9126
Selymesben 728 m2-es telken
folyamatosan karbantartott, 12 m2-es
lakóterű, 1 szoba-konyhás ház eladó: 2
M Ft. Tel.: 06-30/341-9126
Kiskunfélegyházán keresek lakást
partnereim részére. Tel.: 06-30/3419126
Jászszentlászlón 685 m2-es telken
felújítandó, 70 m2-es lakóterű, 2 szobás
ház eladó: 3,2 M Ft. Tel.: 06-30/3419126
Kiskunfélegyháza Szabóhegyen 2877
m2-es
telken
folyamatosan
karbantartott, 84 m2-es lakóterű, 2
szobás családi ház eladó: 14.990.000
Ft. Tel.: 06-30/341-9126
Kiskunfélegyházától 6 km-re, FelsőGalamboson 11474 m2-es telken
folyamatosan felújított, 80 m2-es
lakóterű, 2 szobás családi ház eladó:
14.900.000 Ft. Tel.: 06-30/341-9126
Jászszentlászlón
keresek
házat
partnereim részére. Tel.: 06-30/3419126

Jászszentlászlón 7762 m2-es telken
folyamatosan karbantartott, 85 m2-es
lakóterű, 2 szobás családi ház
halastóval, művelhető földterülettel
eladó: 14.900.000 Ft. Tel.: 06-30/3419126
Kiskunfélegyházán, Kossuthvárosban
409 m2-es telken felújítandó, 90 m2-es
lakóterű, 2 szobás házrész eladó: 5,9 M
Ft. Tel.: 06-30/341-9126
Kiskunfélegyházán Bikahegyen 1021
m2-es, beépítetlen építési telek eladó:
5,2 M Ft. Tel.: 06-30/341-9126
Selymesben keresek lakható házat
partnereim részére. Tel.: 06-30/3419126
Kiskunfélegyházán, a Kossuthvárosban
573 m2-es telken felújítandó, 70 m2-es
lakóterű, 2 szobás családi ház keresi új
tulajdonosát: 12,5 M Ft. Tel.: 06-30/3419126
Selymesben hangulatos helyen 790 m2es telken folyamatosan karbantartott, 50
m2-es lakóterű, 2 szobás családi ház
eladó: 6.390.000 Ft. Tel.: 06-30/3419126
Bugacon 1957 m2-es építési telek
eladó: 2,4 M Ft. Tel.: 06-30/341-9126
Jászszentlászlón körbekerített, 1158
m2-es beépítetlen telek eladó: 2,6 M Ft.
Tel.: 06-30/341-9126
Keresek Félegyházán kiadó lakást vagy
házat hosszú távra. Tel.: 06-30/7248560
Kiskunfélegyháza külterületén vályog,
tégla, szigetelt, új tetős, központi fűtéses
tanya eladó. Tel.: 06-30/724-8560
Belváros szélében csendes utcában 536
m2-es telek építkezésre eladó. Tel.: 0630/724-8560
Kiskunfélegyháza Bikahegyben új
építésű családi házak szomszédságában
620 m2-es építési telek eladó. Tel.: 0630/724-8560
Kiskunfélegyháza
–
Haleszban
közművekkel
ellátott
telek
gazdálkodóknak, építkezőknek eladó.
Tel.: 06-30/724-8560
Kiskunfélegyháza külterületén otthonos,
80 m2-es, 2 szobás, nagy fürdőszobás
tanya 5900 m2 területtel eladó. Tel.: 0630/724-8560

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.

Kiskunfélegyháza Kossuthvárosban telek
eladó. Tel.: 06-30/724-8560
Belvárosban teljesen leválasztott, külön
bejáratú, 70 m2-es, 2 szoba + nappalis
házrész eladó. Tel.: 06-70/398-1636
Kiskunfélegyházától 5 km-re egyszintes,
120 m2-es, igényesen berendezett,
nívós családi ház hosszú távra kiadó. 3
szoba + kandallós nappali + konyha,
étkező + fürdőszoba. Hatalmas kert és
halastó. Azonnal költözhető, teljes
berendezéssel együtt. Tel.: 06-70/3981636
Bugacon állattartásra, méhészkedésre,
gyümölcs-zöldség
termesztésre
alkalmas, azonnal költözhető tanya
eladó. 2 szoba, konyha, fürdőszoba, új
műanyag nyílászárók, 3 fúrt kút. A
tanyához sok melléképület, pincék,
garázs, libaszín, gyümölcsfák és szántó
is tartozik. Természetet kedvelőknek,
vagy akár borászoknak is tökéletes
választás lehet. Tel.: 06-70/398-1636
Kiskunfélegyházától 10 percre gyönyörű
környezetben 2 szobás tanya eladó
garázzsal, pincével, melléképületekkel,
szőlővel, veteményessel, rengeteg
gyümölcsfával. Tel.: 06-70/398-1636
Belvárosban 2 szintes, 180 m2-es, jó
állapotú családi ház eladó. Nappali + 3
szoba, konyha, zuhanyzós fürdő +
külön WC, garázs, műhely, nyári konyha,
kamra. Tehermentes, CSOK felvehető.
Tel.: 06-70/398-1636
Szabóhegyen nagyon közel a betonúthoz
jó állapotú családi házas tanya eladó sok
melléképülettel, veteményessel. Tel.: 0670/398-1636
Belvárosban 50 m2-es, 2 szobás, belső
házrész eladó. Felújított, zuhanyzós
fürdőszoba, gázkonvektoros fűtés, saját
10 m2-es tároló. Tel.: 06-70/398-1636
Kossuth utcán 75 m2-es, tágas, 3
szobás, napfényes, dupla erkélyes lakás
eladó.
Új
burkolatok,
felújított
fürdőszoba. Parkra néző erkély, jó
lakóközösség. Tel.: 06-70/398-1636
Frekventált, központi helyen lévő, 131
m2-es, felújítandó lakás saját, külön
bejáratú kerttel eladó. Központi
elhelyezkedése és két külön bejárata
miatt alkalmas lehet lakás +
iroda/üzlethelyiség kialakítására is. Tel.:
06-70/398-1636
Belvárosban Kossuth utcától 100 m-re,
3 szobás, nagypolgári stílusú,
galériázható, 82 m2-es, külső házrész
eladó. Saját zárt kis kert/terasz,
rendezett udvar, jó lakóközösség. Saját
zárható garázs, külön melléképület, ami
kamrának vagy szerelőműhelynek is
tökéletes. Új burkolatok, idén cserélt
villanyvezetékek, gázkonvektoros fűtés.
Tel.: 06-70/398-1636
Egyszintes, kandallós családi ház a
belvárosban eladó. Tel.: 06-70/3981636
Eladó tanyát keresek! Tel.: 06-70/3981636
Kiskunfélegyháza – Haleszban 48 m2-es
hétvégi ház eladó. Tel.: 06-30/724-8560
Petőfi lakótelepen eladó lakást keresek.
Tel.: 06-70/398-1636
Kiskunmajsán, gyönyörű környezetben
eladó a több mint 100 éves, teljesen
felújított, egykori Győrffy-kúria! 37000
m2 birtok, 100 m2 száraz pince, 170
m2 lakóház. Alsó szint: 70 m2 fedett
terasz, 100 m2 lakótér: 2 szoba, nappali,
előszoba, 2 fürdőszoba, konyha,
beépített, üvegezett veranda. Emelet: 70
m2 egy légterű, lambériázott tetőtér, több
szoba kialakítására van lehetőség.
Riasztóval felszerelt. Udvari világítás és
kamerarendszer
felszerelésre
előkészített! 1500 m2 fokozatosan
mélyülő tó két nagy stéggel,
aranyhalakkal. Tel.: 06-70/398-1636
Bankfalu, Róna utcában 1017 m2-es
építési telek eladó. Tel.: 06-70/398-1636

A város egyik legkedveltebb utcájában
100 m2-es, kétszintes, 3+1 fél szobás
házrész eladó. Alsó szinten konyha,
étkező, szoba, fürdőszoba + WC,
emeleten 2 szoba + 1 fél szoba. Tel.:
06-70/398-1636
Tiszakécske – Kerekdombon téliesített
nyaraló eladó. Folyamatos felújításon
átesett, csendes utcában található,
tehermentes, szigetelt. Ár: 7,9 M Ft.
További információkért hívjon a 0630/161-2393-as telefonszámon.
Tiszakécske kedvelt, kertvárosi részén
teljesen felújított, 2 hálószobás ház
új
tulajdonosát.
Bolt,
keresi
buszmegálló, vasút az utca végén.
Vízpart 600 m-re. Állandó lakhatásra
vagy pihenőháznak is alkalmas. Ár: 10,9
M Ft. Tel.: 06-30/161-2393
Kecskeméttől 25 perc autóútra
nyaralóházakat kínálok eladásra 4 és 11
M Ft között. Bővebb tájékoztatás a 0630/161-2393-as telefonszámon.
Készpénz fizető partnereim részére
lakásokat
keresek
sürgősen
Kiskunfélegyházán. Tel.: 06-70/2919802
Több lakóegység kialakítására alkalmas
ingatlant keresek Kiskunfélegyházán.
KP-s fizetés! Tel.: 06-70/409-9549
Felújítandó lakást keresek a Petőfi
lakótelepen.
Minden
ajánlatot
meghallgatok. Tel.: 06-70/409-9549
Kunszálláson eladó jó állapotú családi
házat keresek 20-25 M Ft körüli
összegért. Tel.: 06-70/409-9549
Városközpontban, 48 m2-es, 2 szobás,
jó elrendezésű, részben felújított, IV.
emeleti lakás eladó. Irányár: 12.9 millió
Ft. Érd.: 06-70/312-5719
Belvároshoz közel, csendes utcában,
500 m2-es telken, 3 szobás, 100 m2-es,
jó elrendezésű, felújított családi ház nagy
melléképülettel, szépen kialakított,
zöldövezetben eladó. Irányár: 19.99
millió Ft. Érd.: 06-70/312-5719
Bankfaluban felújítást igénylő, 100 m2es családi ház, 720 m2-es telken, sok
melléképülettel, csendes utcában,
sürgősen eladó. 10,4 millió Ft. Érd.: 0670/312-5719
Belvárosban, 1 szobás, 40 m2-es külső
házrész, 140 m2-es telekkel 13 m2-es
melléképülettel eladó. Irányár: 6,3 millió
Ft. Érd.: 06-70/312-5719
Kunszállás közelében 5600 m2
területen, 130 m2 alapterületű, akár két
családnak alkalmas, részben felújított
tanya, sürgősen eladó. Ár: 5,5 millió.
Érd.: 70/312-5719
Jászszentlászlón
kertvárosi
környezetben, 900 m2-es, közművesített
telek, sürgősen eladó: 1,49 millió Ft.
Érd.: 70/312-5719
Újszerű állapotban levő, 4 szobás, 100
m2-es külterületi családi ház, 1 ha
területtel,
melléképületekkel,
Félegyházától 10 percre eladó: 21,9
millió Ft. Érd.: 06-70/312-5719
Belváros szélén, Kossuthváros kedvelt
utcájában 450 m2-es építési telek eladó:
5,7 M Ft. Tel.: 06-70/312-5719
Petőfiszálláshoz közel, csendes, szép
környezetben lakható, de felújításra
szoruló, 90 m2-es, fürdőszobás tanya
4000 m2-es telken sürgősen eladó: 3,99
M Ft. Tel.: 06-70/312-5719
Kiskunmajsa központjában 2 szobás, 63
m2-es, felújított családi ház 257 m2
telken eladó: 9,5 M Ft. Tel.: 06-704/3125719
Bankfalu kertvárosi részén kétszintes, 4
szobás, 117 m2-es családi ház 748 m2es telken dupla garázzsal, rendezett,
parkosított udvarral eladó. Tel.: 0670/312-5719
Bugacon 1300 m2-es, bekerített telken
70 m2-es, két szobás, összközműves
téglaház eladó. Tel.: 06-70/312-5719

Kiskunmajsán, a fürdőhöz közeli részen
72 m2-es ház eladó. Tel.: 06-30/7248560
külterületén
Kiskunfélegyháza
madárcsicsergős helyen nyári pihenésre
is alkalmas tanya eladó. Tel.: 0630/724-8560
Bikahegyben telek építkezők számára
eladó. Tel.: 06-30/724-8560

L A K O S S Á G I I N G AT L A N
Kiskunfélegyháza abszolút belvárosában
3 db egymás melletti üzlethelyiséget
magában foglaló, 100 m2 hasznos
alapterületű, bérlőkkel feltöltött üzletház
eladó befektető részére. Az üzletház
folyamatosan karbantartott, frissen
felújított, kifogástalan esztétikai és
műszaki állapotú, kiváló befektetési
lehetőség! ÁFA mentesen vásárolható
meg és természetesen pályázat- és
számlaképes is. Bővebb infó és
é r d e k l ő d n i :
www.ingatlan.com/23431632
HALESZBAN HOBBITELEK eladó rajta
pincével, gyümölcsfákkal és szőlővel
betelepítve. Uitt.: átmeneti KABÁT, IRHA
TÉLI KABÁT, fekete színű kivehető
bélésű
KABÁT,
kétmedencés
MOSOGATÓ, Hajdú CENTRIFUGA és
Singer SZABÓ-VARRÓGÉP eladó. Tel.:
06-70/285-3332
dupla
BUGAC-ALSÓMONOSTORON
portás (2000 m2), felújított CSALÁDI
HÁZ
eladó
Bugachoz
és
Kiskunfélegyházához közel, kövesút
mellett, jó közlekedési lehetőséggel: 3
szoba,
konyha,
fürdőszoba,
melléképület, gázfűtés (új kazán) +
beépített cserépkályha. Tel.: 06-30/2071960
KUNSZÁLLÁSON 100 m2-es, 2 szobás
CSALÁDI HÁZ melléképülettel, garázzsal,
1100 m2-es telken eladó a falu
központjában, óvodához, iskolához,
élelmiszerbolthoz és orvosi rendelőhöz
közel. Irányár: 19,9 M Ft. Tel.: 0670/366-1978
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 akár 7-8 év alatt
megtérülő 50-500 kW naperőmű
létesítésére (a termelt elektromos áram
azonnal felcsatlakoztatható az országos
hálózatba,
ráadásul
megtérülést
követően 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
Víztorony mellett lévő 100 m2-es,
különportás, 2 szobás, összkomfortos,
részben felújított CSALÁDI HÁZ eladó.
Tel.: 06-70/529-5354
Kiskunfélegyházán, a központhoz közel 2
szobás, összkomfortos CSALÁDI HÁZ
eladó. Tel.: 06-30/182-5195
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 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

Kkfháza, Vörösmarty u. 13. sz. alatt HÁZ
490 m2 telekkel eladó. Tel.: 06-70/5257074 (szombaton 12 órától, vasárnap
16 órától)
Kiskunfélegyházán családi házat, lakást
KERESEK. Tel.: 06-30/182-5195
ADÓSSÁGRENDEZŐ – EGYEZSÉGKÖTŐ
IRODA.
Vállaljuk
lakáshitel,
autóhitel ill. egyéb tartozásban
való közreműködést. Akár végrehajtás
előtt, alatt álló eljárásban az ügye
rendezését. Ügyféfogadás kizárólag
telefonos egyeztetés után: 06-70/6042332
CSONGRÁDON 2 szobás, gáz központi
fűtésű HÁZ sok melléképülettel eladó.
Tel.: 06-30/997-9047
Magánszemély Kiskunfélegyházán üres
ÉPÍTÉSI TELKET vagy lebontásra váró
házat VÁSÁROLNA. Tel.: 06-30/6832890
BOKROSON, a Tiszavirág u. 1. sz. alatt
félkész HÁZ áron alul eladó. Tel.: 0620/213-3001
Kkfházán a belvárosban (Molnár Béla u.
közepén) belső kis lakás (48 m2) eladó
azonnal beköltözhetően, nyugodt, tág
udvarral, 1 szomszéddal. Bővíthető,
alapfokon berendezett. A buszhoz 3
percre, a bolthoz 180 m-re. Irányár: 3,2
M Ft (alkuképes). Tel.: 06-20/386-3761
ÉPÍTKEZŐK,
LAKÁSFELÚJÍTÓK,
LAKBERENDEZŐK figyelem! Párkányok,
konyha- és fürdőszoba pultok,
falburkolatok különleges anyagokból,
Technistone, Neolith, mészkő, gránit.
Tel.: 06-30/943-7380

Eladó a Templomhalom utcában 1600
m2-es ÉPÍTÉSI TELEK. Tel.: 06-20/3520703
TANYA állattartó telephely eladó
Kiskunfélegyházán, a Kőrösi útban 2,5
ha területtel, tégla istállókkal (300 m2 és
700 m2), félkész, 120 m2 lakóépülettel,
lakható melléképülettel, bekerítve, vízzelvillannyal, 380 V-al, közel a városhoz,
kövesúthoz 100 m-re, tulajdonostól. Tel.:
06-70/904-6161
Kiskunfélegyházán, a Tanyasori úton
CSALÁDI
HÁZ
eladó.
Irányár:
14.800.000 Ft. Tel.: 06-70/668-1078,
30/938-2100
Kiskunfélegyháza belterületén frekventált
helyen jó állapotban lévő, 48 m2-es
BELSŐ HÁZRÉSZ + melléképülettel, kis
kerttel eladó. Tel.: 06-30/253-4798,
20/580-7950
Ady Endre utcában 3 szobás CSALÁDI
HÁZ eladó melléképületekkel, garázzsal.
Tel.: 06-20/335-8836
BOKROS
központjában
összkomfortos családi ház nagy
telekkel, fúrt kúttal, gazdasági
épületekkel eladó. Irányár: 4.800.000 Ft.
(Alkuképes!) Iskola, óvoda, orvos, bolt
nagyon közel. Tel.: 06-70/945-5734,
30/393-2576
Kkfházán, a Dobó u. 24. sz. alatt, közel a
központhoz, a buszpályaudvarhoz és a
piachoz, összkomfortos HÁZRÉSZ
udvarral, kicsi kerttel (1+2 fél szobás,
fürdőszoba, konyha, spejz, nappali)
eladó 8 M Ft-ért. Azonnal beköltözhető.
Tel.: 06-30/637-4514, 20/584-4538,
30/943-5839

Eladó Kkfházán 2 szoba-konyhaelőszobás, félkomfortos, felújításra
szoruló, utcai HÁZRÉSZ. Tel.: 0620/200-0530, 20/559-7720

LAKÁS
Befektetésre is kiválóan alkalmas
(jelenleg havi 50.000 Ft ellenében bérbe
adott) belvárosi, 1 szobás ingatlan
eladó. Kiskunfélegyháza fiatal építésű,
talán
legnívósabb
belvárosi
társasházában megvásárolható egy III.
emeleti, br. 29 m2 alapterületű,
különleges
kupola-stúdióapartman
iroda/lakás funkcióval, igény esetén
teljes bútorozással együtt is. Az ingatlan
frissen kialakított, légkondicionált, teljes
értékű kádas fürdőszoba, igényes belső
burkolatok és extra minőségű kialakítás
jellemzi, ráadásul azonnal költözhető.
Bővebb
infó
és
érdeklődni:
www.ingatlan.com/23430739
Eladó Petőfi lakótelepi, földszinti,
modern, teljesen felújított, 63 m2-es
lakás. Irányár: 17 M Ft. Vmint.:
SELYMES II. dűlőben HOBBI eladó. Tel.:
06-70/772-9829
Szeretnének városközpontba költözni?
Kossuth u. 21-23. sz. alatt IV. emeleti,
erkélyes, 1,5 szobás lakás elcserélhető a
Móravárosban, vagy város szélén, vagy
lakótelepen 1,5 szobás, I. vagy II.
emeletire. Tel.: 06-70/414-7882
Eladó belváros frekventált helyén, liftes
társasházban kitűnő tájolású, 80 m2-es,
erkélyes, tégla építésű lakás beépített
bútorokkal, klímával. Tel.: 06-30/7272078

2005-ös építésű, 6 lakásos társasházban
56 m2-es, újszerű, I. emeleti lakás eladó.
A lakáshoz tartozik egy 10x3 m-es,
kizárólagos használatú udvari kocsibeálló.
Klímás. Ára: 19,7 M Ft. Tel.: 06-20/4824136
Petőfi lakótelepen, a Darvas Bölcsőde
felöli végén egy saját parkolóval, 20 m2es garázzsal teljesen felújított, III. emeleti,
55 m2-es lakás eladó. Tel.: 06-70/6713633
3 szobás, nagy erkélyes, szép, világos
lakás a Kossuth utcán eladó. 75 m2
alapterület,
szép
környezet,
jó
lakóközösség. Tel.: 06-20/593-3084
Petőfi lakótelepen 2 szobás, erkélyes,
klímás, új nyílászárós, felújított, IV. emeleti
lakás eladó. Irányár: 13.200.000 Ft. Tel.:
06-70/397-7455
Eladó 86 m2-es LAKÁS a Kazinczy
utcában. Tel.: 06-70/453-5350
Eladó Kkfházán, a Móravárosban III.
emeleti, erkélyes, parkettás, WIMPI típusú
lakás jó állapotban. Azonnal beköltözhető.
Irányár: 14,8 M Ft. Tel.: 06-30/870-7944
IV. emeleti 18 m2-es MINIGARZON, 3133-as állítható unisex KORCSOLYA, BECK
új vasalórendszer, újszerű Retro
RR/JUNIOR leány SZEMÜVEG KERET,
EMO OMEGA lencsékkel, papírokkal
eladó. Tel.: 06-70/330-9419
Eladó 35 m2-es, Petőfi lakótelepi,
földszinti, szigetelt lakás új nyílászárókkal.
A lakás előzetes időpont egyeztetés után
tekinthető meg. Ár: 11,5 M Ft. Tel.: 0670/946-4091
Majsai út 17/1. sz. alatt földszinti, 1
szobás, 30 m2-es lakás teljesen felújítva,
azonnal beköltözhetően eladó. Tel.:
76/369-619 (hétfőtől-péntekig 8-16 óra
között)
Kossuth utcai, I. emeleti, 80 m2-es,
nappali + 3 szobás lakás eladó. Tel.: 0670/364-7978
Kiskunfélegyházán, a Zrínyi utcában IV.
emeleti, 48 m2-es, konvektoros lakás
eladó. Tel.: 06-20/471-4221

ALBÉRLET
Városközpontban II. emeleti, erkély nélküli
lakás albérletbe kiadó. Kéthavi kauciót
kérek. Tel.: 06-30/497-3349
Városközpontban 2 szobás lakás
igényesnek kiadó. 2 havi kaució
szükséges. Tel.: 06-30/983-0113
PÁLMONOSTORA
központjában
kétszintes családi ház albérletként kiadó
két vagy igény szerint négy szobával. A
felső rész lezárható. Tel.: 06-20/8016318

Egyedülálló, állandó munkahellyel
rendelkező fiatalember albérletet keres.
Tel.: 06-20/545-7526
Központhoz közel 2 szobás, felújított,
bútorozott HÁZRÉSZ igényesnek kiadó:
60.000 Ft/hó + rezsi. 2 havi kaució
szükséges. Tel.: 06-30/303-3805

ÜZLET
Kiadó ÜZLETHELYISÉG (55 m2) +
raktár, udvar a Damjanich u. 2. sz. alatt.
Tel.: 06-20/458-9479
Kkfházán, a Petőfi lakótelepen, az E5-ös
főút mellett 120 m2-es üzlethelyiség
ELADÓ vagy KIADÓ. Tel.: 06-30/2491048
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ frekventált
helyen,
Polgármesteri
Hivatallal
szemben, a Szent János téri üzletházban
(Csöpi helyén). 110 m2 egyben vagy
külön 25 m2, 30 m2 és 55 m2. Saját
parkolóval, klímával, nagy kirakattal
rendelkezik. Tel.: 06-30/945-7325

KIADÓ
Kiskunfélegyháza belvárosában, a
Molnár Béla u. 2. sz. alatt (Autósiskola
mellett) 45 m2-es, két bejáratos,
frissen felújított, azonnal bir tokba
számlaképes
vehető,
iroda/üzlethelyiség bérelhető. Bővebb
és
érd.:
infó
www.ingatlan.com/28255139
GARÁZS kiadó a belvárosban. Tel.: 0630/385-0019
Kiadó vagy eladó egy 18 m2-es
GARÁZS a Bajcsy-Zs. u. 49. sz. alatti
garázsudvarban. Tel.: 06-70/249-6473
Piaccal szemben, zár t udvarban
GARÁZS kiadó. Tel.: 06-30/366-5670
Kiskunfélegyháza belvárosában, a
József Attila utcában társasház zárt
udvarában lemezgarázs kiadó. Tel.: 0630/419-4501

G É P- J Á R M Ű
Megkímélt állapotban SKODA FAVORIT
’90-es évj. 47.000 km-rel eladó. Tel.:
76/433-109
RENAULT TWINGO 88.000 km-rel
eladó. Tel.: 06-30/938-6387
RENAULT MEGANE 1.4, 1998-as,
klímával, extrákkal, újszerűen eladó.
Tel.: 06-30/856-1660
SKODA FABIA kombi 1,4-es, dízel,
2007. évj. gyári állapotban eladó.
Cserét beszámítok. Tel.: 06-70/4247820
OPEL ASTRA 1,4-es, szép állapotban,
műszakival 230.000 Ft-ért eladó. Tel.:
06-70/632-5836
Kéttengelyes, külső kerekes, 4x2
méteres UTÁNFUTÓ platóval, ponyvával
eladó. Tel.: 06-70/424-7820
MERDEDES 200 CLK 2001-es és VW
BOGÁR felújított, de még nem teljesen
kész eladó. Tel.: 06-30/409-2101
FORD GALAXY 2.0 TDCI 2009-es,
fekete, 7 személyes, extrákkal, jó
állapotban eladó. Tel.: 06-70/457-0051
FORD FIESTA 1,3-as, 2000. évj.
265.000 Ft-ért eladó. Tel.: 06-70/4247820
RENAULT MEGANE 1,4-es, 1997. évj.
270.000 Ft-ért eladó. Tel.: 06-70/6325836
UTÁNFUTÓ (200x110-es) ponyvával
eladó: 195.000 Ft. Tel.: 06-70/4247820
Régi motorkerékpárokat, Velorexet
VÁSÁROLNÉK gyűjteményembe. Tel.:
06-30/950-9170
SIMONYI
AUTÓBONTÓ
(Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 34. –
Vásártérrel szemben). Tel.: 76/713226, 06-30/943-5102
Régi
motorkerékpárokat,
ill.
kerékpárokat VÁSÁROLNÉK. Tel.: 0630/245-3844

FELHÍVÁS
Felhívás! Az 1968-ban végzett „a-b-c”
osztály Bajcsy Általános Iskola
tanulóinak 50 éves osztálytalálkozót
szervezek 2019. tavaszán. Ehhez kérem
az érdekelteket, keressenek! Tel.:
76/465-763 –Fekete Mária-

CSERE
Tégla építésű CSALÁDI HÁZ nagy
területtel (5600 m2) a Mezőgazdasági
Bolt mögött eladó vagy cserélhető
értékegyeztetéssel max. I. emeletig. Tel.:
06-70/327-7558

V E GY E S
ELVÁSÁRLÁS! 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
28”-os női minőségi német KERÉKPÁR
megkímélt állapotban eladó. Irányár:
68.000 Ft. Tel.: 06-30/680-1478

Nagy mennyiségű GALLY INGYEN
elvihető. Tel.: 06-70/387-1091
Új VEGYESTÜZELÉSŰ KAZÁN amely
központi fűtéshez alkalmas (26 kW
teljesítményű) és 4 tagból álló
SZEKRÉNYSOR, ami 3,6 m hosszú
eladó. Érd.: Kkfháza, Attila u. 36. sz.
alatt.
ÚJ SZOLGÁLTATÁS (már 3 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
06-70/321-6868 (Kiskunfélegyháza)
Eladó Petőfiszálláson SZŐLŐPRÉS
darálóval, 1 db ELEKTROMOS
KERÉKPÁR (3 éves), 4 db TÉLI GUMI
(egy telet használt). Tel.: 06-30/3561653
PORCELÁN FIGURÁKAT, NIPPEKET (állat
és ember ábrázolás) VESZEK.
Készpénzzel fizetek. Házhoz megyek.
Tel.: 06-70/452-7716
Szeretettel várom továbbra is a kedves
Érdeklődőket egész évben a BŐR- és
SZŐRMEÁRU ÜZLETEMBEN Kkfházán, a
Bercsényi u. 3/A. sz. alatt, továbbra is
50-60%-os árleszállítással. Tel.: 76/468793

lakatos,
bádogos
VÁSÁROLNÉK
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut,
üllőt,
CO-hegesztőt,
marógépet,
műszerészesztergát,
kompresszort, invertert, kisgépeket.
Tel.: 06-70/624-5475
Eladó REKAMIÉ (franciaággyá nyitható),
FRANCIAÁGY
(ágyneműtartós),
fekete
keretben,
FRANCIAÁGY
szállodából egyszemélyes-kétszemélyes
ÁGYAK, kisebb BÚTOROK, többfajta
BÁRSZÉK,
kis-közepes
és
nagyképernyős TV-k távirányítóval és 2
db beépített CSERÉPKÁLYHA. Érd.:
Kkfháza, Szegedi út 13. sz. alatt –Oázis
Hotel- Tel.: 76/461-424, 06-20/3926160
Verseny- ill. hobbitáncosok figyelem!
Marcsó-féle FRAKK inggel együtt, vmint.
fekete köves latin ING eladó. Méret: kb.
180 cm magas, átlagos alkatra. Irányár:
40.000 és 5.000 Ft. Tel.: 06-70/9354769
Eladó HÁTI PERMETEZŐ, 1 1,5 kg-os
GÁZPALACKOK, 110 l-es KUKÁK, 120 les cefrés MŰANYAG HORDÓK. Tel.: 0670/249-6473
INGYEN
elvihetők:
mosógépek,
centrifugák, kályha, hurkatöltő, csillár.
Tel.: 06-20/241-1560
ÉPÜLETBONTÁST vállalok megegyezés
szerint. Tel.: 06-30/925-8608
Eladók HAGYATÉKBÓL visszamaradt
ingóságok, fali képek, szentképek,
palackos és vezetékes gáztűzhely, szín
alatt tárolt kévés lucerna. Tel.: 0676/463-151 (esti órákban)
Tavaszi vágású TŰZIFA méteres
rönkökben (kb. 100 q) eladó. (6028/S2)
Uitt.: 0,3 ha SZÁNTÓ a Móravárosnál és
függesztett szántóföldi PERMETEZŐ
eladó. Tel.: 06-30/517-2808

Hungaropános ABLAKOK, BEJÁRATI
BELTÉRI AJTÓK tokkal, 1-2 szárnyas
ERKÉLYAJTÓ, 1 db TERMÉNYDARÁLÓ,
1 db KÁLYHA és bontott TETŐANYAG,
PÓNIKOCSI, PADLÁSAJTÓ, 380 V-os
FAHASÍTÓ és ASZTALI KÖRFŰRÉSZ
eladó. Uitt.: 7 éves LÓ eladó. Tel.: 0670/491-6777, 70/387-2463
CIRKULA (traktor hajtású), ciklonos
DARÁLÓ (24 kalapácsos, 380 V-os),
ciklon tartály nélkül, Forshitt FEJŐGÉP,
ipari DAGASZTÓGÉP eladó. Tel.: 0670/511-4713
NEUZER RAVENNA 30 típusú, fehér
színű, női, városi, 3 sebességes,
dinamós KERÉKPÁR gyermeküléssel
vagy anélkül eladó Szentesen. Irányár:
38.000 Ft. Tel.: 06-30/814-9099
Gyűjteményembe KERESEK megvételre
lócát, hastokot, fateknőt, favillát,
falikutat, régi bútorokat, babakádat,
mozsarakat, vasalókat, népművészeti
dísztárgyakat,
népi
eszközöket,
szerszámokat, órákat, antik tárgyakat,
cserépedényeket,
porcelánokat,
régiségeket, teljes hagyatékot. Tel.: 0620/533-6531

MOHAR és SZUDÁNI FŰMAG eladó:
20.000 és 40.000 Ft/100 kg. Tel.: 0620/941-5540
Tömörkény, Bogárzó dűlőben 3 ha
TERMŐFÖLD eladó. Tel.: 06-30/4564842
Körbálás LUCERNA tárolóból eladó. Tel.:
06-70/387-1091
FÓLIAVÁZAK (2 db 12-es, 50 m-es,
dupla vázas) 5/4-es csőből eladó. Tel.:
06-20/382-7627
Fóliás kertészet kiadó, fiatal gazda
részére. Tel.: 06-70/463-9819

Használt KONYHABÚTOR méltányosan
eladó több kézből álló mosogatóval. Tel.:
06-30/443-8763
LUCFENYŐ parkosításra termelőtől 50120 cm-ig eladó. Tel.: 06-20/462-8410
AUSZTRIÁBÓL behozott használt
BÚTOROK, MŰSZAKI CIKKEK és
NYÍLÁSZÁRÓK eladók. Tel.: 06-30/4962704
HÁZTARTÁSI
GÉPEK
JAVÍTÁSA:
mosógép,
porszívó,
centrifuga,
kávéfőző, vasaló, hajszárító, takarítógép,
mikrohullámú sütő, varrógép stb.
Redőny, reluxa alkatrészek! Automata
mosógépek garanciával eladók. Kkfháza,
Bajcsy-Zs. u. 27. Tel.: 06-30/903-7689
E LV E S Z E T T

Szilveszter éjjelén Kiskunfélegyházán
eltűnt Lili nevű szuka VIZSLA kutyánk.
Chippel rendelkezik, nyakörv nincs rajta.
Ha valaki látta, vagy tud róla, kérem
értesítsen a 06-70/332-9155-ös
telefonszámon.
Elveszett egy fekete keverék TACSKÓ
kan kiskutya 2019. január 1-2 éjjelén.
Chippel rendelkezik. Kérem, aki látta,
befogadta, értesítsen! Visszavárom!
Cím: Kkfháza, Simonyi Ó. u. 1. Tel.: 0670/658-8216 Köszönettel: Kis

MEZŐGAZDASÁG
KUKORICA, BÚZA és NAPRAFORGÓ
zsákolva eladó Kkfházán. Tel.: 0620/451-7116
Jó minőségű hálós LUCERNA és SILÓ
eladó nagy mennyisében. Tel.: 0630/678-0360
Kisbálás LUCERNA eladó. Tel.: 0630/858-2408
VALPADÁNA
típusú
(olasz)
KISTRAKTOR 30 LE, 4 kerék hajtás,
kapcsolható difizár, 4 sebességes TLT
hajtással, 160 üzemórával eladó. Tel.:
06-20/334-8018
Eladó egy 300-as Carborobot KAZÁN
óriás puttonnyal és egy Kele-féle
TÁPOLDATOZÓGÉP. Tel.: 06-30/8561566
Várostól 3 km-re 7,2 ha körbekerített
TERMŐFÖLD tanyával, ipari árammal, 2
db kúttal (hozamuk 500 l/perc és 100
l/perc) eladó. Tel.: 06-20/915-4622,
70/225-4664
Tavalyelőtti
SZÉNÁT,
LUCERNÁT,
SZALMÁT VÁSÁROLNÉK. Tel.: 0670/313-7124

Á L L AT
Eladó 7 db 15-20 kg-os MALAC (fehérek).
Uitt.: 5 db 35-40 kg-os SÜLDŐK eladók
(fehérek). Tel.: 06-70/580-2760
2 db nagysúlyú HÍZÓ eladó (kb. 220 kgos). Kukoricán és vegyesdarán hízottak.
Tel.: 06-20/310-3879
KACSA-LIBATÖMŐKTŐL és nevelőktől
ZSÁKOT VÁSÁROLNÉK. Tel.: 06-30/3506330
18 hetes Tetra SL tojóhibrid JÉRCE
kapható Kecskeméten: 2.000 Ft/db. Tel.:
06-20/941-5540
HÍZÓ (1 db 150-160 kg-os, fehér, nem
tápos) eladó. Tel.: 06-30/306-1187
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva: 700
Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382
BORJÚHÚS rendelhető: 1.500 Ft/kg. Tel.:
06-70/313-7124
Természetes takarmányon nevelt kb. 140200 kg-os HÍZÓK eladók. Tel.: 06-70/3879858
Eladó 1 db 3 hetes fekete-tarka ÜSZŐ
BORJÚ.
Tel.:
06-20/823-3909
(Petőfiszállás)
Vegyesdarán és kukoricán hizlalt, fehér,
hús jellegű SERTÉSEK (kb. 130-150-180
kg-osak): 390 Ft/kg és egyszer fialt
ANYADISZNÓ: 330 Ft/kg (kb. 230 kg-os)
eladó. Tel.: 06-20/992-1506
Fehér, hús jellegű HÍZÓK eladók (100-180
kg közöttiek). Tel.: 06-30/277-5669
Eladók nagy- és kissúlyú HÍZÓK. Tel.: 0620/806-0958 vagy 15 óra után: 0620/806-0984
Hagyományos takarmányon nevelt kb.
200 kg-os HÍZÓ (MAN-DUR) eladó. Tel.:
06-70/313-9969
Magyartarka F1-es Holsten-fríz TEHENEK,
BORJAK és vemhes ÜSZŐK eladók
felszámolás miatt. Tel.: 06-70/453-8395
Hús jellegű, nagysúlyú SERTÉSEK eladók.
Tel.: 06-70/453-6131
1 hetes MT BIKA BORJÚ eladó. 0630/366-3335
DOBERMANN kiskutyák (barna, fekete,
kanok) nagytestű szülőktől eladók. A
helyszínen megtekinthetők. Tel.: 0670/424-7820
Hasított SERTÉS eladó. Tel.: 06-30/2062373
HÍZÓK eladók Csongrádon. Tel.: 0630/717-7325
MANGALICA HÍZÓK (180-200 kg),
valamint FOXI 1 éves kan kiskutya eladó.
Tel.: 06-70/457-9825
8 db VÁLASZTÁSI MALAC eladó egyben.
Ár: 100.000 Ft. Tel.: 06-20/968-1366
BÉLKERESKEDÉS (Csongrád, Vég u. 37.).
Mindenféle-fajta bél kapható, vmint. a
hozzátartozó fűszerek, pácok, sonkaháló,
kötözők. Nyitva tartás: H-P.: 9-12 és 1419 óráig.
TÁRSKERESŐ
33 éves fiatalember hozzá illő hölggyel,
lánnyal megismerkedne komoly kapcsolat
céljából. Alkalmi kapcsolat is érdekel. Tel.:
06-70/884-1259

Fiatal, csinos, csongrádi lány társát
keresi. Tel.: 06-30/595-1130
TÁRSKÖZVETÍTÉS kedvezménnyel! Tel.:
06-30/355-2039
38 éves, szőke hölgy barátot keres.
Tel.: 06-30/362-0637
Alkalmi kapcsolatra keresek úriembert.
Én 170 cm magas nő vagyok. Tel.: 0670/351-5232
30-40 éves korig hölgy jelentkezését
várom komoly kapcsolat céljából. 42
éves férfi vagyok. Tel.: 06-70/4187158
36 éves, szép szőke hölgy barátot
keres. Tel.: 06-20/295-9206
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
ÉRETTSÉGIRE
KÉSZÍTÉS
tesztekkel, tételekkel, korrepetálás,
fejlesztés,
tanulás
tréning,
pályatanácsadás. Tel.: 06-30/742-2581
(16 óra után)
S Z O L G Á LTAT Á S
SZOBAFESTÉST – MÁZOLÁST –
TAPÉTÁZÁST – GIPSZKARTONOZÁST,
laminált padló lerakást, hőszigetelést és
kisebb kőműves munkákat vállalok
mindenki számára elérhető áron. Tel.:
06-20/997-2792
TETŐJAVÍTÁST, LAKÁSFELÚJÍTÁST,
VÍZSZERELÉST, FESTÉST, BURKOLÁST
vállalunk. Keressen bennünket! Tel.: 0630/984-4721
KŐMŰVES munkát vállalok idén is új és
leendő kuncsaftjaimnak. Kerítés,
garázs, melléképület fémszerkezettel is,
térkövezés stb. Tel.: 06-20/237-2840
SZOBAFESTŐ-MÁZOLÓ-TAPÉTÁZÓ
brigád rövid határidővel, pontos, precíz,
megbízható munkavégzéssel. Király
Róbert: 06-70/610-1080
ÚJÍTTASSA FEL OTTHONÁT még
szezon előtt min. 20% kedvezménnyel!
Festés,
burkolás,
vízszerelés,
gipszkar ton,
nyílászáró
csere,
padlószőnyeg,
laminált
padló,
tapétázás, illetve amire szükség van.
Keressen minket! Tel.: 06-20/298-3667

Vállalom lakások, családi házak,
kisebb
irodák,
üzlethelyiségek
TAKARÍTÁSÁT hétvégén, szombat
délelőtt, vasárnap egész nap. Tel.: 0630/314-7657
munkákat,
belső
KŐMŰVES
átalakításokat, térkövezést vállalok
számlaképesen. Tel.: 06-30/289-7518
KÚFRÚRÁS. Tel.: 06-30/554-5544
TETŐKÉSZÍTÉST
és
Mindenféle
BÁDOGOS MUNKÁT vállalok kedvező
áron. Tel.: 06-70/355-8049
GURTNI CSERE, új redőny készítése,
faredőny javítás hétvégén is. Gyors,
precíz munka. Tel.: 06-30/900-8159,
70/227-6273
HAGYATÉKOT veszek. Tel.: 06-30/9258608
SORSELEMZÉS, kártyajóslás, családi,
párkapcsolati
problémák,
szerelemkötés, átok-rontás levétele.
Hívásra házhoz megyek. Tel.: 30/9243867
VESZÉLYES
FÁK
vágását,
ereszcsatornák tisztítását, javítását,
MAGASBAN VÉGEZHETŐ munkákat,
modern kosaras emelővel, zárt légtérben
is vállalom. Tel.: 06-30/445-2418
BŐVÍTÉSE!
SZOLGÁLTATÁS
Kiskunfélegyházán és vonzáskörzetében
feleslegessé vált dolgait térítésmentesen
elszállítjuk. Családi házak, lakások,
irodák, tanyák öröklés utáni vagy csak
költözés miatti lomtalanítása PINCÉTŐL
– PADLÁSIG. Halasi József 06-20/5774717
TAKARÍTÁST VÁLLALOK! Precíz, alapos
takarítás! Órabér megegyezés szerint.
Tel.: 06-70/620-1995
IT BIKE MOBIL KERÉKPÁRSZERVIZ!
Javításra szoruló kerékpárért házhoz
megyünk, műhelybe szállítást vállaljuk.
INGYENES KISZÁLLÁS! Tel.: 06-30/9333783
HIDEGBURKOLÓ munkák teljes körű
kivitelezése,
pontos,
precíz
munkavégzéssel.
Keressenek
bizalommal! Tel.: 06-20/248-9132
TŰZIFA
VÁGÁS
szalagfűrésszel.
FŰKASZÁLÁS, parlagfű irtás motoros
fűkaszával. AUTÓ és EGYÉB SZÁLLÍTÁS
2 t-ig! Tel.: 06-20/986-2300
TÁVIRÁNYÍTÓ PÓTLÁS, kapunyitómotor
javítás, kamera, riasztó szerelés. Tel.:
06-30/525-7611
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.
KÖNYVELÉS,
ADÓTANÁCSADÁS,
BÉRSZÁMFEJTÉS
teljes
körű
adatszolgáltatással, társaságok, egyéni
vállalkozások, családi gazdaságok
részére. Cégalapítás, egyéni vállalkozói
engedély kiváltásának ügyintézése,
adószámos
őstermelők,
magánszemélyek
adóbevallásainak
elkészítése. Tel.: 76/468-544, 0620/529-2230
CSŐSZERELŐ
vállal
vízés
fűtésszerelést, konvektorok cseréjét,
javítást, fürdőszobák teljes és részleges
felújítását, csőtörési hibák javítását, új
fürdőszobák készítését, szennyvíz
bekötést. Vegyes tüzelésű kazánok
cseréje és újak beépítése, átfolyós gázvízmelegítők vízkőtelenítése! Tel.: 0630/295-9601

KIVÁGÁS,
korona
igazítás,
FA
fűnyírás, kertgondozás, fű- és
gazkaszálás. Emelőkosaras autóval
munkát vállalok. Uitt.: emelőkosaras
autó bérelhető. Tel.: 06-70/238-3065
–Balaton ZsoltKÖLTÖZTETÉS,
ÁRUFUVAROZÁS
helyben az ország és EU egész területén
ponyvás teherautóval, igény esetén
rakodókkal. Tel.: 06-70/511-1200 –Tóth
József–
UTÓLAGOS
NYÍLÁSZÁRÓK
SZIGETELÉSE, passzítása, beállítása,
zárcseréje,
hőszivárgás
mérése.
Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók,
szalagfüggöny,
harmonikaajtók
készítése, javítása. Penészmentesítés!
www.peneszeltavolitasa.hu Tel.: 0630/294-6022

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, 30/3200631
GÁZKAZÁNOK karbantartása, javítása és
beüzemelése. Baxi, Buderus, Ferroli,
Saunier Duval, Hajdú, Biasi, Fondital
készülékek szervizelése. Gázhálózatok
és készülékek időszakos műszaki
biztonsági felülvizsgálata. Tel.: 0670/622-2755
VIDEOFILM KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALOM
LAKODALMAKON,
CSALÁDI
ÉS
TÁRSADALMI
RENDEZVÉNYEKEN.
HÁZILAG
KÉSZÍTETT
KAZETTÁK
VÁGÁSA ÉS MÁSOLÁSA, DVD ÍRÁS.
ÉRD.: KKFHÁZA, AKÁCFA U. 69. SZ.
ALATT. TEL.: 76/468-116, 20/310-3318
FESTÉST-MÁZOLÁST-TAPÉTÁZÁST,
kisebb KŐMŰVES munkákat, laminált
padló lerakását, télen – nyáron, gyorsan,
precízen, olcsón, bútor mozgatással és
munkálatok utáni takarítással. Hívjon
bátran bármikor. Tel.: 06-30/906-7430
REDŐNY
DOKTOR!
Redőnyök
javítása, újak készítése garanciával,
hétvégén is. Tel.: 06-20/299-2233,
70/287-7851
FOGSOROK
JAVÍTÁSÁT
Kiskunfélegyházán vállalom. Tel.: 0670/453-5350
Veszélyes FÁK KIVÁGÁSÁT, korona
igazítást és erdő gyérítést vállalok. Tel.:
06-20/622-2492
Vállalok kisebb VILLANYSZERELÉSI
MUNKÁKAT, BOJLER TAKARÍTÁST. Tel.:
06-30/692-7387
M U N K A A L K A LO M
A Pub Pizzéria keres KONYHAI
MOSOGATÓT, TAKARÍTÓ munkatársat és
FELSZOLGÁLÓT. Vmint.: a London
Burger keres KISZOLGÁLÓ munkatársat.
Érd.: a helyszínen. Tel.: 06-70/379-3303
VAGYONŐR
nyugdíjas
rendezett
papírokkal munkát keres. Tel.: 0670/343-8996
GÉPÉSZETI SZIGETELÉS és BÁDOGOS
munkára
keresek
megbízható
munkavállalókat. Tel.: 06-70/445-2815
–Boda Ákos e.v.-

gyorsétterembe
Kiskunfélegyházi
(Heaven
Diner)
SZAKÁCSOT,
GYORSÉTTERMI
SZAKÁCSOT,
PIZZASZAKÁCSOT keresünk SZAKMAI
TAPASZTALATTAL,
KIEMELKEDŐ
BÉREZÉSSEL (egyedi megegyezés
alapján). Uitt.: KONYHAI KISEGÍTŐ és
BETANÍTOTT SZAKÁCS jelentkezését is
várjuk. Tel.: 06-70/612-7677
C, E kategóriás jogosítvánnyal és GKI
rendelkező
kártyával
GÉPKOCSIVEZETŐKET keresünk hosszú
távú, folyamatos munkára. Tel.: 0620/959-1452 (Bíró Trans Plusz Kft.)
KACSATÖMŐT
keresünk
kiemelt
bérezéssel. Szállás megoldható. Tel.: 0630/656-2012 –Barbi Kacsa Kft.SZOBAFESTÉSBEN, HŐSZIGETELÉSBEN
jártas munkatársat keresek. Bérezés
megegyezés szerint. Tel.: 06-30/2459732, 30/246-8312 –Pántlika és Társa
Kft.CO-HEGESZTŐKET,
LAKATOSOKAT
keresünk Kecskemétre (nettó 1.200 –
1.600 Ft/óra + prémium). OptimusFerrum Kft. 06-70/329-7554
Könyvelői végzettséggel, több éves
tapasztalattal
ADMINISZTRÁTORI
munkát keresek 4-6 órában. Tel.: 0670/453-9629

Alkalmi munkavállalót keres a TIP-TOP
TURKA a délutáni órákra. Jel.:
személyesen a Jókai u. 1. sz. alatt vagy
telefonon: 06-70/338-7285
Fóliás
KERTÉSZETBE
férfi-női
munkaerőt keresek állandó munkára
(paprika – paradicsom). Tel.: 0670/334-7842 (hétköznap) –Feketéné
Gulyás AnitaRehabilitációs kártyával munkát keresek.
Tel.: 06-30/536-2145
A kiskunfélegyházi Alföld Metal Kft. MÉH
telepe felvételt hirdet C és E kategóriás
jogosítvánnyal
rendelkező
KAMIONSOFŐR részére. Továbbá
SEGÉDMUNKÁSOKAT keres. Tel.: 0620/935-5620
AUSZTRIAI NIGHT CLUB HOSTESS
munkára keres csinos lányokat 19 éves
kortól top keresettel. Tel.: 00-43/664599-9695,
30/313-3516
(Pabian&Partner)

Gépész műszaki végzettséggel MŰSZAKI
ELŐKÉSZÍTŐT keresünk. Tel.: 0630/641-4937
Heti egy alkalomra TÁRSASHÁZI
LÉPCSŐHÁZ TAKARÍTÁSÁRA keresek
takarítónőt. Vállalkozói engedély nem
szükséges. Tel.: 06-70/524-2217
Óvodában,
általánosvagy
ISKOLATITKÁR
/
középiskolában
ADMINISZTRÁTORI állást keresek 4-6
órában is. Tel.: 06-70/453-9629
Nemzetközi vagy 12 tonnás teherautóra
keresünk SOFŐRT GKI és sofőrkártyával.
Tel.: 06-30/943-1794

A kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft.
kínál
ÜZEMI
álláslehetőséget
ADMINISZTRÁTOR
munkakörben.
Férfiak és nők önéletrajzát is egyaránt
várjuk a következő e-mail címre:
brigitta.zsigo@hungarymeat.hu Tel.:
76/463-815
KŐMŰVEST, kőműves munkához értő
személyt, valamint SEGÉDMUNKÁST
felveszek. Csak komoly érdeklődő
jelentkezését várom. Tel.: 06-70/3970115 –Rácz József e.v.PORTÁS – ÉJJELI ŐRT keresünk. Lehet
nyugdíjas is. Tel.: 06-30/760-7310,
30/461-7722 –Tarjányi László e.v.-

A
Félegyházi
Városfenntartó
Kft.
TEMETKEZÉSI
Nonprofit
BETANÍTOTT MUNKÁST keres. Főbb
feladatok: ravatalozás, harangozás,
hangosítás, takarítás. Feltétel: alapfokú
ápolt
megjelenés,
végzettség,
megbízhatóság. Hölgyek jelentkezését is
várjuk. Az állás azonnal betölthető.
az
Jelentkezéseket
fvnp@fvnp.kiskunfelegyhaza.hu e-mail
címen, vagy levélben a 6100
Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8. sz. alá
kérjük. Bővebb felvilágosítást nyújt:
Bakró István részlegvezető a 06-70/3203951-es telefonszámon munkaidőben.

LÁNGHEGESZTÉSBEN
jártas
karbantartót és KAZÁNKEZELŐ (2-12 t/h
között) képesítéssel rendelkező fűtő
munkatársat
keresünk
azonnali
kezdéssel. Jelentkezés önéletrajzzal a
Darvas téri fűtőműben. Időpont
egyeztetés: 06-30/955-7807

Kamerával
felszerelt
áruházba
BIZTONSÁGI ŐRÖKET keresünk.
Kiemelkedő órabér. Tel.: 06-20/2082370
Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari
multi keres betanított munkakörbe,
biztonsági öv összeszerelő kollégákat
sopronkövesdi gyárába, 3 műszakos
munkarendbe. A szállás és a bejárás
megoldott. Kiemelkedő bér mellett, 13.
havi fizetést, prémiumot, cafeteria-t,
bérelőleget is biztosítunk. Érd.: 0670/600-9021 -JOBmotive Kft.-

Győri fémipari partnerünkhöz keresünk
betanított munkás, géplakatos, CNCgépkezelő, autószerelő, villanyszerelő
munkakörbe dolgozókat. Amit biztosítunk:
versenyképes fizetés, cafeteria, szállás,
munkába járás, hazautazási támogatás,
bérelőleg. Érd.: 06-70/415-9021 JOBmotive Kft.Nincs munkád vagy váltani szeretnél?
Betanított dolgozókat keres nemzetközi
autóipari cég győri és mosonmagyaróvári
munkahelyére. Versenyképes fizetés
mellé, cafeteria-t, szállást, munkába
járást, bérelőleget biztosítunk. Érd.: 0670/415-9020 -JOBmotive Kft.-

Haleszi paprikás KERTÉSZETBE férfi-női
munkaerőt
keresek.
Folyamatos
foglalkoztatással egész évben. Tel.: 0630/458-0049 - Ifj. B. Szabó kertészet A 20 éves szakmai tapasztalattal
Szikra-Vill
Kft.
rendelkező
VILLANYSZERELŐ vagy villanyszerelő
MUNKATÁRSAT
keres
SEGÉD
épületvillamossági munkakörbe. A
jelentkezéshez „B” kategóriás jogosítvány
előny, de nem feltétel. Amit ajánlati
tudunk: versenyképes juttatási rendszer,
cafeteria. Érdeklődni munkaidőben
hétfőtől-péntekig 7-16 óráig a 0620/466-9457-es telefonszámon lehet.

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugatmagyarországi
(Győr,
Mosonmagyaróvár és Sopron környéki)
autóipari és fémipari nagyvállalatok
állásajánlataiból válogathatsz (betanított,
lakatos, targoncás, CNC-s, hegesztő,
stb.), ahol kiemelt bérezést, ingyenes
szállást, utazást, valamint bérelőleget és
hosszú távú munkát biztosítunk.
Érdeklődni 8-20 óráig a 06-70/6399920 telefonszámon - JOBmotive Kft.KŐFARAGÓ
jó
kézügyességű,
építőiparban jártas munkatársat keres.
Tel.: 06-30/943-7380

A Komfor t Style Kft. petőfiszállási
cipőgyár tó üzemébe munkatársakat
keres: SZABÁSZAT és TÜZÖDE
RÉSZLEGÉBE. Amit kínálunk: hosszú
távú, bejelentett munkahely, utazási
költségtérítés, biztos munkahelyi
háttér, részmunkaidős lehetőség.
Cipőgyári tapasztalat előnyt jelent.
Betanítást vállalunk. Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk. Jel.: a 76/368227-es
telefonszámon,
ill.
személyesen 8-14 óráig a helyszínen
(Petőfiszállás, Árpád u. 38. sz. alatt)
lehet.

A Komfort Style Kft. petőfiszállási
cipőgyártó üzemébe keres: TÜZÖDEI
MINŐSÉGELLENŐRT. Amit kínálunk:
hosszú távú bejelentett munkahely,
utazási költségtérítés, biztos munkahelyi
háttér, részmunkaidős lehetőség.
Cipőgyári
tapasztalat szükséges.
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. Jel.:
a 76/368-227-es telefonszámon, ill.
személyesen 8-14 óráig a helyszínen
(Petőfiszállás, Árpád u. 38. sz. alatt)
lehet.
GÉPEK JAVÍTÁSÁBAN és LAKATOS
MUNKÁHOZ ÉRTŐ segítséget keresek.
Tel.: 06-70/457-0051 –Hydro-Foor Bt.-

A
Félegyházi
Városfenntartó
Kft.
KÖZTISZTASÁGI
Nonprofit
DOLGOZÓT és KUKARAKODÓT keres.
állás
azonnal
betölthető.
Az
Jelentkezéseket
a
fvnp@fvnp.kiskunfelegyhaza.hu e-mail
címen, vagy levélben a 6100
Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8. sz. alá
kérjük. Bővebb felvilágosítást nyújt:
Nové Miklós műszaki vezető. Tel.: 0670/885-5084 (munkanapokon 8-14
óráig)
Sörözőbe PULTOST keresünk állandó és
beugrós munkára. Tel.: 06-20/373-8723

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik drága Férjem,
Édesapánk, Apósunk,
Nagyapánk

Tajti Miklós

temetésén részt vettek,
utolsó útjára elkísérték,
sírjára koszorút, virágot
helyeztek, mély
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönetet mondunk a
kecskeméti kórház 8. emeleti
belgyógyászat ápolóinak,
akik az utolsó napjaiban
betegségében segítettek neki.

- Gyászoló család -

„Olyan csend van így
Nélküled, hogy szinte hallani,
amit még utoljára akartál mondani.”
(Váci Mihály)
Fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk mindazokkal akik
ismerték és szerették, hogy

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

Varga Mihályné
szül.: Bíbok Mária Magdolna

Kovács Sándorné
szül.: Urbán Julianna

életének 80. évében
2019. január 2-án elhunyt.
Temetése 2019. január 11-én
12 órakor lesz a Felsőtemetőben.
Lelki üdvéért az engesztelő
szentmisét 2019. január 11-én
7 órakor a Sarlós Boldogasszony
Templomban mutattatjuk be.
Soha el nem múló szeretetünk
őrködik nyugalmad felett.

- Gyászoló család -

engesztelő gyászmisével
egybekötött búcsúztatójára eljöttek,
virágaikkal, részvétnyilvánításukkal
fájdalmunkban velünk
együttéreztek. Külön mondunk
hálás köszönetet
dr. Farkas-Rusu Eugénia
Alexandra kezelőorvosnak és a
Megyei Kórház
Gasztroenterológiai Osztály
ápolóinak, valamint a
Csanyi úti Idősek Otthona
vezetőinek és dolgozóinak
odaadó, lelkiismeretes munkájáért.

- A gyászoló család -

„Én vagyok
a feltámadás
és az élet.”

KÖSZÖNET

Mély tisztelettel és
szeretettel köszönjük meg
részvételüket és imáikat
mindazoknak, akik drága
testvérünket

Tabi Irént

elkísérték utolsó útján
2018. december 11-én
és együtt imádkoztunk
az Érte bemutatott
szentmisén.

- Testvérei és a
hozzátartozók -

HÁZ KÖRÜLI MUNKÁRA, valamint
ÁLLATOK GONDOZÁSÁRA keresünk józan
életű, megbízható munkavállalót. Lakhatás
megoldható. Tel.: 06-70/394-1196
Minden, ami karbantartás keres 1 fő
SZOBAFESTŐ MÁZOLÓ szakmunkást és
ügyes kezű, festésben jártas kollégát heti
öt nap, napi nyolc órában, korrekt
bérezéssel. Tel.: 06-20/280-2388
AUTÓSZERELŐ munkatársat keresünk
KIEMELT BÉREZÉSSEL. Pályakezdők
jelentkezését is várjuk. Jelentkezni a
major@pizolitbusz.hu e-mail címen vagy
a 06-20/466-3397-es telefonszámon
lehet.

GYÁSZHÍR

Fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy

A Hungary-Meat Kft. felvesz NAGY
KAZÁN
FŰTŐT,
TELJESÍTMÉNYŰ
műszaki végzettségű szakembert,
valamint SZENNYVÍZTELEPI dolgozót.
Jel.: a munkaügyi osztályon vagy a
jozsef.toth@hungarymeat.hu e-mail
címen.

Fájó szívvel

EMLÉKEZÜNK

Kis Imre

halálának 10. évfordulóján.

- Szerető családja -

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Bitó Ferenc
életének 77. évében
tragikus hirtelenséggel
eltávozott közülünk.
Szeretett halottunk
búcsúztatója
2019. január 16-án
11 órakor lesz az
Alsótemetőben.
A részvétnyilvánítás
mellőzését kérjük.

- A gyászoló család „Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelednek,
örökké él, akit nagyon szeretnek.”
(Tóth Árpád)

GYÁSZJELENTÉS
Fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett Férjem,
Édesapánk, Tatánk

Hálás szívvel mondunk
köszönetet dr. Nyúzó Bálint
főorvos úrnak, és mindazon
ápolóknak, ápolónőknek,
akik feleségem

Czombos Károlyné
szül.: Bajáki Mária

hosszadalmas betegségében
segítségére voltak és fájdalmait
enyhíteni igyekeztek.
Valamint köszönetet mondunk a
rokonoknak, szomszédoknak,
jó ismerősöknek és
mindazoknak, akik temetésén
megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek.

- Gyászoló család -

„Egy perc volt és véget ért
az életed. Itt hagytál minket,
kik szerettek Téged. Imádtad
a családod, mindenkit
szerettél. Akkor voltál
boldog, ha örömet szereztél.
Könnyes az út, mely
Hozzád vezet, a jó Isten
őrködjön pihenésed felett.”

EMLÉKEZÜNK

Csenki József

életének 67. évében
2018. december 15-én elhunyt.
Búcsúztatása
2019. január 17-én 10 órakor
lesz a Felsőtemetőben.
Emlékét őszinte
szeretettel őrizzük.

- A család -

Kuruczné
Doktor Mária
halálának
6. évfordulójára.

- Szerető családja -

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájdalomtól megtört szívvel szeretnénk köszönetet mondani
minden kedves szomszédnak, rokonnak, ismerősnek és
mindenkinek, aki szeretett férjem

Rekedt-Nagy László
(élt 68 évet)

temetésén megjelent, sírjára koszorút, virágot helyezett
és fájdalmunkat enyhíteni igyekezett.

- Gyászoló család -

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

EMLÉKEZÜNK

„Lelked, mint fehér galamb,
csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk
már soha nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok közt
a legfényesebb Te leszel,
Utat mutatsz nekünk, mert
szívünkben mindörökké létezel.”

EMLÉKEZÜNK

Tóth József

halálának 2. évfordulójára.

- Szerető családja -

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

Szabó Mihályné
szül.: Sallai Mária

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

- Gyászoló család -

„Elmentél tőlünk egy
csendes hajnalon. Ha van
halál után is élet, a jó Isten
segít megtalálni Téged.”

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

Fekete
Makány József
késes mester

hosszú betegség után
2019. január 4-én elhunyt.
Temetése 2019. január 15-én
11 órakor lesz a
Felsőtemetőben katolikus
szertartás szerint.
Lelki üdvéért az engesztelő
szentmisét 2019. január 15-én
7 órakor a Szent István
Templomban mutattatjuk be.
Minden értesítés helyett.

- Gyászoló család -

Csereklei József
halálának 2. évfordulójára.

- Szerető családja -

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

EMLÉKEZÜNK

Dr. Virágh László
orvos
1933 - 1989

halálának 30. évfordulóján.

- Emlékeznek szerető
felesége és fiai -

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és
szerették hogy

Kovács Sándorné

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

Nagy Ferenc
Dezsőné
szül.: Fábián Margit

temetésén megjelentek, sírjára
koszorút és virágot helyeztek,
gyászunkban együttéreztek.

- Gyászoló nővére
és családja -

„Szívedben nem volt más, csak
jóság és szeretet, munka és
küzdés volt az egész életed.”

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

Dencs Balázs

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

dr. Dombovári
ügyvéd

64 éves korában
2019. január 6-án tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Végső nyugalomra 2019. január 18-án 13 órakor helyezzük
polgári szertartás keretében a kiskunfélegyházi Felsőtemetőben.

- Gyászoló család -

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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

(élt 93 évet)

Antoni Mihályné

- Gyászoló család -

- Gyászoló Antoni
és Balla család -

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

„Csak a testem alszik, a lelkem
örökké él azok között, akiket
szerettem, s akik engem szerettek.”

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

Kasza
József Kálmán
életének 66. évében
2019. január 1-jén elhunyt.
Temetése 2019. január 14-én
14 órakor lesz a Petőfiszállási
temetőben. Lelki üdvéért az
engesztelő szentmisét
2019. január 14-én
13 órakor a Pálosszentkúti
templomban mutattatjuk be.
Soha el nem múló szeretetünk
őrködik nyugalmad felett.

- Gyászoló család -

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk
köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak,
munkatársaknak, barátoknak,
ismerősöknek,
a Nyugdíjas Klub tagjainak
és mindazoknak,
akik Édesapánk

szül.: Balla Anna

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

„Elmentél némán, csendben.
Könnyezve őrizzük emlékedet.
Elfelejteni Téged soha nem lehet,
s meg kell tanulni élni Nélküled.”

EMLÉKEZÜNK

- A gyászoló család -

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

EMLÉKEZÜNK

Balla Jánosné
szül.: Dongó Ilona
„Zsuzsika”

halálának 1. évfordulóján.

- Balla és Dongó család -

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

Pap Istvánné

szül.: Csáki Julianna

Mészáros József
(1961-2016)

halálának 3. évfordulóján.

- Szerető felesége
és családja -

„Elvitted a derűt, a fényt, a
meleget, csak egy sugarat
hagytál itt, az emlékedet.
Bennünk él egy arc és
szeretet, amit tőlünk senki el
nem vehet. Elfelejteni Téged
soha nem lehet, s meg kell
tanulni élni Nélküled.”

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

2019. január 7-én
66 éves korában elhunyt.
Temetése 2019. január 15-én
10 órakor lesz a
Felsőtemetőben.
Részvétnyilvánítás
mellőzését kérjük.

- Gyászoló család -

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

Gémes Mihályné

szül.: Kohajda Mária

71 évesen
2019. január 6-án elhunyt.
Búcsúztatása, hamvainak végső
nyughelyére helyezése
előreláthatóan 2019. január 18-án,
pénteken 15 órakor lesz a
Felsőtemetőben, polgári
szertartás szerint.
Kérjük, hogy együttérzésüket
egy szál virággal szíveskedjenek
kifejezni.

Henrik

Faragó Pál

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

- Gyászoló család -

Eszik István

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

- Gyászoló család -

„Etuska”

szül.: Ormándi Etel Mária

temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban velünk
együttéreztek.
Külön köszönetet mondunk
dr. Perlaki Pál főorvos úrnak és a
kardiológiai osztály dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.

- Gyászoló család -
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