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Plitvicei Tavak + Trakosztyán vára:
02.16., 2 nap, szállás, reggeli, busz+kfházi indulás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27.500 Ft/fő
Postojnai cseppkőbarlang és a Dobronaki Orchideafarm:
03.15., 2 napos, szállás, regg., busz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.500 Ft/Fő
India: 03.14., Arany Háromszög, körutazás, 8 nap, szálloda, reggeli, repülő . .199.900 Ft-tól
Róma: 04.19., 4 nap, szálloda, reggeli, repülő, idvezető . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99.900 Ft-tól
Barcelona: 04.18., 5 nap, szálloda, félpanzió, repülő, idvez. . . . . . . . . . . . .109.900 Ft-tól
Párizs: 04.18., 5 nap, szálloda, reggeli, repülő, idvezető . . . . . . . . . . . . . . . .114.900 Ft-tól
Csíksomlyó: 05.31., Pápalátogatás, 3 nap, panzió, félpanzió, busz, idvez. . . .42.000 Ft-tól
Hurghada: 02.08., 4*szálloda, 8 nap, all inc., repülő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79.000 Ft-tól
Montenegró: 06.15., 4*szálloda, 8 nap, félpanzió, repülő . . . . . . . . . . . . .104.900 Ft-tól
Kefalónia: 06.15., -22., 2*szálloda, 8 nap, félpanzió, repülő . . . . . . . . . . . .109.900 Ft-tól
Málta: 06.08-15., -22., 8 nap, szálloda, félpanzió, repülő . . . . . . . . . . . . . . . . .99.900 Ft-tól
Albánia: 06.14., tengerpart, 4*szálloda, 10 nap, reggeli, busz . . . . . . . . . . . . .99.990 Ft-tól
Isztria: 06.25-07.20., 8 nap, 4 fős magánapartmanok . . . . . . . . . . . . . . . . . .155.700 Ft-tól
Török Riviéra: 06. hó, 8 nap, 5*szálloda, all inc., repülő . . . . . . . . . . . . . .148.000 Ft-tól
Zakynthos: 06.11., 8,nap, apartman, repülő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49.990 Ft-tól
Továbbá egzotikus programok, külföldi és belföldi üdülések repülővel, busszal vagy egyénileg
Reptéri transzfer, online repülőjegy, buszjegy, vonatjegy és szállásfoglalás, utasbiztosítás

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.: 06-30/341-9126
Selymesben
728
m2-es
telken
folyamatosan karbantartott, 12 m2-es
lakóterű, 1 szoba-konyhás ház eladó: 2 M
Ft. Tel.: 06-30/341-9126
Jászszentlászlón 685 m2-es telken
felújítandó, 70 m2-es lakóterű, 2 szobás
ház eladó: 3,2 M Ft. Tel.: 06-30/341-9126
Kiskunfélegyháza Szabóhegyen 2877 m2es telken folyamatosan karbantartott, 84
m2-es lakóterű, 2 szobás családi ház
eladó: 14.990.000 Ft. Tel.: 06-30/3419126
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 7762 m2-es telken
folyamatosan karbantartott, 85 m2-es
lakóterű, 2 szobás családi ház halastóval,
művelhető
földterülettel
eladó:
14.900.000 Ft. Tel.: 06-30/341-9126
Kiskunfélegyházán Bikahegyen 1021 m2es, beépítetlen építési telek eladó: 4,9 M
Ft. Tel.: 06-30/341-9126
Kiskunfélegyházán
keresek
házat
partnereim részére. Tel.: 06-30/341-9126
Kiskunfélegyházán, a Kossuthvárosban
573 m2-es telken felújítandó, 70 m2-es
lakóterű, 2 szobás családi ház keresi új
tulajdonosát: 11,5 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
Kiskunfélegyháza külterületén, Kunszállás
felől 6000 m2-es területen újszerű, 70
m2-es lakóterű, 2 szoba + nappalis
családi ház eladó: 26,5 M Ft. Tel.: 0630/341-9126
Jászszentlászlón körbekerített, 1158 m2es beépítetlen telek eladó: 2,6 M Ft. Tel.:
06-30/341-9126
Petőfiszállás külterületén folyamatosan
karbantartott, 7813 m2-es területen 70
m2-es lakóterű, 2 szobás családi ház
eladó: 5,5 M Ft. Tel.: 06-30/341-9126
Keresek Haleszban, Felsőgalamboson
eladó tanyát, hétvégi házat. Tel.: 0630/724-8560

Keresek Félegyházán kiadó lakást vagy
házat. Tel.: 06-30/724-8560
Kiskunfélegyháza külterületén 100 m2-es,
halastavas, központi fűtéses tanya eladó.
Irányár: 11,3 M Ft. Tel.: 06-30/724-8560
Belváros szélében csendes utcában 536
m2-es telek eladó. Irányár: 7,6 M Ft. Tel.:
06-30/724-8560
Kiskunfélegyháza – Haleszban 48 m2-es
hétvégi ház eladó. Irányár: 2 M Ft. Tel.:
06-30/724-8560
Kiskunfélegyháza Bikahegyben 620 m2es építési telek eladó. Irányár: 5 M Ft. Tel.:
06-30/724-8560
Kiskunfélegyháza
–
Haleszban
közművekkel ellátott dupla telek
gazdálkodóknak, építkezőknek eladó: 2,5
M Ft. Tel.: 06-30/724-8560
Kiskunfélegyháza külterületén otthonos,
80 m2-es, 2 szobás, nagy fürdőszobás
tanya 5900 m2 területtel eladó: 5,2 M Ft.
Tel.: 06-30/724-8560
Kiskunfélegyháza Kossuthvárosban 401
m2-es telek eladó. Irányár: 8,45 M Ft. Tel.:
06-30/724-8560
Kiskunmajsán, a fürdőhöz közeli részen
72 m2-es ház eladó: 5,7 M Ft. Tel.: 0630/724-8560
Kiskunfélegyháza
külterületén
madárcsicsergős helyen nyári pihenésre
is alkalmas tanya eladó. Irányár: 3,9 M Ft.
Tel.: 06-30/724-8560
Bikahegyben 822 m2-es telek építkezők
számára eladó. Irányár: 5,7 M Ft. Tel.: 0630/724-8560
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.: 06-70/398-1636
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.: 0670/398-1636
Szabóhegyen nagyon közel a betonúthoz
jó állapotú családi házas tanya eladó sok
melléképülettel, veteményessel. Tel.: 0670/398-1636
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 m2es, 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.: 06-70/3981636
Eladó tanyát keresek. Tel.: 06-70/3981636
Tiszaalpár
Üzemi
Lakótelepen
gazdálkodásra alkalmas 3600 m2-es
területen 115 m2-es lakóépülettel
gázkonvektoros fűtésű tanya eladó.
Nappali, étkező, konyha, fürdőszoba +
wc, 3 hálószoba. Külön garázs, felújított
melléképületek, ólak. Termő gyümölcsfák,
szőlő. Igény esetén további területek
vásárolhatóak a tanyához, szántó legelő.
Betonúttól mindössze 250 m-re. Tel.: 0670/398-1636
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.: 06-70/3981636

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.: 0670/398-1636
Petőfiszálláson, Kiskunfélegyházától 10
km-re, erdős környezetben 4661 m2-es
területen 90 m2-es lakóépülettel tanya
eladó. Melléképületek, 3 fóliaváz, nagy
garázs. Tel.: 06-70/398-1636
Kossuth utcán 35 m2-es, jó állapotú, I.
emeleti, erkélyes lakás eladó. Azonnal
költözhető. Tel.: 06-70/398-1636
Tiszaalpár központhoz közeli utcájában
kínálok eladásra egy 110 m2-es,
modernizálásra váró házat 700 m2-es
telken. Ár: 6,6 M Ft. Bővebb információért
hívjon
a
06-30/161-2393-as
telefonszámon.
Tiszaalpáron folyamatosan karbantartott,
2 hálószobás + nappalis ház eladó a
központtól pár utcányira. Központi fűtés új
radiátorokkal és új kondenzációs
kazánnal. Szigetelés, nyílászárók cseréje
megtörtént. Ár: 11,5 M Ft. Tel.: 0630/161-2393
Szeretne egy összkomfortos, teljesen
felújított pihenőházat a Tisza-parttól 600
m-re?
Aszfaltos
utcában,
bolt,
tömegközlekedés az utca végén található.
Parkosított udvar, terasz, kerti kiülő,
gyermekhinta,
garázs.
Irányár:
10.900.000 Ft. Tel.: 06-30/161-2393
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 m2-es
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

Belvárosban 50 m2-es, 2 szobás, belső
házrész eladó. Felújított, zuhanyzós
fürdőszoba, gázkonvektoros fűtés, saját
10 m2-es tároló. Tel.: 06-70/398-1636
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.: 0670/312-5719
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

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
érdeklődni: www.ingatlan.com/23431632
Kiskunfélegyházán
családi
házat,
városhoz közeli tanyát KERESEK. Tel.: 0630/182-5195
Bugaci útban, közel az aszfaltos úthoz
eladó egy 60 m2-es, 2 szintes, tégla
építésű ház gyönyörű udvarral, garázzsal.
Irányár: 8,6 M Ft. Tel.: 06-70/631-7194
Kiskunfélegyházán központhoz közel 2
szobás 70 m2-es összkomfortos
CSALÁDI HÁZ eladó. Tel.: 06-30/1825195
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 50500 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
Eladó
Kiskunfélegyháza,
Kossuthvárosban 900 m2-es telek 160
m2 lakóépülettel, ott lévő ingóságokkal
együtt: 14 M Ft. Tel.: 76/463-151 (esti
órákban)
Klapka utcában eladó egy üres, 525 m2es TELEK közművekkel, 47% beépítési
lehetőséggel. Irányár: 6,9 M Ft. Tel.: 0670/631-7194
Kkfházán kitűnő helyen, jó állapotú,
részben alápincézett, 3 szobás,
összkomfortos, teraszos SAROKHÁZ
udvarban nagy garázzsal, tulajdonostól
eladó. Irányár: 26 M Ft. Ingatlan turisták
kíméljenek! Tel.: 06-70/337-0139,
20/365-5811

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
Kkfházán belvároshoz 500 m-re eladó egy
különportás, 3 szobás, gáz-központi
fűtéses, teraszos CSALÁDI HÁZ új
garázzsal, melléképülettel, 300 m2-es
telken. Irányár: 15,8 M Ft. Tel.: 0670/631-7194
ÉPÍTKEZŐK,
LAKÁSFELÚJÍTÓK,
LAKBERENDEZŐK figyelem! Párkányok,
konyhaés
fürdőszoba
pultok,
falburkolatok különleges anyagokból,
Technistone, Neolith, mészkő, gránit. Tel.:
06-30/943-7380
Lebontásra vagy felújításra szoruló házat
vagy különálló házrészt KERESEK
megvételre. Bármilyen állapotú érdekel.
Uitt.: 3x4 m-es VASBÓDÉ VÁZ alumínium
tetővel eladó. Irányár: 22.000 Ft. Tel.: 0620/280-9503
Eladó a Templomhalom utcában 1600
m2-es ÉPÍTÉSI TELEK. Tel.: 06-20/3520703
Eladó Kkfházán 2 szoba-konyhaelőszobás, félkomfortos, felújításra
szoruló, utcai HÁZRÉSZ. Tel.: 06-20/2000530, 20/559-7720
Ady Endre utcában 3 szobás CSALÁDI
HÁZ eladó melléképületekkel, garázzsal.
Tel.: 06-20/335-8836
Kkfháza, Vörösmarty u. 13. sz. alatt HÁZ
490 m2 telekkel eladó. Tel.: 06-70/5257074 (szombaton 12 órától, vasárnap 16
órától)

HALESZBAN HOBBITELEK eladó rajta
pincével, gyümölcsfákkal és szőlővel
betelepítve. Uitt.: átmeneti KABÁT, IRHA
TÉLI KABÁT, fekete színű kivehető bélésű
KABÁT, kétmedencés MOSOGATÓ, Hajdú
CENTRIFUGA eladó. Tel.: 06-70/2853332
Víztorony mellett lévő 100 m2-es,
különportás, 2 szobás, összkomfortos,
részben felújított CSALÁDI HÁZ eladó.
Tel.: 06-70/529-5354
Kiskunfélegyháza belterületén frekventált
helyen jó állapotban lévő, 50 m2-es
BELSŐ HÁZRÉSZ + melléképülettel, kis
kerttel eladó. Tel.: 06-30/253-4798,
20/580-7950
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.: 0630/637-4514, 20/584-4538, 30/9435839
FÜLÖPHÁZÁN 1+fél szobás, 60 m2-es
HÁZ (konyha, spejz, fürdő) vízzel,
villannyal, 6000 m2 telken, bekerítve
eladó. Irányár: 10,9 M Ft. Tel.: 06-30/5623811
Német partnereim részére keresek családi
házat, tanyát, nyaralót. Tel.: 06-30/2829225
FÜLÖPJAKABON, a Templom u. végén 3
szobás HÁZ eladó nagy szántóval,
legelővel. Víz, gáz, 3 fázisú villany van. Ár:
10 M Ft. Tel.: 06-70/978-0961
Belvárosban csendes utcában 2 szintes
120 m2 jó állapotú CSALÁDI HÁZ eladó.
5+1/2 szoba, 2 fürdős + 20 m2 garázs.
Tehermentes, akár 2 generáció részére is
alkalmas. Irányár: 28,2M Ft. Tel: 0670/339-8366
Kiskunfélegyházán a Merci gyárhoz közel,
szintes, 5 szobás, 2 fürdőszobás HÁZ
garázzsal, riasztóval, teljes közművel,
nagy udvarral, óllal, gyümölcsössel eladó.
Csere érdekel (Kecskemét – Helvécia) 2-3
szobásra. Ár: 25 M Ft. Tel.: 06-70/4343651
Kossuthvárosban építkezésre előkészített
401 m TELEK eladó! Tel.: 06-70/6232741

LAKÁS
Kiskunfélegyházán, a központban, zárt
udvarú társasházban I. emeleti, 56 m2-es
lakás tárolóval, garázzsal eladó.
Ingatlanközvetítők ne hívjanak! Tel.: 0670/332-2565
Kossuth utcán I. emeleti, 50 m2-es, 2
szobás, alacsony rezsiköltségű lakás
eladó. Tel.: 06-70/386-0901
A lakótelep elején (Asztalos J. u.) II.
emeleti, panelprogramos, jó állapotú, 1
szobás lakás eladó. Irányár: 10.490.000
Ft. Tel.: 06-30/680-1478
Móravárosban, 4 lakásos társasházban I.
emeleti lakás garázzsal eladó. Tel.: 0670/359-9965
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
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
Petőfi lakótelepen 2 szobás, erkélyes,
klímás, új nyílászárós, felújított, IV. emeleti
lakás eladó. Irányár: 13.200.000 Ft. Tel.:
06-70/397-7455

Eladó Kkfházán a Móravárosban I. emeleti
erkélyes, parkettás WIMPI típusú lakás jó
állapotban. Azonnal beköltözhető. Irányár:
16,2 M Ft. Tel: 06-70/334-6638 (18 után
vagy hétvégén)
Eladó 86 m2-es LAKÁS a Kazinczy
utcában. Tel.: 06-70/453-5350
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
3 szobás, III. emeleti, nagy erkélyes, szép,
világos lakás a Kossuth utcán eladó. 75
m2 alapterület, szép környezet, jó
lakóközösség. Tel.: 06-20/593-3084
Dr. Holló Lajos utca elején 63 m2-es,
felújított, I. emeleti, klímás lakás eladó.
Tel.: 06-70/453-8402 Ingatlanosok csak
konkrét vételi ajánlattal hívjanak!
SZEGEDEN 2 szobás lakás eladó Szeged
csendes részén, a Juharfás utcában. A
lakás kiváló állapotú, kis rezsivel.
Panelprogramban részt vett, parkettás,
klímás. További információkért hívja a 0630/414-8433-as
számot.
Ingatlanközvetítők kérjük ne hívjanak!

ALBÉRLET
Kiadó
albérlet
Kiskunfélegyháza
külterületén 48 m2-es (1,5 szobás) nagy
konyhával + fürdő, WC, spejz.
Gázkonvektoros, illetve vegyes tüzelésű,
kandallós fűtés. Nagy családi házzal
közös udvar. Különálló épület, külön
villany ill. gázóra. Kőút 100 m-re,
buszmegálló 200 m-re, bolt 200 m-re.
Tel.: 06-30/266-1920
Szegedi út 85. sz. alatt 3 szobás CSALÁDI
HÁZ hosszú távra kiadó. Tel.: 06-30/9000700
3 szobás, II. emeleti, körbefűtött,
bútorozott, gázkonvektoros, belvárosi
lakás kiadó csak hosszú távra. 2 havi
kaució szükséges. Tel.: 06-70/337-3364
3-4 szobás, kiadó kertes házat KERESEK
1-15-17-18 éves gyerekekkel. Tel.: 0670/242-8304
Móravárosban 1+2 fél szobás WIMPI
február 1-től kiadó. Tel.: 06-20/390-8881
Leinformálható, állandó munkahellyel
rendelkező fiatalember albérletet keres
Kiskunfélegyházán. Tel.: 06-30/948-2331
Egyszobás HÁZRÉSZ kiadó február 1-től:
40.000 Ft/hó + rezsi. 2 havi kauciót
kérünk. Tel.: 06-70/333-5693 (este)
Kiskunfélegyházán, városközpontban I.
emeleti, 56 m2-es, összkomfortos,
bútorozott,
hőszigetelt
lakásba
leinformálható, munkahellyel rendelkező
bérlőt keresek. Tel.: 76/421-786 (8-19
óráig)
Leinformálható személynek CSALÁDI HÁZ
(akár két részre választható) kiadó. Kaució
szükséges. Uitt.: VW BOGÁR restaurálás
alatt
és
Mercedes
CLK
200
KOMPRESSZOR külföldi okmányokkal
eladó. Tel.: 06-30/409-2101
Új építésű társasházban 1 szoba +
hálófülkés lakás HOSSZÚ TÁVRA kiadó
február 1-től egyedülállónak vagy fiatal
párnak. Tel.: 06-30/741-3997
PÁLMONOSTORA
központjában
kétszintes családi ház albérletként kiadó
két vagy igény szerint négy szobával. A
felső rész lezárható. Tel.: 06-20/801-6318
2+2 fél szobás lakás a városközpontban
kiadó. Tel.: 06-30/953-0286
Kiskunfélegyháza központjában nappali +
3 szobás, 2 erkélyes, minőségi lakás
igényes bérlőnek hosszú távra kiadó. Tel.:
06-30/998-8555
TISZAALPÁRON, szép, rendezett lakás,
mely kettő szintes, bútorozva eladó vagy
kiadó 1 esetleg 2 bent nem dohányzó,
nagyon korrekt személynek. Kisállat,
kutya, macska kizárt. Lakbér + kaució
belépéskor, elfoglaláskor. Uitt.: Vadi új
KANDALLÓ (lemez, üveges) és új,
felültöltős MOSÓGÉP eladó. Tel.: 0620/241-3093

ÜZLET
Kiadó ÜZLETHELYISÉG (55 m2) + raktár,
udvar a Damjanich u. 2. sz. alatt. Tel.: 0620/458-9479
Kkfházán, a Petőfi lakótelepen, az E5-ös
főút mellett 120 m2-es üzlethelyiség
ELADÓ vagy KIADÓ. Tel.: 06-30/2491048
30 m2-es üzlethelyiség KIADÓ a Kossuth
utcán a Venezia Étterem mellett. Tel.: 0630/900-0700
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
TISZAALPÁRON vendéglátó egység
hosszú távra KIADÓ vagy ELADÓ. Tel.:
06-70/637-3736
Kossuth u. 17-19-ben 38 m2-es
üzlethelyiség KIADÓ egyedi fűtéssel és
órákkal, klímával. Tel.: 06-70/363-6033
Frekventált helyen 3 db üzlethelyiség
KIADÓ. Tel.: 06-30/935-5088
ÜDÜLÉS
GYULÁN a Hőforrás üdülőben 1,5 szobás
komfortos üdülő jogomat átadnám 2019.
március 1-7-ig. Tel.: 06-70/335-2722

KIADÓ
GARÁZS kiadó a Kalmár József u. 18. sz.
alatti zárt udvarban február 1-től. Víz és
villany, mérőórákkal ellátott (20 m2). Tel.:
06-70/704-2178
Kkfházán, a Petőfi ltp-en, az ABC mögötti
cserepes garázssoron déli fekvésű
GARÁZS február 1-től hosszú távra kiadó.
Tel.: 06-70/337-3354
Petőfi lakótelepen IKERGARÁZS kiadó.
Tel.: 06-20/563-0901
Kiskunfélegyháza belvárosában, a Molnár
Béla u. 2. sz. alatt (Autósiskola mellett) 45
m2-es, két bejáratos, frissen felújított,
azonnal birtokba vehető, számlaképes
iroda/üzlethelyiség bérelhető. Bővebb infó
és érd.: www.ingatlan.com/28255139
GARÁZS kiadó a belvárosban. Tel.: 0630/385-0019
Belvárosban GARÁZS kiadó. Tel.: 0630/953-0286
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
Kossuthvárosban 110 m2-es házam
KISEBBRE CSERÉLNÉM. Tel.: 06-30/2460054

G É P- J Á R M Ű
Megkímélt állapotban SKODA FAVORIT
’90-es évj. 47.000 km-rel eladó. Tel.:
76/433-109
SIMSON-t és 250-es ETZ-t, MZ-t
VÁSÁROLOK bármilyen állapotban,
hiányosan üzemképtelenül is. Tel.: 0620/459-5066
KÉSZPÉNZÉRT bármilyen utánfutóját,
lakókocsiját,
autóját,
büfékocsiját
megvásárolom. Tel.: 06-30/421-85-75,
70/424-7820
2000-es évj. 1,9-es TD jó állapotban lévő
6 személyes, zárt FIAT DUCATO eladó
2020. februárig érv. műszakival. Tel.: 0670/240-6411
UTÁNFUTÓ eladó. Tel.: 06-70/424-7820
Régi motorkerékpárokat, Velorexet
VÁSÁROLNÉK gyűjteményembe. Tel.: 0630/950-9170
LAKÓKOCSIK telepítésre (őrbódénak,
szerszámosnak) eladók. Tel.: 06-70/6325836
VW BOGÁR BEETLE CABRIO 2005. évj.
eladó. Cserét beszámítok. Tel.: 0670/424-7820

Nagykerekű HONDA 50 cm3-es
segédmotorkerékpár kihasználatlanság
miatt eladó. Tel.: 06-30/306-4067
SKODA FABIA kombi 1,4-es, dízel, 2007.
évj. megkímélten eladó. Cserét
beszámítok. Tel.: 06-70/424-7820
UTÁNFUTÓ (200x100-e) ponyvásan
eladó. Tel.: 06-70/632-5836
LAKÓKOCSI (6 személyes) 2 év
műszakival eladó. Tel.: 06-70/424-7820
AUDI A 4 AVANTI 2,5 TDI, automata
váltós, 1999 évjáratú, megkímélt, kitűnő
állapotban, 210.000 km-rel, garázsban
tárolt, második tulajdonostól eladó.
Irányár: 650.000,-Ft. Tel.: 06-30/9389456
Eladó SKODA FELICIA Pick up 1.9 D tgk.,
1999.09.
évjáratú.
2020.09.03-ig
érvényes műszakival. Tel.: 06-30/9146119
MARUTI 800 DX ’92-es évj. friss
műszakival, vonóhoroggal, megkímélt
állapotban eladó. Ár: 175.000 Ft. Tel.: 0620/993-5737
RENAULT MEGANE benzines eladó
285.000 Ft-ért. Tel.: 06-70/632-5836
VW SHARAN dízel, 4x4-es, összkerekes,
2009. évj. gyári, 7 személyes eladó.
Cserét beszámítok. Tel.: 06-70/424-7820
FORD GALAXY 2.0 TDCI 2009-es, fekete,
7 személyes, extrákkal, jó állapotban
eladó. Tel.: 06-70/457-0051
RENAULT SCENIC dízel, 2002. évj.
450.000 Ft-ért eladó. Cserét beszámítok.
Tel.: 06-70/424-7820
SIMONYI
AUTÓBONTÓ
(Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 34. –
Vásártérrel szemben). Tel.: 76/713-226,
06-30/943-5102
OPEL ASTRA kombi J dízel, 2012.
novemberi, gyári állapotban eladó. Cserét
beszámítok. Tel.: 06-70/424-7820

EGÉSZSÉG
Lehetőség
a
GYÓGYULÁSRA!
www.mesterenergetikus.hu
V E GY E S
III-as GOLF 1993-as évj., 1,8-as, benzines
2019. április 21-ig műszakival eladó:
180.000 Ft. Uitt.: SHETLAND PÓNI kanca
csikójával eladó: 165.000 Ft a 2 db. Tel.:
06-70/426-4787

Speciálisan idősekre szakosodott,
szakképzett szociális gondozó/ápolóként
nyugdíjas, idős ember részére kínálok
vagy
életjáradéki
szerződést
(szerződéskötést követően a nyugdíj felett
fix, megállapodás szerinti összeget utalok
havi rendszerességgel a partner élete
végéig, közös költség és lakásbiztosítási
díj teljes átvállalásával), vagy pedig tartási
szerződést (pl. bevásárlás, ingatlan
rendben tartása / takarítás, egészségügyi
/ápolói ellátás) kizárólag Kiskunfélegyháza
belterületén. Írásos jelentkezést (rövid
bemutatkozást is kérnék) követően
bővebb
tájékoztatással
szolgálok.
Levélcím: M. Éva 6100 Kiskunfélegyháza,
Kőrösi
u.
9.
E-mail
cím:
kkfhazaeletjaradek@gmail.com
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

Szeletelt TÉGLA, TÉGLAKAVICS eladó.
Darabok: 700 Ft/m2, 15x7: 1.800 Ft/m2,
30x7: 1.900 Ft/m2, válogatott, minőségi
2.300 Ft/m2. Téglakavics: 200 Ft/kg.
Kiszállítás
megoldható
(BugacAlsómonostor). Tel.: 06-70/453-9869
AUSZTRIÁBÓL
behozott
használt
BÚTOROK, MŰSZAKI CIKKEK és
NYÍLÁSZÁRÓK eladók. Tel.: 06-30/4962704
HÁZTARTÁSI
GÉPEK
JAVÍTÁSA:
centrifuga, mosógép, porszívó, 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
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 0670/321-6868 (Kiskunfélegyháza)
Idős emberek GONDOZÁSÁT vállalom
eltartási szerződéssel. Tel.: 06-70/5819158
Ablakok, erkélyajtók, üvegfalak kitűnő
minőségben bontásból, szállítással
Németországból. Szállítást vállalunk. Te.:
06-30/282-9225

Szeretettel várom továbbra is a
kedves Érdeklődőket egész évben a BŐRés SZŐRMEÁRU ÜZLETEMBEN Kkfházán,
a Bercsényi u. 3/A. sz. alatt, továbbra is
50-60%-os árleszállítással. Tel.: 76/468793
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 3,5 tonnás
billenős PÓTKOCSI eladó. Tel.: 0670/334-1812
Kkfházán eladó 1 db nagyméretű női
NERCBUNDA,
1
db
kisméretű
IRHABUNDA, 1 db kisiparilag gyártott
HENTES BÁRD és CIRKULA ASZTALOK.
Tel.: 06-70/773-1506
TŰZIFA eladó (nyár, fenyő): 14.000 Ft/m3
házhoz szállítva (fűrészelt szél). Tel.: 0670/453-9869
25 és 50 kg-os zsákok 25-40,-Ft/db és
raklapok 1200,-Ft/db áron eladóak. Kukori
Üzlet, Kkfháza, Bajcsy Zs. u. 12. Tel.: 0620/851-9044
Asztali CSONTFŰRÉSZ eladó. Tel.: 0620/496-4470

TÁRSKÖZVETÍTÉS kedvezménnyel! Tel.:
06-30/355-2039
Fiatal, csinos, csongrádi lány társát
keresi. Tel.: 06-30/595-1130
30-40 éves korig hölgy jelentkezését
várom komoly kapcsolat céljából. 42 éves
férfi vagyok. Tel.: 06-70/418-7158
40 éves házas férfi hölgyet keres hosszú
távra, alkalmi kapcsolatra. SMS: 0620/522-6047

E GY É B K E R E S É S
FELVÁSÁRLÁS!
Hagyatékból
származó régi tárgyakat, karórát, faliórát,
zsebórát
(üzemképtelent
is),
porcelánokat, nippeket, csillárokat, fali
tányérokat, antik bútorokat, képeket, ezüst
evőeszközöket,
ezüst
tárgyakat,
könyveket stb. ill. teljes hagyatékot (akár
nagyobb értékűt is) vásárolok azonnali
készpénz fizetéssel. Hívjon bizalommal!
Tel.: 06-30/396-4495
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket,
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, COhegesztőt,
műszerészesztergát,
marógépet, kompresszort, invertert,
kisgépeket. Tel.: 06-70/624-5475
Vásárolok Herendi, Zsolnay porcelánokat,
szobrokat,
ezüstöt,
festményeket,
dísztárgyakat. 06-70/228-2994
DUNNÁT, párnát, régi használt tollat
VESZEK, hívásra házhoz megyek! Tel.: 0630/467-4542
FIATAL GYŰJTŐ VÁSÁROLNA bádogkádat
(2.000-3.000 Ft), zománcos babakádat
lábbal (3.000-6.000 Ft), bádogteknőt,
mosófazekat, disznóvágó asztalt (5.00015.000Ft), régi bútorokat, mindennemű
porcelánfigurákat, spalettát,
régi
üvegeket, festményeket, régi pénzeket,
dunnát, párnát, régi katonai fotókat. Tel.:
0620/588-0830
FELHÍVÁS
Átalakítás miatt a külső helyről 2019.
január 18-tól a BELSŐ PIACON, a Hami
Büfé mellett árulok. Várom régi és új
Vásárlóimat (BURGONYA – ALMA –
HAGYMA) –FeriMEZŐGAZDASÁG
Eladó nagy körbálás SZÉNA, kisbálás
LUCERNA (takart, padláson tárolt), 13
hetes MALACOK. Tel.: 06-70/522-9880
Kistraktorral kerti munkát vállalok. Tel.:
06-70/705-9702
A várostól 8 km-re, a Majsai út közelében
12 ha FÖLDTERÜLET eladó. Tel.: 0670/395-5453, 20/345-0265
Jó minőségű hálós LUCERNA és SILÓ
eladó nagy mennyiségben. Tel.: 0630/678-0360
Kisbálás LUCERNA eladó. Tel.: 0630/858-2408
Tömörkény, Bogárzó dűlőben 3 ha
TERMŐFÖLD eladó. Tel.: 06-30/456-4842
GALLY nagy mennyiségben INGYEN
elvihető. Tel.: 06-70/387-1091
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
KUKORICA, BÚZA és NAPRAFORGÓ
zsákolva eladó Kkfházán. Tel.: 06-20/4517116
TRITIKÁLÉ eladó. Tel.: 06-30/401-5098

Étkezési és takarmány BURGONYA
kapható. Tel.: 06-70/262-8310
FÓLIÁS KERTÉSZET kiadó (fiatal
gazdálkodó részére). Tel.: 06-70/4639819
4 fejes függesztett ÁGYEKÉK hibátlan
állapotban eladók. Tel.: 06-30/304-0610
Mohar és szudáni FŰMAG eladó: 20.000
és 40.000 Ft/100 kg. Tel.: 06-20/9415540
SZÓJADARA házhoz szállítással. Tel.: 0630/228-0881
Tápkockás karalábé-, fejes-, kelkáposzta-,
karfiol-, brokkoli-, saláta-, zeller PALÁNTA
eladó. Tel.: 06-30/625-2593
Kis és körbálás GYEPSZÉNA többféle
minőségben eladó. házhoz szállítás
megoldható. Tel.: 06-30/354-0869
Paprika-, káposztaféle-, tökféle PALÁNTA
NEVELÉSÉT vállalom. Tel.: 06-70/9302361
GYEPSZÉNA és LUCERNA kis bála eladó.
Szállítás megoldható. Tel.: 06-30/9031269

Á L L AT
10 hetes, fehér, hús jellegű MALACOK
eladók. Tel.: 06-20/532-7937
Eladó 3 db 120-150 kg-os, vágni való
SERTÉS. Uitt.: 3 db 150-180 kg-os, vágni
való fehér sertés is eladó. Tel.: 0620/331-3154
Nem tápos, hús jellegű HÍZÓK eladók
(140-200 kg). Tel.: 06-70/387-9858
Vegyesdarán és kukoricán hizlalt, fehér,
hús jellegű HÍZÓSERTÉSEK (kb. 160 és
180 kg-osak): 390 Ft/kg eladó. Uitt.:
ANYADISZNÓ (kb. 250 kg-os): 320 Ft/kg
eladó. Tel.: 06-20/992-1506
6 db MANGALICA malac (60-80 kg),
mangalica HÍZÓK és mangalica
ANYAKOCÁK eladók. Tel.: 06-30/3301666
Fehér, hús jellegű HÍZÓK eladók (100-200
kg közöttiek). Tel.: 06-30/277-5669
Eladó egy kb. 150 kg közötti, fehér
HÚSSERTÉS. Érd.: Kkfháza, Illésházy u.
49. sz. alatt.
Magyartarka F1-es Holsten-fríz TEHENEK
és BORJAK és vemhes ÜSZŐK eladók
felszámolás miatt. Tel.: 06-70/453-8395
MANGALICA HÍZÓK (180-200 kg),
valamint FOXI 1 éves kan kiskutya eladó.
Tel.: 06-70/457-9825
Kukoricadarán
hizlalt,
fehér
HÚSSERTÉSEK (kb. 120-140 kg
közöttiek): 350 Ft/kg eladók. Tel.: 0670/619-9440
HÍZÓK eladók (300 kg): 400 Ft/kg. Tel.:
06-70/376-3677
Eladó Landschaf Merinó törzskönyves
TENYÉSZKOS. Születés dátuma: 2015.
09. 26. Származás: német és osztrák
nagyszülőktől. Kb. 120 kg-os. Irányár:
66.000 Ft. Uitt.: 1 éves törzskönyves
CIGÁJA TENYÉSZKOS eladó. Irányár:
60.000 Ft. Tel.: 06-30/836-0069

Eladó 2 db sárga, csődör PÓNILÓ
(jegyesek, négylábkesely, hókák). Tel.:
06-70/513-7807
Hasított SERTÉS eladó. Tel.: 06-30/2062373
DOBERMANN kiskutyák eladók. Tel.: 0670/424-7820
18 hetes Tetra SL tojóhibrid JÉRCE
kapható Kecskeméten: 2.000 Ft/db. Tel.:
06-20/941-5540
Eladó fejős TEHENEK, vemhes ÜSZŐK és
négy hónapos MT ÜSZŐ BORJAK. Tel.:
06-30/820-0448
Némakacsát, vadkacsát, kakasokat,
selyembaromfit és postagalambot
VÁSÁROLOK. Tel.: 06-30/843-3322

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.: 06-20/3294867 –Bajáki Attila- Okév: 03-0136-06
LOVARI
NYELVTANFOLYAM
indul
Szegeden március 9-én 9.00-től Teréz
utca 36/B. Tel.: 06-70/579-5983, 20/4284486, www.ciganynyelvoktatas.hu
ÉRETTSÉGIRE
FELKÉSZÍTÉS
tesztekkel, tételekkel, korrepetálás,
fejlesztés,
tanulás
tréning,
pályatanácsadás. Tel.: 06-30/742-2581
(16 óra után)
FEJLESZTŐ
PEDAGÓGUS
óvodás
gyermekek fejlesztését, iskolára való
felkészítését vállalja. Tel.: 06-70/5836327
TÁRSKERESŐ
36 éves, szép szőke hölgy barátot keres.
Tel.: 06-20/295-9206
38 éves, szőke hölgy barátot keres. Tel.:
06-30/362-0637

M U N K A A L K A LO M
Kisteherautóra
keresek
GÉPKOCSIVEZETŐT. Tel.: 06-20/9110414 –Görög Zoltán e.v.Kunszállási Hatvani Kertészetbe PAPRIKA
KÖTÖZÉSRE munkatársakat keresünk.
Tel.: 06-20/430-3885
Friss nyugdíjas hölgyként könnyebb fizikai
MUNKÁT KERESEK 6, esetleg 8 órában.
Tel.: 06-70/548-9760
Üvegházas KERTÉSZETBE egész éves
folyamatos
munkára
megbízható
munkaerőt
keresek
jó
kereseti
lehetőséggel, bejelentett vagy alkalmi
bejelentéssel. Tel.: 06-20/481-7480
–Bartucz MihályAUTÓSZERELŐ szakmunkást keresek
kiskunfélegyházi telephelyre. Tel.: 0620/383-0628 –Jetronik D. Kft.Építőipari cég keres ÁCS munkára segédés szakmunkást jó kereseti lehetőséggel.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk. Hírös
Kenderház Kft. Tel.: 06-20/926-2650
Bercsényi
utcai
takarmányboltba
ÁRUKIADÓ, RAKODÓ munkakörbe férfi
dolgozót felveszünk napi 4 órás
műszakba.
Tel.:
06-20/348-5776,
76/431-337
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.: 06-70/600-9021 JOBmotive Kft.SOFŐRT keresünk NYERGES BILLENCS
AUTÓRA. Tel.: 06-70/418-1088 Euro-Go
Transline 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.Könyvelői végzettséggel, több éves
tapasztalattal ADMINISZTRÁTORI munkát
keresek 4-6 órában. Tel.: 06-70/4539629
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: 0630/955-7807
A 20 éves szakmai tapasztalattal
rendelkező
Szikra-Vill
Kft.
VILLANYSZERELŐ vagy villanyszerelő
SEGÉD
MUNKATÁRSAT
keres
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 06-20/4669457-es telefonszámon lehet.
KŐFARAGÓ
jó
kézügyességű,
építőiparban jártas munkatársat keres.
Tel.: 06-30/943-7380
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.
Sörözőbe PULTOST keresünk állandó és
beugrós munkára. Tel.: 06-20/373-8723
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.SZENVEDÉLYBETEGEKKEL való munkára
keresünk
munkatársakat
Kiskunfélegyháza
és
környező
településeire, közösségi ellátás keretében.
Lásd: Google. Fényképes önéletrajzot a
kozoskiskoros@gmail.com-ra fogadunk.
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 06-70/639-9920 telefonszámon JOBmotive Kft.A Pub Pizzéria FELSZOLGÁLÓT keres.
Vmint.: a London Burger keres
KISZOLGÁLÓ munkatársat. Érd.: a
helyszínen. Tel.: 06-70/379-3303
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

A kiskunfélegyházi Alföld Metal Kft. MÉH
telepe felvételt hirdet C és E kategóriás
jogosítvánnyal
rendelkező
KAMIONSOFŐR
részére.
Továbbá
SEGÉDMUNKÁSOKAT keres. Tel.: 0620/935-5620
Óvodában,
általánosvagy
középiskolában
ISKOLATITKÁR
/
ADMINISZTRÁTORI állást keresek 4-6
órában is. Tel.: 06-70/453-9629
A Komfort Style Kft. petőfiszállási
cipőgyártó 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
76/368-227-es
telefonszámon, ill. személyesen 8-14
óráig a helyszínen (Petőfiszállás, Árpád u.
38. sz. alatt) lehet.

KŐMŰVEST, kőműves munkához értő
személyt, valamint SEGÉDMUNKÁST
felveszek. Csak komoly érdeklődő
jelentkezését várom. Tel.: 06-70/3970115 –Rácz József e.v.A Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft.
KÖZTISZTASÁGI
DOLGOZÓT
és
KUKARAKODÓT keres. Az állás azonnal
betölthető.
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.: 06-70/8855084 (munkanapokon 8-14 óráig)

Heti 3-4 napra SOFŐR kollégát keresünk a
Pro-Duck Kft. csapatába „B” kategóriával
vezethető hűtős teherautóra. Jel.: a
mate@pro-duck.hu
e-mail
címen
bérigény jelölésével lehet. Kezdés akár
azonnal.
HÚSÁRUHÁZBA csemege osztályra
PÉNZTÁRBA női munkatársat keresek.
Jelentkezni önéletrajzzal a Kossuth u. 31.
sz. alatt lehet. Tel.: 06-30/943-1757
Fóliás KERTÉSZETBE férfi-női munkaerőt
keresek állandó munkára (paprika –
paradicsom). Tel.: 06-70/334-7842
(hétköznap) –Feketéné Gulyás Anita-

A Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft.
TEMETKEZÉSI BETANÍTOTT MUNKÁST
keres. Főbb feladatok: sírásás, temetés.
Feltétel: Alapfokú végzettség, erkölcsi
bizonyítvány. Az állás azonnal betölthető.
Jelentkezéseket
az
fvnp@fvnp.kiskunfelegyhaza.hu e-mail
címen, vagy levélben a 6100
Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8. sz. alá
kérjük. Bővebb felvilágosítást nyújt: Bakró
István részlegvezető Tel.: 06-70/3203951 munkaidőben.
PARADICSOMOS KERTÉSZETBE férfi-női
munkaerőt keresünk. Tel.: 06-30/3828423

Borotai székhelyű kerti eszközök
gyártásával foglalkozó cég keres
termelési
ADMINISZTRÁTORI
MUNKAKÖRBE munkatársat! Elvárások:
érettségi bizonyítvány, számítógépes
ismeretek, jogosítvány. Tel.: 06-30/3101498 E-mail: bofami2000@gmail.com Bofami 2000 Kft.ÁCSOT
vagy
ÁCS
SEGÉDET
foglalkoztatnék. Tel.: 06-30/955-9273
VAGYONŐR munkavállalók jelentkezését
várjuk. Biztos számítógépes tudás fontos.
Elsősorban férfinak való munkakör. Jel.: a
06-20/310-2544-es telefonszámon lehet
csak hétköznap –Omrusz-Plusz Kft.-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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

Fekete Makány
József

temetésén részt vettek,
fájdalmunkban együttéreztek.
Köszönetet mondunk
dr. Letoha Viktória
főorvosnőnek és az ápolóknak,
akik férjem hosszú
betegségében segítségére voltak.

- Gyászoló család -

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

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

Laczkó János

71 évesen
2019. január 13-án elhunyt.
Temetése 2019. január 25-én
10 órakor lesz a
Felsőtemetőben
a római katolikus egyház
szertartása szerint.
- Gyászoló család -

Hálás szívvel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Csenki József

búcsúztatásán részt vettek,
fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
Köszönjük a megtisztelő
üzeneteket és minden
humánus gesztust.

- A gyászoló család -

„Elvitted a derűt, a fényt, s a
meleget, csak egy sugarat
hagytál itt, az emlékedet.
Bennünk él egy arc, és végtelen
szeretet, amit tőlünk soha senki
el nem vehet. Hiányodat
feldolgozni nem lehet, csak
próbálkozunk élni nélküled.”

A Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft
munkavállalót keres lakatos - gépszerelő
munkakör betöltésére. Az állás azonnal
betölthető.
Jelentkezéseket
az
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.: 06-70/8855084 munkaidőben.
Nemzetközi okmányokkal rendelkező
GÉPKOCSIVEZETŐT (lehet kezdő vagy
nyugdíjas is) felveszünk Kiskunfélegyháza
– Németország viszonylatra. „C” kategória
elég. Tel.: 06-30/381-8852

„Virágerdő sűrűjében
pihen egy szív csendesen.
Rég nem dobban családjáért,
messze vitted Istenem.
Telhetnek hónapok, múlhatnak
évek, akik szívből szerettek, nem
felednek Téged.”

EMLÉKEZÜNK

Andrási István
halálának 2. évfordulóján
2019. január 31-én.

- Felesége,
lánya, unokái -

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

EMLÉKEZÉS

Tóth István
ny. főtörzszászlós

halálának 1. évfordulóján.
Múlhatatlan fájdalommal
emlékezik:

- Szerető családja -

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 76/368-227es telefonszámon, ill. személyesen 8-14
óráig a helyszínen (Petőfiszállás, Árpád u.
38. sz. alatt) lehet.
Family-Coop
Kft.
bugacpusztaházi
telephelyre
SERTÉSGONDOZÓT
és
TRAKTOROST keres. Bejelentett hosszú
távú munkalehetőség, biztos fizetés. Tel.:
06-20/259-9600

„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit
elfelednek, örökké él,
akit igazán szeretnek.”
Fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték és szerették, hogy

S Z O L G Á LTAT Á S
LAKÁS
FELÚJÍTÁST
min.
20%
kedvezménnyel, festést, burkolást,
vízszerelést, tetőszigetelést, gipszkarton,
laminált padló lerakását, tapétázást,
tetőjavítást, kúpkenést vállalok. Keressen
minket! Tel.: 06-30/984-4721
KŐMŰVES munkákat vállalok: aláfalazás,
falazás, kémények falazása, betonozás
olcsón. Tel.: 06-70/603-6195
ADÓSSÁGRENDEZŐ – EGYEZSÉGKÖTŐ
IRODA. Vállaljuk lakáshitel, autóhitel ill.
egyéb tartozásban való közreműködést.
Akár végrehajtás előtt, alatt álló eljárásban
az ügye rendezését. Ügyfélfogadás
kizárólag telefonos egyeztetés után: 0670/604-2332
SZOLGÁLTATÁS
BŐVÍTÉSE!
Kiskunfélegyházán és vonzáskörzetében
feleslegessé vált dolgait térítésmentesen
elszállítjuk. Családi házak, lakások, irodák,
tanyák öröklés utáni vagy csak költözés
miatti lomtalanítása PINCÉTŐL –
PADLÁSIG. Halasi József 06-20/577-4717
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
TAKARÍTÁST VÁLLALOK! Precíz, alapos
takarítás! Órabér megegyezés szerint. Tel.:
06-70/620-1995
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.
„Csendesen alszik,
megpihent végleg.
Angyalok bölcsője ringatja már.
Nem jöhet vissza, hiába hívjuk,
emléke szívünkben otthont talál.”

Nemcsok Andrásné
szül.: Páli Anna

EMLÉKEZÜNK

78 évesen
2019. január 12-én elhunyt.
Temetése 2019. január 25-én
14 órakor lesz az
Alsótemetőben.
Lelki üdvéért az engesztelő
szentmisét 2019. január 25-én
7 órakor a Sarlós
Boldogasszony Templomban
mutattatjuk be.

Balázs Józsefné
szül.: Terjék Borbála

halálának 5. évfordulóján.

- Gyászoló család -

- Szerető családja -

Fájó szívvel

EMLÉKEZÜNK

Dr.

Petyus Gyuláné

szül.: Czakó Ilona

temetésén megjelentek,
sírjára a kegyelet virágait
elhelyezték, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.

- Gyászoló család -

„Várom, míg élek, várom Őt.
„Keresünk, de nem vagy már
sehol, mégis itt vagy mindig Hátha egyszer ott áll az ajtóm előtt.
valahol, talán egy napsugárban, Aztán a valóság rám szakad, lelkem
tovább fáj a kín alatt. Kiáltanék,
talán egy holdfényben, vagy
csillag lettél, fenn a kék égben.” hogy Ő is hallja odaát: Hol vagy
gyermekem? Nélküled üres a ház!”
Édesanyád

id. Major

Pál

halálának
20. évfordulóján

és

ifj. Major

Pál

halálának 2. évfordulóján

- A szerető család -

FOGSOROK
JAVÍTÁSÁT
Kiskunfélegyházán vállalom. Tel.: 0670/453-5350
TÁVIRÁNYÍTÓ PÓTLÁS, kapunyitómotor
javítás, kamera, riasztó szerelés. Tel.: 0630/525-7611
KÖNYVELÉS,
ADÓTANÁCSADÁS,
BÉRSZÁMFEJTÉS
teljes
körű
adatszolgáltatással, társaságok, egyéni
vállalkozások, családi gazdaságok
részére. Cégalapítás, egyéni vállalkozói
engedély kiváltásának ügyintézése,
adószámos őstermelők, magánszemélyek
adóbevallásainak elkészítése. Tel.:
76/468-544, 06-20/529-2230
„Csak a testem alszik, a lelkem
örökké él azok között, akiket
szerettem, s akik engem szerettek.”

EMLÉKEZÜNK

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
FA KIVÁGÁS, korona igazítás, fűnyírás,
kertgondozás, fű- és gazkaszálás.
Emelőkosaras autóval munkát vállalok.
Uitt.: emelőkosaras autó bérelhető. Tel.:
06-70/238-3065 –Balaton ZsoltSZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS
–
GIPSZKARTONOZÁS
–
HOMLOKZATFESTÉS
–
LAMINÁLT
PARKETTA, PADLÓSZŐNYEG felszedése –
lerakása. Munkáinkat több éves szakmai
tapasztalattal, rövid időn belül akár
bútormozgatással tudjuk vállalni. Hívjon
bizalommal! Tel.: 06-70/574-5098
SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS
– GLETTELÉS, javító munkák, hőszigetelés
20
év
tapasztalattal,
elérhető
referenciamunkákkal, számlaképesen,
rövid határidővel. Tel.: 06-30/440-0644
pnfsolutionsltd@gmil.com

KÖLTÖZTETÉS, ÁRUFUVAROZÁS helyben
az ország és EU egész területén ponyvás
teherautóval, igény esetén rakodókkal. Tel.:
06-70/511-1200 –Tóth József–
Vállalok mindenféle LAKATOS MUNKÁT:
kovácsoltvas kerítések, kapuk, korlátok,
polikarbonát teraszok, garázsok stb. Tel.:
06-20/976-9530

GYÁSZJELENTÉS

Fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy

Domokosné
Szarka Erzsébet

özv. Seres Lászlóné
szül.: Palatinus Anna

- Szerető családja -

- A család -

életének 88. évében elhunyt.
Búcsúztatója 2019. január 29-én
13 órakor az Alsótemetőben lesz.
Gyászmise 17 órakor
az Újtemplomban.

halálának 12. évfordulóján.
Akik szerettük, emlékére
gyújtsunk egy szál gyertyát.
„Örökre velünk maradsz,
őrizzük mosolyodat.”

“Suhanva száll az élet tova, ami elmúlt, nem jön vissza soha. Bár lassan
mindent elvesztünk, de lesz kit örökké szeretünk!”

EMLÉKEZÜNK

NYÍLÁSZÁRÓK
UTÓLAGOS
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.: 06-20/3917703, 30/320-0631

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
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
IT BIKE MOBIL KERÉKPÁRSZERVIZ!
Javításra szoruló kerékpárért házhoz
megyünk, műhelybe szállítást vállaljuk.
INGYENES KISZÁLLÁS! Tel.: 06-30/9333783
KAPUK KÉSZÍTÉSE. Tel.: 30/928-1085

REDŐNY DOKTOR! Redőnyök javítása,
újak készítése garanciával, hétvégén is.
Tel.: 06-20/299-2233, 70/287-7851
Veszélyes FÁK KIVÁGÁSÁT, korona
igazítást és erdő gyérítést vállalok. Tel.: 0620/622-2492
SZOBAFESTÉST – MÁZOLÁST –
TAPÉTÁZÁST – GIPSZKARTONOZÁST,
laminált padló lerakást, hőszigetelést és
kisebb kőműves munkákat vállalok
mindenki számára elérhető áron. Tel.: 0620/997-2792
KŐMŰVES munkát vállalok idén is új és
leendő kuncsaftjaimnak. Kerítés, garázs,
melléképület
fémszerkezettel
is,
térkövezés stb. Tel.: 06-20/237-2840
Vállalok kisebb VILLANYSZERELÉSI
MUNKÁKAT, BOJLER TAKARÍTÁST. Tel.:
06-30/692-7387

UTÁNFUTÓ BÉRELHETŐ! Tel.: 06-30/8684467
KŐMŰVES munkákat, belső átalakításokat,
térkövezést vállalok számlaképesen. Tel.:
06-30/289-7518
KIVEHETŐ FOGSOR készítése, javítása,
fogpótlás, alábélelés, kapocs, törésjavítás
garanciával. 30/908-1798
Redőny
Expressz!
Redőnyök,
szúnyoghálók, faredőnyök készítése,
javítása. Tel.: 06-70/374-3864

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

- Gyászoló család -

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

szül.: Patai Veronika
halálának 18. évfordulóján

- Szerető férje -

Tóth András
halálának 23. évfordulóján.

- Szerető Édesapja -

- Gyászoló család -

„Nem ezt akartam, nem így akartam, szerettem volna még élni,
de a halál könyörtelen volt, el kellett menni. Ha emlegettek köztetek
leszek, de fáj, ha látom könnyetek. Ha rólam szóltok mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok.”

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

szül.: Vidéki Mária

Tóth Károlyné

Pallaginé Tóth Ilona

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

Tapodi Józsefné

és

Ács, tetőfedő, bádogosmunkát, új tető
építését, régi tető újítását, ereszcsatorna
rendszer újítását, javítási munkálatokat,
hőszigeteléseket, festést, mázolást,
kúpcserép kikenést, épületek bontását,
lapostető szigetelést, kémények bontását,
felújítását, kerítés bontását és javítását, az
ország minden pontján vállalom. Tel.: 0620/477-7742
Szobafestést, gipszkartonozást, laminált
lerakást vállalok. Tel.: 06-30/940-1029

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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

Juhász Mihály

SORSELEMZÉS, kártyajóslás, családi,
párkapcsolati problémák, szerelemkötés,
átok-rontás levétele. Hívásra házhoz
megyek. Tel.: 06-30/924-3867
KÚTFÚRÁS. Tel.: 06-30/554-5544
GÁZKONVEKTOR KÉSZÜLÉK CSERE
60 %-os ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL.
Pályázati lehetőség 2019. februárban
indul. Állami támogatás parapetes
gázkonvektoronként 96.000 Ft +
beszerelésre 60%-os állami támogatás,
teljes körű ügyintézés. Tel.: 06-20/2071212

77 évesen 2019. január 18-án elhunyt.
Temetése 2019. január 31-én 10 órakor
lesz a Felsőtemetőben a római
katolikus egyház szertartása szerint.
Lelki üdvéért az engesztelő szentmisét 2019. január 31-én
7 órakor a Sarlós Boldogasszony Templomban mutattatjuk be.
Soha el nem múló szeretetünk őrködik nyugalmad felett!

- Gyászoló család -

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.
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