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UTAZÁS KIÁLLITÁS 2019 - nálunk is igénybe lehet venni minden vásári kedvezményt!
Korfu Sidari: jún., 8 nap, apartman, repülő (1. gyerek csak 9.900 Ft+ill.) . .45.900 Ft/főtől
Zakinthos: jún., 8 nap, apartman, repülő, már . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53.900 Ft/főtől
Kefalónia: 06.8., 09.21., 8 nap, apartman, repülő . . . . . . . . . . . . . . . . . .54.900 Ft/főtől
Kréta: 06.02., 09.29., 8 nap, apartman, repülő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59.900 Ft/főtől
Spanyolország: La Manga, 06.14., 21., 8 nap, apartman, repülő . . . . . .89.990 Ft/főtől
Szicília: 06.18., 25., 07.2., 9., 8 nap, szálloda, félpanzió, repülő . . . . . . .157.900 Ft/főtől
Olaszország: Jesoló ,06.22., 07.6., 08.17., 4-6 fős apartman, utazás egyénileg 149.500 Ft/hét
Parga: 06.27., 11 nap, apartman, busz+kkfházi felszállás . . . . . . . . . . . . . . . . .66.320 Ft/fő
Horvátország: 06.20., 08.18., 6 nap, szálloda, félpanzió, utazás egyénileg .98.600 Ft/fő
Madrid: 03.13., 5 nap, szálloda, reggeli, program, repülő . . . . . . . . . . . . . .99.900 Ft/főtől
Málta: 03.12., 5 nap, szálloda, reggeli, program, repülő . . . . . . . . . . . . . . .79.900 Ft/főtől
Thaiföld: 03.14., 14 nap, szálloda, reggeli, repülő, illeték, transzfer . . . . . . .349.900 Ft/fő
Csobbanás a horvát tengerparton: 06.29., busz+kkfházi indulás .15.900 Ft/fő
Prága: 03.15., 3 nap, szálloda, reggeli, program, busz+kkfházi felszállás . . . . .44.500 Ft/fő
Plitvicei tavak: 04., 05., 06. hónap, 2 nap, száll., regg., busz+kkfházi ind. .27.500 Ft/fő
Utolsó helyek:
Busójárás: 03.02., 1 napos kirándulás, busz+kkfházi indulás . . . . . . . . . . . . . . .8.500 Ft/fő
Postojnai: Cseppkőbarlang, Orchideafarm 03.15., 2 nap, szállás, reggeli, busz 28.500 Ft/fő
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 100 m2-es
lakóterületű, 3 szobás + nappalis családi
ház eladó: 9,5 M Ft. Tel.: 06-30/3419126
Selymesben 728 m2-es telken
folyamatosan karbantartott, 12 m2-es
lakóterű, 1 szoba-konyhás ház eladó:
1.900.000 Ft. Tel.: 06-30/341-9126
Jászszentlászlón 685 m2-es telken
felújítandó, 70 m2-es lakóterű, 2 szobás
ház eladó: 2.900.000 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.: 06-30/3419126
Kiskunfélegyházától 6 km-re, FelsőGalamboson 11474 m2-es telken
folyamatosan felújított, 80 m2-es
lakóterű, 2 szobás családi ház eladó:
13.900.000 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:
13.300.000 Ft. 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
m2-es 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
Bugacon telephelynek is megfelelő
építési telek eladó. Telek párja 1957
m2-rel is egyben eladó: 1,4 M Ft. Tel.:
06-30/341-9126
Kunszálláson 960 m2-es építési telek
eladó: 3,9 M Ft. Tel.: 06-30/341-9126
Kiskunfélegyházán, a Kossuthvárosban
700 m2-es telken felújítandó állapotú,
65 m2-es, 2 szobás, belső HÁZRÉSZ
eladó: 9,7 M Ft. Tel.: 06-30/341-9126
BUGAC-FELSŐMONOSTORON
felújítandó 5754 m2-es telken 70 m2es lakóterű, 2 szobás TANYA eladó: 4,5
M Ft. Tel.: 06-30/341-9126
Kiskunfélegyháza külterületén 6114
m2-es területen felújítandó, 70 m2-es
lakóterű, 2 szobás TANYA eladó: 4,5 M
Ft. Tel.: 06-30/341-9126
Belvárosban teljesen leválasztott, külön
bejáratú, 70 m2-es, 2 szoba +
nappalis házrész eladó. Tel.: 0670/398-1636
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
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

Kiskunfélegyházától
10
percre
gyönyörű környezetben 2 szobás tanya
garázzsal,
pincével,
eladó
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.: 06-70/398-1636
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
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.: 06-70/3981636
Petőfi lakótelepen eladó lakást keresek.
Tel.: 06-70/398-1636
Petőfiszálláson, Kiskunfélegyházától 10
km-re, erdős környezetben 4661 m2es területen 90 m2-es lakóépülettel
tanya eladó. Melléképületek, 3 fóliaváz,
nagy garázs. Tel.: 06-70/398-1636
Bankfalu, Róna utcában 1017 m2-es
építési telek eladó. Tel.: 06-70/3981636
Lakiteleken jó állapotú 100 m2-es tégla
családi ház parkosított telken eladó.
Irányár: 16,5 M Ft. Tel.: 06-30/1612393
Lakitelek-Tőserdő frekventált részén, a
strandtól és a holtágtól pár percre
nyaraló szezon előtti áron eladó.
Irányár: 3,99 M Ft. Tel.: 06-30/1612393
Valósítsa meg terveit! Tiszaalpár
közepén eladásra kínálok egy
rendszeresen karbantartott, 3 szobás
házat.
Parkosítás,
kerti
tó,
szőlőlugasos
terasz
miatt
pihenőháznak is kiváló. Az új
tulajdonos 6 hónap múlva veheti át az
ingatlant. Irányár: 11,5 M Ft. Tel.: 0630/161-2393
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
Jó állapotú, legalább 2 szobás házrészt
keresek KP-s vásárlásra. Tel.: 0670/409-9549
A buszmegálló közelében egyszobás,
teljesen felújítandó házrész eladó. Tel.:
06-70/409-9549
Kiskunfélegyháza belvárosi részében
keresek jó minőségű házat 30 és 60
millió Ft között. Elvárások: zárt udvar, kis
átalakítással költözhető állapot, legalább
100-120 m2-es lakrész. Elérhetőségem:
06-30/352-7572
Kiskunfélegyházán KERESEK lakást vagy
házat, házrészt 5 és 15 millió Ft között.
Elérhetőségem: 06-30/352-7572
Magasföldszinti, 37 m2-es lakás azonnal
eladó. Elérhetőségem: 06-30/352-7572
Bankfaluban felújítást igénylő, 100 m2es családi ház 720 m2-es telken sok
melléképülettel, csendes utcában,
sürgősen eladó: 10,4 M Ft. Tel.: 0670/312-5719

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.: 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.: 06-70/3125719
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
Fülöpjakab közelében részben felújított,
65 m2-es, kétszobás tanya eladó.
Irányár: 4,4 M Ft. Tel.: 06-70/312-5719
Tiszaalpáron
hat
szobás,
két
fürdőszobás, 300 m2-es alapterületű,
felújítandó, nagypolgári stílusú ház
1200 m2-es területen sürgősen eladó.
Irányár: 5,5 M Ft. Tel.: 06-70/312-5719
Kiskunfélegyháza
belvárosában
leválasztott, 360 m2-es telken 75 m2es, 2 szobás, részben felújított ház
eladó. Irányár: 12,6 M Ft. Tel.: 0670/312-5719
KÉSZPÉNZFIZETŐ
PARTNEREIM
RÉSZÉRE LAKÁSOKAT KERESEK
KISKUNFÉLEGYHÁZÁN. Tel.: 0670/291-9802
Nívós, 3 szoba + nappalis családi ház
bútorozva hosszú távra kiadó. Tel.: 0670/291-9802
97 m2-es, 4 szobás, I. emeleti lakás
eladó a belvárosban: 26,9 M Ft +
garázs. Tel.: 06-70/291-9802
A belvárosban 2 szobás, 65 m2-es, II.
emeleti lakás eladó. Tel.: 06-70/2919802
Eladó a Kossuth utca leágazó utcájában
egy 4 szobás, 120 m2-es családi ház
+ garázs 430 m2-es telken: 17,9 M Ft.
Tel.: 06-70/291-9802
Belvárosi, 3 szobás, nappalis, II. emeleti
lakás hő- és hangszigetelt társasházban
eladó. Klíma, műanyag nyílászárók
redőnnyel: 21,9 M Ft. Tel.: 06-70/2919802
Eladó a belvárosban 4 szobás, 2
fürdőszobás, tégla építésű, szigetelt
családi ház az udvaron 3 db garázs és
50 m2-es melléképületben alsó konyha,
szoba, fürdőszoba, 29,9 M Ft. Tel.: 0670/291-9802

Kiskunfélegyháza belváros szélében
270 m2-es, bekerített, közműves telek
eladó: 4 M Ft. Tel.: 06-30/341-9126

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
Víztorony mellett lévő 100 m2-es,
különportás, 2 szobás, összkomfortos,
részben felújított CSALÁDI HÁZ eladó.
Tel.: 06-70/529-5354
FÜLÖPHÁZÁN 1+fél szobás, 60 m2-es
HÁZ (konyha, spejz, fürdő) vízzel,
villannyal, 6000 m2 telken, bekerítve
eladó. Irányár: 10,9 M Ft. Tel.: 0630/562-3811
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.: 06-70/434-3651
Deák F. utcában eladó egy kétszintes
80 m2-es, újabb, tégla építésű, 3
szobás HÁZRÉSZ. Irányár: 14,9 M Ft.
Tel.: 06-30/294-5450
Kiskunfélegyháza
belterületén
frekventált helyen jó állapotban lévő, 50
m2-es
BELSŐ
HÁZRÉSZ
+
melléképülettel, kis kerttel eladó. Tel.:
06-30/253-4798, 20/580-7950

TANYA eladó a Petőfi lakótelep háta
mögött nagyon közel a városhoz a
Kőrösi útban 25 ezer m2 területtel,
bekerítve. Bővítésre, pályázatra kiváló.
Jelenleg található rajta félkész lakóépület
(120 m2-es, még alakítható), 2 db
istálló (300 m2 és 700 m2-esek téglából
épültek, moshatóak), takarmánytároló,
96 Amper, 100 m-es kutak és lakható
melléképület vízzel-villannyal-fűtéssel.
Irányár: 27 M Ft. Tel.: 06-70/904-6161
HALESZI HOBBI eladó 800 m2 területen,
tároló helyiséggel, gyümölcsfákkal, fúrt
kúttal és villannyal. Tel.: 06-70/4077531
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 utcára nyíló GARÁZS, amely
alkalmas raktározási vagy ipari
hasznosításra is. Területe 36 m2,
belmagasság 3,5 m, ajtó 3x3 m. Helye:
Kiskunfélegyháza, Liget utcai sorházak
garázs-sor. Irányár: 3,4 M Ft. Tel.: 0670/318-6585
TANYA eladó SELYMESBEN a
keresztdűlőben (III. dűlő), az E5-ös úttól
900 m-re. Lakható épület, fúrt kút, áram
van. Tel.: 06-70/331-7852, 20/9979087
Közelszőlőben 1200 m2-es HOBBI
eladó. Tel.: 06-30/319-0573, 0630/338-8156
ÉPÍTÉSI TELEK (894 m2) a
Templomhalom utcában eladó. Tel.:
76/462-060, 06-20/419-8828
Eladó
TANYA
PETŐFISZÁLLÁS
külterületén (2 szoba, fürdőszoba,
központi fűtés, villany, fúrt kutak), nagy
melléképület (garázs, ólak, kamrák).
Tel.: 06-70/334-8772
Eladó különportás, belvárosi, 365 m2es telken található 90 m2-es, kívül-belül
felújított, 3 szobás CSALÁDI HÁZ új
építésű, 50 m2-es garázzsal (melyben
WC, konyhapult található), kamrákkal.
Tel.: 06-70/320-3474, 70/519-7484

Kossuthvárosban
építkezésre
előkészített 401 m2-es TELEK eladó. Tel.:
06-70/623-2741
TISZAALPÁRON
56
m2-es,
összkomfortos CSALÁDI HÁZ eladó +
bútorok. Tel.: 06-30/648-4286 (16 óra
után)
Kiskunfélegyházától
Kecskemét
irányában mindössze 6 km -re (4 perc
autóútra),
közvetlenül
az
E5
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
létesítésre (a termelt elektromos áram
azonnal felcsatlakoztatható az országos
hálózatba, ráadásul megtérülést követően
még további 20 évig még működhet)
vállalkozás telephelyének, de akár
autókereskedésnek is. a meglévő
felépítmény
akár
4
lakásos
bérházzá is átépíthető! 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

Kiskunfélegyházán
eladó
jó
állapotú, külső HÁZRÉSZ (3 szobás,
gázfűtéses,
garázsos,
cirkó
leválasztható) a Kossuthvárosban.
Kívül-belül rendben tartott, új tető. Tel.:
76/430-961
Kiskunfélegyházán, az E75-ös főúton, a
Mezőgazdasági
Áruház
mellett
kétállásos volt AUTÓSZERELŐ MŰHELY
50 m2-es üzlethelyiséggel, 38 m2-es
lakás-iroda résszel, 150 m2-es,
kialakított belső parkolóval eladó. Az
1780 m2-es telken fekvő szigetelt,
vakolt téglaépületben városi víz, ipari
áram és gázfűtés van. Tel.: 06-30/7524721
Kkfháza központjában, mégis csendes
utcában fekvő belső HÁZRÉSZ sok
helyiséggel, 550 m2 területtel eladó. Az
épület felújításra szorul, vagy
lebontandó. Tel.: 06-30/645-5497
Kossuth utcától 100 m-re, az Attila u. –
Horváth Z. u. közben, csendes helyen
876 m2-es ÉPÍTÉSI TELEK egyben
vagy igény szerint megosztva is eladó.
Tel.: 06-70/881-7310
Petőfiszálláson faluhoz főúthoz közel
TANYA eladó 3,65 M Ft irányáron
eladó. Tel.: 06-30/182-5195

Német partnereim részére keresek
családi házat, tanyát, nyaralót. Tel.: 0630/282-9225
Tanyasori úton és a Gólya utcában
ÉPÍTÉSI TELKEK eladók. Irányár: 2,2 –
4,5 M Ft. Tel.: 06-30/294-5450
Ady Endre utcában 3 szobás CSALÁDI
HÁZ
eladó
melléképületekkel,
garázzsal. Tel.: 06-20/335-8836
BELSŐ HÁZ eladó: 2 szoba, folyosó,
konyha, fürdőszoba és melléképület,
nagy udvarral, garázzsal. Vegyes
tüzeléses, gáz van. Tel.: 06-70/7025609
Kiskunmajsán központhoz közel 2
szobás összkomfortos CSALÁDI HÁZ
eladó. Tel.: 06-30/182-5195
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:
28,2 M Ft. Tel: 06-70/339-8366
Kossuth utcához közel eladó egy 100
m2-es, 4 szobás patinás polgári
CSALÁDI HÁZ. Tel.: 06-30/294-5450
Kiskunfélegyházán
frekventált
helyen 750 m2 nagyságú INGATLAN
1200 m2 nagyságú telken és köves út
mellett
200
m2
nagyságú
gazdálkodásra
alkalmas
TANYA
Kiskunfélegyházán eladó. Tel.: 0670/226-5672
Kiskunfélegyháza belvárosában 1 db
pinceszinti,
3
db
földszinti
üzlethelyiséget, továbbá 2 db emeleti,
lakásfunkcióval
bővített
irodát
magában foglaló, mindösszesen 241
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
Kiskunfélegyházán, a központban 2
szobás,
konyhás,
fürdőszobás,
középső HÁZRÉSZ eladó. Egy garázs
és egy nyári konyha tartozik hozzá.
Irányár: 7,3 M Ft. Tel.: 06-30/450-9233

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.

1439 m2 területen lévő, két utcára
szóló, rossz műszaki állapotú CSALÁDI
HÁZ eladó. Tel.: 76/487-248
Molnár-telepen 1506 m2-es TELEK
fóliavázzal együtt vagy külön-külön is
eladó bekerítve. Víz, villany van. Tel.:
06-30/847-1110
Eladó HALESZBAN 1079 m2-es
ZÁRTKERT 20 m2-es pihenő épülettel,
ólakkal, pincével, fúrt kúttal, termő
gyümölcsfákkal. Irányár: 2,5 M Ft. Tel.:
06-70/231-6716, 30/181-8275
Városhoz közel bekerített TANYA és 1 h
GYÜMÖLCSÖS sürgősen eladó. Tel.:
06-30/488-6392
Belvárosban 41 m2-es, szoba-konyhafürdőszoba-spejz és melléképületből
álló, gázfűtéses, felújítandó belső
HÁZRÉSZ eladó. Irányár: 5,2 M Ft. Tel.:
06-70/334-7876
FÜLÖPJAKAB külterületén 2 szobakonyha-kamra-folyosó-kis szobából
álló
INGATLAN
pincével,
melléképületekkel, 2 fúrt kúttal,
villannyal, 4000 m2 földdel eladó. Tel.:
06-30/699-5046
Eladó egy teljesen lekeríthető, 3
szobás, utcai HÁZRÉSZ a központhoz
pár percre, csendes utcában. Tel.: 0670/779-8968 (15 óra után) Kérem
ingatlanosok ne hívjanak!
VENNÉK kis különportás házat és a
Móravárosban WIMPI típusú, földszinti
lakást. Várom hívását. Tel.: 06-70/2030018
Kossuthvárosban
110
m2-es,
padlásszobás HÁZ eladó. Kisebb csere
érdekel. Tel.: 06-30/246-0054

LAKÁS
Eladó Kiskunfélegyházán, a Kossuth
utcához közel egy négylakásos
társasház földszintjén lévő, 63 m2-es,
felújítandó lakás. Tel.: 06-70/283-3132
3 szobás, III. emeleti, nagy erkélyes,
szép, világos lakás a Kossuth utcán
eladó. 75 m2 alapterület, szép
környezet, jó lakóközösség. Tel.: 0620/593-3084
Félegyházán, a Móra téren I. emeleti, 3
szobás, 66 m2-es lakás eladó. Tel.: 0670/623-6763
Kkfházán, a központban zárt udvarú
társasházban I. emeleti, 56 m2-es
lakás tárolóval, garázzsal eladó.
Ingatlanosok ne hívjanak! Tel.: 0670/332-2565 (17 óra után)
Móravárosban III. emeleti, WIMPI
típusú, erkélyes, parkettás, 1+2
szobás
lakás
eladó.
Azonnal
beköltözhető. Ár: 14,8 M Ft. Tel.: 0630/870-7974
Eladó 86 m2-es LAKÁS a Kazinczy
utcában. Tel.: 06-70/453-5350
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)
Móravárosban eladó egy 75 m2-es,
kétszintes, 3 szobás SORHÁZI LAKÁS
garázzsal. Tel.: 06-30/294-5450
Kossuth utcai, I. emeleti, 80 m2-es,
nappali + 3 szobás lakás eladó. Tel.:
06-70/364-7978
Kossuth utcán eladó egy III. emeleti, 75
m2-es, 3 szobás, összkomfortos,
duplaerkélyes LAKÁS. Tel.: 06-30/2945450
Eladó lakás a Kossuth u. 25-27. sz.
alatt a III. emeleten: 2 szobás, kis
rezsijű, egyedi gázfűtésű, zárt udvarú,
kis pincével. Tel.: 06-20/513-7974
Darvas téren eladó egy IV. emeleti,
kétszobás,
felújított,
hőmenynyiségmérős LAKÁS. Tel.: 06-30/2945450

Eladó belváros frekventált helyén liftes
társasházban kitűnő tájolású, 80 m2es, erkélyes, tégla építésű lakás
beépített bútorokkal, klímával. Tel.: 0630/727-2078
Eladó panellakás Kiskunfélegyházán, a
Petőfi lakótelepen frekventált helyen,
boltok, buszmegálló közelében, liftes
ház tizedik emeletén. 54 m2-es, két
szobás,
erkélyes,
középső,
tehermentes, azonnal költözhető lakás.
Új nyílászárók, egyedi mérők, távfűtés,
beépített új konyhabútor. Tel.: 0630/244-1376
Kkfházán, a Petőfi lakótelepen 33 m2es, panelprogramos, felújított, II.
emeleti, 1 szobás lakás eladó.
Ingatlanosok ne hívjanak! Irányár: 9,6
M Ft. Tel.: 06-30/792-1982
I. emeleti, 2 szobás, tégla építésű,
részben felújított lakás eladó a Kossuth
utcán. Irányár: 17 M Ft. Tel.: 0670/526-1888
Eladó a Petőfi lakótelepen II. emeleti,
1+2 fél szobás, 63 m2-es, teljesen
felújított (nyílászáró cserés, villany-,
vízvezeték cserés, új burkolatokkal
ellátott) lakás. Irányár: 15.999.000 Ft.
Ingatlanosok NE HÍVJANAK! Tel.: 0670/317-4399
ALBÉRLET
Lakótelepi, 1+2 fél szobás, erkélyes,
panelprogramos, felújított lakás kiadó.
Kaució szükséges. Ár: 70.000 Ft +
rezsi Tel.: 06-30/418-8871
2 szobás lakás albérletbe kiadó. Tel.:
06-30/953-0286
Kétszobás, földszinti, felújított lakás a
lakótelepen hosszú távra 2019. április
1-től kiadó leinformálható személynek.
Bármilyen háziállat kizárva. Kaució
szükséges. Tel.: 06-30/542-3660
2+2 fél szobás, belvárosi lakás kiadó.
Tel.: 06-30/953-0286
Kiadó 2 szobás, felújított, bútorozott,
erkélyes lakás: 75.000 Ft/hó. 2 havi
kaució szükséges. Tel.: 06-70/5261888
Haleszban, kövesúttól 100 m-re
komfortos HÉTVÉGI HÁZ kiadó. Az
albérlet 40.000 Ft + rezsi, amit
megegyezés alapján le lehet dolgozni.
Kaució szükséges. Tel.: 06-70/7741929

ÜZLET
Városközpontban frekventált helyen 30
m2-es felújított üzlethelyiség KIADÓ a
Kossuth utcától 50 m-re a Csokivarázs
mellett, parkolási lehetőséggel. Tel.:
06-20/462-9762
Műanyaggyárral szemben lévő KÉZIGÉPI AUTÓMOSÓ KIADÓ. Tel.: 0630/900-0700
TISZAALPÁRON vendéglátó egység
hosszú távra kiadó vagy eladó. Ingatlan
vagy nagyobb értékű személygépjármű
csere érdekel. 06-70/637-3736
30 m2-es üzlethelyiség KIADÓ a
Kossuth utca 17. szám alatt a Venezia
Étterem mellett. Tel.: 06-30/900-0700
Kkfházán, a Petőfi lakótelepen, az E5ös főút mellett 120 m2-es üzlethelyiség
ELADÓ vagy KIADÓ. Tel.: 06-30/2491048
KIADÓ üzlethelyiség (55 m2) + raktár,
udvar a Damjanich u. 2. sz. alatt. Tel.:
06-20/458-9479
ZÖLDSÉGES BÓDÉ kiadó a Szentesi út
és a Jókai utca sarkán. Tel.: 0630/323-7007
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

GARÁZS kiadó a belvárosban. Tel.: 0630/385-0019
50, 200, 400, 800 m2-es, fűthető
RAKTÁR KIADÓ. Tel.: 06-20/953-5666
GARÁZS kiadó a lakótelep közelében,
zárt udvarban. Uitt.: egy 8 m2-es
TÁROLÓHELYISÉG is kiadó. Tel.: 0670/635-4616
300
és
400
m2-es
RAKTÁRCSARNOKOK igény esetén
külső területtel kiadók. (Kkfháza, Izsáki
út 81.) Tel.: 06-70/455-1100
GARÁZS kiadó a belvárosban. Tel.: 0630/953-0286

G É P- J Á R M Ű
MAZDA E 22000 platós típusú
tehergépkocsi eladó. Tel.: 06-20/3827629
Lejárt
műszakis,
forgalomból
ideiglenesen kivont gépjárművét adásvételi szerződéssel felvásárolom. Tel.:
06-70/942-3948
SKODA RAPID AMBITION 2013-as évj.
1598 cm3-es dízel motorral,
szervizkönyvvel,
téli-nyári
gumi
garnitúrával, áron alul eladó. Ár:
1.790.000 Ft (alkuképes). Tel.: 0630/552-0158
RENAULT CLIO kombi 15 DCI 2013-as
évj., magyarországi és FORD FOCUS
combi
1,6
DCI
2014.
évi,
magyarországi, szevizkönyvvel, friss
műszakival eladók. Csere is érdekel.
Tel.: 06-20/527-2477
FIAT BRAVO 1,4 B 1998-as évj. friss
műszakival, szervizelve, jó állapotban
eladó. Csere is érdekel. Uitt.: 14-16-os
ALUFELNI + NYÁRI GUMI is eladó.
Tel.: 06-30/450-7426
Eladó 2 db 15,5 – 38-as MTZ hátsó
gumi. Tel.: 06-30/320-7006
SIMONYI
AUTÓBONTÓ
(Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 34. –
Vásártérrel szemben). Tel.: 76/713226, 06-30/943-5102
KÉSZPÉNZÉRT bármilyen utánfutóját,
lakókocsiját, autóját, büfékocsiját
megvásárolom. Tel.: 06-30/421-8575,
70/424-7820
UTÁNFUTÓ eladó. Tel.: 06-70/4247820
JUMZ-65 traktor eladó. Tel.: 0630/401-5403
SIMSON-t és 250-es ETZ-t, MZ-t
VÁSÁROLOK bármilyen állapotban,
hiányosan üzemképtelenül is. Tel.: 0620/459-5066
Régi motorkerékpárokat, Velorexet
VÁSÁROLNÉK gyűjteményembe. Tel.:
06-30/950-9170
SKODA OCTAVIA combi 2001-es évj.,
magyarországi,
1,9
TDI
szervizkönyvvel, klímával, valamint VW
GOLF IV combi 1,9 TDI eladó. Csere is
érdekel. Tel.: 06-30/943-8932

EGÉSZSÉG
KEZDŐ HATHA JÓGA. Sok szeretettel
várok
minden
érdeklődőt
csütörtökönként 17:30 – 18:45-ig a
Móra Ferenc Művelődési Központba
jóga órára. Bejelentkezés: 06-70/4206032
STRESSZOLDÓ FEJMASSZÁZS, amitől
akár az életed is megváltozhat! Érd.:
tbujaki@gmail.com e-mail címen
lehet.
V E GY E S
Eladó egy gyári új 2x0,9 m-es, masszív
fekhelyű, összecsukható VENDÉGÁGY.
Tel.: 06-20/390-1007
Eladó 1 személyes, ágyneműtartós
REKAMIÉ, 5 ágú antik CSILLÁR és egy
Sencor PORSZÍVÓ. Tel.: 06-20/3761475

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 út 9., e-mail
cím: kkfhazaeletjaradek@gmail.com
AUSZTRIÁBÓL behozott használt
BÚTOROK, MŰSZAKI CIKKEK és
NYÍLÁSZÁRÓK eladók. Tel.: 0630/496-2704
Neuzer Ravenna 30 típusú fehér színű,
női, városi, 3 sebességes, dinamós
KERÉKPÁR gyermeküléssel vagy
anélkül eladó Szentesen. Tel.: 0630/814-9099

HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁSA:
centrifuga,
mosógép,
porszívó,
kávéfőző,
vasaló,
hajszárító,
takarítógép, mikrohullámú sütő,
varrógép stb. Redőny, reluxa
alkatrészek! Automata mosógépek
garanciával eladók. Kkfháza, BajcsyZs. u. 27. Tel.: 06-30/903-7689
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.:
76/468-793
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut,
üllőt,
CO
hegesztőt,
műszerészesztergát,
marógépet,
kompresszort, invertert, kis gépeket.
Tel.: 06-70/624-5475
Csomagolássérült PORSZÍVÓK 10.000
Ft-ért eladók. Eredeti ár: 34.000 Ft.
Tel.: 06-70/378-0165
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.: 06-20/851-9044
Ablakok, erkélyajtók, üvegfalak kitűnő
minőségben bontásból, szállítással
Németországból. Szállítást vállalunk.
Tel.: 06-30/282-9225

FELVÁSÁRLÁS!
Vásárolok
hagyatékot,
régiségeket,
gyűjteményeket, lócát, sublótot, fali
kutat,
fatalicskát,
favillát,
cserépedényeket, néprajzi eszközöket,
népművészeti
dísztárgyakat,
szerszámokat,
antik
tárgyakat,
csillárokat,
órákat,
rádiókat,
mozsarakat, szobrokat, mindennemű
régi használati tárgyat. Tel.: 06-20/5336531
TŰZIFA eladó (nyár, fenyő): 14.000
Ft/m3 házhoz szállítva (fűrészelt szél).
Tel.: 06-70/453-9869
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
(Bugac-Alsómonostor). Tel.: 0670/453-9869

Vásárolok
Herendi,
Zsolnay
porcelánokat, szobrokat, festményeket,
dísztárgyakat. 06-70/228-2994
3+2+1-es, barna ÜLŐGARNITÚRA
olcsón eladó. Tel.: 06-20/297-4826
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)
LUCFENYŐ parkosításra 60-150 cm-ig
eladó. Tel.: 06-20/462-8410
MOUNTAIN BIKE kerékpár 26”-os,
teleszkópos, egy éves eladó. Ár:
22.000 Ft. Uitt.: MOUNTAIN BIKE 24”os női kerékpár újszerű állapotban
eladó. Ár: 15.000 Ft. Tel.: 06-30/4027458
Asztali CSONTFŰRÉSZ eladó. Tel.: 0620/496-4470

Eladó GÁZTŰZHELY, háti PERMETEZŐ,
átfolyós VÍZMELEGÍTÚ és egyéb
HASZNÁLATI TÁRGYAK. Tel.: 0620/345-0265
ÓCSKAVASÉRT házhoz megyek. Uitt.:
LOMTALANÍTÁST VÁLLALOK. Tel.: 0620/925-5968
Fűtéskorszerűsítés
miatt
kiváló
állapotban lévő Dunaújvárosi bordázott
RADIÁTOROK eladók. Ár: 7.000 Ft/db.
Uitt.: Halm KERINGETŐSZIVATTYÚK
eladók. Ár: 6.000 Ft/db. Tel.: 0630/552-0158
ZC 18-as, parapetes GÁZKAZÁN (nem
használt) 3 év garanciával pénzügyi
okok miatt eladó. Irányár: 169.000 Ft.
Tel.: 06-70/453-7123
Eladó PALATETŐ és egy hordozható
CSERÉPKÁLYHA. Tel.: 06-30/9417188

E GY É B K E R E S É S
Dunnát, párnát, régi használt tollat
veszek, hívásra házhoz megyek! Érd.:
06-30/467-4542
MEZŐGAZDASÁG
Eladó nagy körbálás SZÉNA, kisbálás
LUCERNA (takart, padláson tárolt) és
TRÁGYA. Tel.: 06-70/522-9880
Kistraktorral kerti munkát vállalok. Tel.:
06-70/705-9702
0,3 ha SZÁNTÓ a Móravárosnál és
függesztett 10 hl-es, 18 m
munkaszélességű,
hidraulikus,
szántóföldi PERMETEZŐ eladó. Tel.:
06-30/517-2808

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
A
Dunamag
Kft.
termelő
PARTNEREKET (őstermelőket) keres
fólia alatti paprikamag termesztésre,
májusi ültetéssel. Ha érdekli Önt a
lehetőség, kérjük adja meg a
telefonszámát, hogy egyeztetni tudjunk
a részletekről. Jelentkezni lehet emailben: dunamagkft@freemail.hu
vagy telefonon: Turza Pál +3630/567-8545
Étkezési és takarmány BURGONYA,
valamint PARADICSOM PALÁNTA és
KÖRBÁLÁS SZÉNA eladó. Tel.: 0670/262-8310
Eladó HALESZBAN 2x2 HOBBI (egyiken
lakható épülettel, másik fóliavázzal
vagy anélkül). Uitt.: magasnyomású
robbanómotoros PERMETEZŐ, 16-os
KPE-CSŐ (kb. 1000 m), 3+2-es
ÜLŐGARNITÚRA és 2 db BÁRSZÉK
eladó. Tel.: 06-70/619-3550
Csomagolt siló szudáni fű KÖRBÁLA
eladó. Tel.: 06-30/945-7882
Eladó 5 db horganyzott ACÉL 5/4”
6/4”-os Humipad klímás fűtéscsöves,
8 m széles, 30 m hosszú FÓLIA. Az
ívek 1 m-ként vannak. Irányár: 650.000
Ft és 600.000 Ft. Tel.: 06-30/286-4488
Nagy körbálás LUCERNA bála eladó.
Tel.: 06-30/935-5814
Egyéves GYÜMÖLCSFA CSEMETE
eladó: 800 és 1.000 Ft-ért. Tel.: 0620/435-9231
50 m hosszú 5/4-es horganyzott
csőből épített fóliavázak eladók. Tel.:
06-20/510-2842
AKÁCERDŐ (15 ha) földterülettel együtt
eladó. Tel.: 06-70/337-5031
Szójadara házhoz szállítással. Tel.: 0630/228-0881
Tápkockás
karalábé-,
fejes-,
kelkáposzta-, karfiol-, brokkoli-,
saláta-, zeller PALÁNTA eladó. Tel.: 0630/625-2593
MOHAR és SZUDÁNI FŰMAG eladó:
20.000 és 40.000 Ft/100 kg. Tel.: 0620/941-5540
PETŐFISZÁLLÁS külterületén 0147/17.
hrsz-on 0,8 ha FÖLD eladó. Tel.: 0670/417-9657
BÚZA, ÁRPA, nagybálás HERE és
M610-es FEJŐGÉP eladó. Tel.: 0630/873-4305
TERMŐFÖLD eladó Kiskunfélegyházán,
a Kőrösi útban (21,5 ha, 438 AK).
Azonnal művelhető. Tel.: 06-20/2820580
PETŐFISZÁLLÁSON
4,9
ha
SZÁNTÓFÖLD és 1 db HÍZÓ eladó. Tel.:
06-30/492-2992
Fekete földön termett BURGONYA (3-5
cm-es, Bella Rosa, Balatoni Rózsa,
Kondor) eladó. Tel.: 06-70/502-2569
Eladó 2,5 ha 37,26 AK értékű
SZÁNTÓFÖLD Kkfházán. Osztatlan
közös tulajdonban van. Nincs bérbe
adva. Tel.: 06-70/582-4374 (17 óra
után)

Á L L AT
NAPOS CSIBE ELŐJEGYZÉS 2019. 03.
05-re
a
SZEMERÉDI
T E R M É N Y B O L T B A N
(Kiskunfélegyháza, Illésházy u. 49. –
Kossuthváros). Nyitva: H-P.: 8-16:30
óráig, Szo.: 8-11 óráig.
2 db nagysúlyú HÍZÓ eladó (kb. 220
kg-os). Kukoricán és vegyesdarán
hízottak. Tel.: 06-20/310-3879
Fajtatiszta, fekete TACSKÓK háromszor
féregtelenítve
és
oltva
Kiskunfélegyházán eladók. Tel.: 0630/825-8586

Hasított sertés eladó. Tel.: 06-30/2062373
TYÚK - KACSAVÁSÁR! Földön nevelt,
NEM ketreces, gyönyörű tollas, 14hónapos tyúk 690 Ft/db, 20 db-ra
+2db AJÁNDÉK. Magyar, hápogós, 34 kg-os kacsa 1790 Ft/db. Csak
ellenőrzött, tenyészetkóddal rendelkező
helyről rendeljen. INGYENES szállítás.
Tel.: 06-70/776-3007
Napos BORJAK eladók. Tel.: 0630/366-3335
HÍZÓ eladó. Tel.: 06-20/401-6484
Nagysúlyú SERTÉSEK eladók. Tel.: 0670/453-6131
Kis súlyú HÍZÓK eladók. Tel.: 0620/989-8359
ANYAKOCA 3 hónapos vemhesen
eladó. Tel.: 06-70/284-6562
Eladó egy fehér, hús jellegű, 250 kg
körüli ANYADISZNÓ: 320 Ft/kg és 4 db
100-120 kg-os HÍZÓ: 400 Ft/db. Tel.:
06-20/397-6624
Kedvezményes FEHÉR TYÚK és KAKAS
VÁSÁR március 18. és március 30
között. Kedvezményes vörös tyúk vásár
április 8-18 között a Szemerédi
terményboltban (Kkfháza, Illésházy u.
49.) Nyitva: H-P.: 8-16:30 óráig, Szo.:
8-11 óráig.
18 hetes Tetra SL tojóhibrid JÉRCE
kapható Kecskeméten: 2.000 Ft/db.
Tel.: 06-20/941-5540
Vágó POSTAGALAMB FIÓKOK 150
Ft/db áron élve elvihetők. Rászorulók
ingyen elvihetik. Eladók tiszta, bármi
tárolására
alkalmas
MŰANYAG
KANNÁK (10 db 20 l-es, szögletes:
100 Ft/db, 10 db 10 l-es, kerek: 50
Ft/db). Tel.: 06-30/607-0483
120 kg-os, hús jellegű HÍZÓ, félvér
ANYADISZNÓ és CSÜNGŐ HASÚ
VÁLASZTÁSI MALACOK eladók. Tel.:
06-70/305-6344
Jersey TEHÉN üsző fiával, tejelő tehén,
hasas BIRKA, fias birka, BÁRÁNYOK,
Jumz 65 traktorra HOMLOKRAKODÓ
eladó. Tel.: 06-70/664-7816
KEVERÉK
KISKUTYÁK
INGYEN
elvihetők. Tel.: 06-20/617-2421
10 db SÜLDŐ eladó. Tel.: 06-20/4432013

110-200 kg-os, fehér, hús jellegű
HÍZÓK eladók. Tel.: 06-30/277-5669
1 db 6 hónapos MT BIKA eladó. Uitt.: 1
db TOJÓ LIBA is eladó. Tel.: 0620/320-2958
Figyelem! Eladó nem tápos HÍZÓ (160170 kg), termő CITROMFA (30 dkgosak a termések), fehér műanyag
ZSÁKOK (több száz darab), régi fajta
KENDER ZSÁKOK, BOROSHORDÓK,
ruszki SZIVATTYÚK, 2 db BÚVÁR és
rozsdamentes BUKÓÜST. Tel.: 0620/985-4862

TÁRSKERESŐ
38 éves, szőke hölgy barátot keres.
Tel.: 06-30/362-0637
36 éves, szép szőke hölgy barátot
keres. Tel.: 06-20/295-9206
32 éves nő alkalmi kapcsolatot
keresek. Tel.: 06-70/351-5232
Fiatal, csinos, csongrádi lány, társát
keresi. Tel.: 06-30/595-1130
Csinos nő társat keres. Tel.: 0630/447-6571
57 éves, 172/88 hölgy közös
programokhoz
társat
keres
minden
káros
megbízható,
szenvedélytől mentes, jó megjelenésű
úr személyében. Leveleket „Lehetőség”
jeligére a Szerkesztőségbe kérek.
165/65 44 éves férfi megismerkedne
korban hozzá illő, 35-40 év közötti
hölggyel
komoly
kapcsolat
reményében. Tel.: 06-70/548-6931
Keresek egy hasonlóan jól ápolt
úriembert, aki mellett szeretetben,
nyugalomban lehetne élni. Középkorú,
fiatalos férfi számkijelzős hívását
várom. Tel.: 06-20/224-7094
165/70 éves özvegy hölgy barátot
keres tartós kapcsolatra. Tel.: 0670/211-9366

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
Lovari nyelvtanfolyam indul Szegeden
március 9-én 9.00-től Teréz utca 36/B.
70/579-5983,
20/428-44-86,
www.ciganynyelvoktatas.hu
KORREPETÁLÓ tanárt keresek heti 1-2
alkalommal
MATEMATIKÁBÓL
gimnazista lányom mellé. Tel.: 0670/251-4557

M U N K A A L K A LO M
Kecskeméti
AUTÓIPARI
NAGYVÁLLALAT keres targoncás
végzettségű munkavállalókat kiemelt
bérezéssel. Jelentkezni a 06-70/6399920 vagy a 06-70/940-2562 számon
lehet. -Job Motive Kft.AUTÓSZERELŐ szakmunkást keresek
kiskunfélegyházi telephelyre. Tel.: 0620/383-0628 –Jetronik D. Kft.Kiskunfélegyházán, a Rózsakert
Vendéglő KONYHAI KISEGÍTŐT keres.
Tel.: 06-30/507-1308
KERTÉSZETBE (uborkás) állandó
munkára dolgozót keresek. Tel.: 0620/931-2933 –Mészáros kertészetGyere 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 –Job Motive Kft.-

A 20 éves szakmai tapasztalattal
Szikra-Vill
Kft.
rendelkező
VILLANYSZERELŐ
MUNKATÁRSAT
keres épületvillamossági munkakörbe. A
jelentkezéshez
„B”
kategóriás
jogosítvány előny, de nem feltétel. Amit
ajánlati tudunk: versenyképes juttatási
cafeteria.
Érdeklődni
rendszer,
munkaidőben hétfőtől-péntekig 7-16
óráig
a
06-20/466-9457-es
telefonszámon lehet.
Keresek kiskunfélegyházi (Aranyhegyi
Csárda) DÍSZNÖVÉNY KERTÉSZETBE
fiatal, megbízható kollégát KERTÉSZETI
MUNKÁRA. A munka összetett,
változatos, ezért olyan embert keresek,
aki önállóan képes pontosan, jól
dolgozni. Bérezés megegyezés szerint.
Bejelentett
munka
utazási
költségtérítéssel.
Érettségi,
mezőgazdasági, kertészeti végzettség
előnyt jelent. Tel.: 06-30/632-3858
–Kiss Balázs- kissbalazs@t-email.hu
C+E kategóriás jogosítvánnyal keresünk
1 fő GÉPJÁRMŰVEZETŐT nemzetközi és
1 fő gépjárművezetőt belföldi munkára.
Kezdők jelentkezését is várjuk. Tel.: 0620/519-7545 –Kiss-Szekeres Trans 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 –Job Motive Kft.CO HEGESZTŐKET, LAKATOSOKAT
keresünk Kecskemétre, nettó 12001600Ft/ óra+ prémium. OptimusFerrum Kft. Tel.: 06-70/329-7554
Műanyaggyárral szemben lévő KÉZIGÉPI
AUTÓMOSÓBA
fiatal,
jogosítvánnyal rendelkező munkatársat
keresünk. Tel.: 06-30/900-0700

Magas művelésű PARADICSOMBA női
dolgozót keresek állandó munkára. Tel.:
06-20/466-5553 – B. Szabó kertészetCsatlakozz 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 –Job Motive Kft.Haleszi paprikás KERTÉSZETBE
férfi-női
munkaerőt
keresek.
Folyamatos foglalkoztatással egész
évben.
Tel.:
06-30/458-0049
- Ifj. B. Szabó kertészet KŐMŰVES szakmunkást keresek
kiskunfélegyházi munkákra. Tel.: 06–Takaros
Fészek
70/453-7176
Építőipari Kft. –
Azonnali
kezdéssel
felveszünk
hagyományos
és
CNCESZTERGÁLYOST,
MARÓST
kiemelkedő kereseti lehetőséggel. Tel.:
06-20/468-8636 –Smart-Tech Kft.-

LÁNGOSSÜTŐBE
munkatársat
felveszek. Molnár Tiborné e.v. „Mami
Lángos”
Tel.:
06-30/538-2830
(minden nap 11 órától)
Magyarország egyik legnagyobb sertés
vágóhídjára
Kiskunfélegyházára
nemzetközi hűtős és belföldes élő állat
szállítási engedéllyel rendelkező
KAMIONSOFŐRÖKET
keresünk
versenyképes fizetéssel. Tapasztalat
előny, de nem feltétel. Tel.: 06-20/2244341
transport@hungarymeat.hu
–Hungary Meat Kft.NYUGDÍJAS
NŐ
vendéglátós
végzettséggel munkát keres. Érdekel
butik, egyéb eladói munkakör. Továbbá
üzemben is vállalnék munkát.
Bedolgozás is számításba jöhet. Tel.:
06-20/568-7141
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.
A Cleaner Guys Kft. szociális otthon
takarítására TAKARÍTÓNŐT keres 8
órás munkarendben H-P.: 8-18 óráig.
Tel.: 06-70/492-7180

A
Cleaner
Guys
Kft.
ÜZEM
TAKARÍTÁSÁRA
csongrád-bokrosi
üzembe munkatársakat keres. Kijárás
céges autókkal. Jelentkezni a 06-30/6702079-es telefonszámon lehet.
Kiskunfélegyházi üzembe keresünk
élelmiszeripari BETANÍTOTT FÉRFI
munkásokat áprilisi munkába állással,
egy műszakra, 6-14 óráig tartó
munkaidőben. Fitorex Kft, Tel: 205714413, e-mail: varga.ferenc@yaso.hu
A Gabimarc Kft. CIPŐÜZEMÉBE keres
hosszú távra női és férfi munkaerőt
Pálmonostora
és
környékéről.
Igény esetén albérleti elhelyezést
is tudunk biztosítani. Jelentkezni
fényképes
önéletrajzzal
a
cipogyar2016@gmail.com címen lehet.
Házi GYERMEKORVOSI PRAXISBA
ASSZISZTENST
keresek.
Feltétel:
általános ápoló és asszisztens
végzettség.
Várom
jelentkezését:
Dr. Ozvald Anna. Tel.: 06-20/933-3437
A kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft.
álláslehetőséget hirdet MUNKAÜGYI
ADMINISZTRÁTOR
munkakörben.
Jelentkezni
önéletrajzzal
a
brigitta.zsigo@hungarymeat.hu e-mail
címen
vagy
a
76/463-815-ös
telefonszámon lehet.

A
Nagyposta
melletti
Nemzeti
Dohányboltba ELADÓT felveszünk. Tel.:
06-30/616-0564
Kedves
fodrász
kolléga!
A
megnövekedett forgalom miatt keresünk
csapatunkba munkatársat. *Bejelentett
alkalmazotti
munkaviszony
*Kiemelkedően magas kereseti lehetőség
*Kedvező beosztás *Jó csapat vár,
igényes
környezetben
*Szakmai
továbbképzéseken való részvétel.
Amennyiben felkeltettem érdeklődésedet,
kérlek hívj a 06-70/453-8956-os
telefonszámon –Köhler Fodrász Szalon-

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.A Marillen Kft. ÜZEMI ŐR kollégát keres.
Személyes jelentkezéseket várunk.
Időpont egyeztetés: 06-30/655-2398 és
buszlai.istvan@marillen.hu
címen
lehetséges.
A Pub Pizzéria FELSZOLGÁLÓT keres.
Vmint.: a London Burger keres
KISZOLGÁLÓ munkatársat. Érd.: a
helyszínen. Tel.: 06-70/379-3303

Kft. keres LAKATOS, LAKATOS –
HEGESZTŐ, illetve BETANÍTOTT
lakatost acél ill. lemez munkára,
azonnali kezdéssel. Tel.: 06-70/6339754 –Seres N.Simítani
tudó
SEGÉDMUNKÁST
ideiglenes munkára kőműves mellé
felvennék (márciustól). Tel.: 0620/464-6000 –Schatzinger N.ÁLLATOK GONDOZÁSÁRA, etetésére
és TANYA KÖRÜLI MUNKÁRA állandó
férfi munkaerőt keresek. Traktoros
előélet előny, alkohol kizáró ok. Tel.:
06-70/881-9438 –Szűcs-

FÉMIPARBAN jártas embereket keresek
alkalmi munkára. Tel.: 06-30/260-9559
–Steel Kft.Olyan SEGÍTSÉGET KERESEK, aki
kiszedné a kertemből az oda nem való
fákat, bokrokat. Bérezés megegyezés
szerint. Tel.: 06-20/617-2421
Magasművelésű SZAMÓCÁBA és
MÁLNÁBA munkaerőt keresek március
eleji kezdéssel. Tel.: 06-30/337-7355
–Szűcs kertészetFóliás KERTÉSZETBE (málna –
szamóca) dolgozókat keresünk. Tel.:
06-20/428-7143 –Vasvári kertészet –

Élelmiszer
nagykereskedelemmel
foglalkozó cég (Hírös Defend Kft.)
keres: 2 fő RAKTÁROST B
kategóriás
jogosítvánnyal.
Munkaidő: H-P-ig, Feladatok: áru
összekészítése, átvétele, komissiózása. Jelentkezni 2019. márc. 3-ig
fényképes
önéletrajzzal
az
iroda@hirosdefend.hu email címen
lehet.
SEGÉDMUNKÁST keresek KŐMŰVES
MELLÉ azonnali kezdéssel. Tel.: 0620/347-3499 -Koller Haus Kft.GÉPJÁRMŰVEZETŐT keresünk C,E
kat. jogosítvánnyal. Többnyire belföldi
munkára, versenyképes jövedelemmel. Tel.: 06-30/722-7282 -AgroPapp Kft.Beugrós FELSZOLGÁLÓT keres a
SPORT ÉTTEREM napi 4 órában.
Érdeklődni az Étteremben.

SZAKÁCS
munkalehetőség
Kiskunfélegyházán
a
Rózsakert
Vendéglőben!
Amit
kínálunk:
*versenyképes fizetés, *biztos hosszútávú
munkahely, *fejlődési lehetőség, *fiatalos
csapat. Várjuk jelentkezésed a 06-30/5071308-as telefonszámon.

EMLÉKEZÜNK

Rácz Zoltán

halálának 20. évfordulóján.

- Szerető felesége -

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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

Fekete Sándor Alajos

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

- Gyászoló család -

„ Hogyan is felejthetnélek el, amikor a szívemben élsz?
Minden emlékem te vagy. Miattad vagyok az, aki vagyok...”

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, sporttársaknak, barátoknak, ismerősöknek,
a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet és a
Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakközépiskola
kollektívájának, az Április 4. Gépipari Művek nyugdíjasainak
és mindazoknak, akik szeretett szüleink, nagyszüleink

és

Sikár Józsefné

szül: Ferenczi Anna Éva

Sikár József

temetésén megjelentek, részvétüket fejezték ki,
fájdalmunkban osztoztak.

- A gyászoló család -

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
LAKÁS FELÚJÍTÁST min. 20%
kedvezménnyel! Festést, burkolást,
vízszerelést,
tetőszigetelést,
gipszkarton, laminált padló lerakását,
tapétázást, tetőjavítást, kúpkenést
vállalok. Keressen minket! Tel.: 0630/984-4721
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: 06-70/604-2332

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk
köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak,
volt munkatársaknak,
a nyugdíjas klub tagjainak,
túratársaknak, barátoknak,
ismerősöknek
és mindazoknak,
akik szeretett Feleségem,
Édesanyám, Nagymamánk

Kivehető fogsor készítése, javítása,
fogpótlás,
alábélelés,
kapocs,
törésjavítás garanciával. 30/908-1798
TŰZIFA VÁGÁS szalagfűrésszel.
FŰKASZÁLÁS, parlagfű irtás motoros
fűkaszával.
AUTÓ
és
EGYÉB
SZÁLLÍTÁS 2 t-ig! Tel.: 06-20/9862300
Bármilyen BÁDOGOS munkát vállalok:
esőcsatorna 2.500 Ft/m munkadíjjal,
Lindab anyagbeszerzéssel, széldeszka
javítás, tetőszigetelés, ács munka,
lambériázás, cserepezés. Tel.: 0670/566-4598
TETŐFEDŐ, bádogozás, cseréplécezés,
széldeszkázás,
szegélyezés,
ereszcsatornázás, Lindab lemez
felrakása anyagbeszerzéssel együtt.
Tel.: 06-70/566-4595
VÍZSZERELÉS,
új
fürdőszobák
elkészítése, felújítása, csatornázás,
fémszerkezeti munkák, hegesztések,
vaskapuk, ajtók, teraszok javítása, újak
készítése. Tel.: 06-30/288-6107,
30/249-7855
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.

Pintér Józsefné
szül.: Hegedűs Gizella
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkban
velünk együttéreztek.

- Gyászoló család -

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

UTÁNFUTÓ BÉRELHETŐ! Tel.: 0630/868-4467
LUX SZÁRAZ TISZTÍTÁS! Kirby habos
tisztítás: kárpit – szőnyeg –
atkátalanítás – GOMBÁTLANÍTÁS –
pollen szűrés. Akció nyugdíjasoknak és
kismamáknak!
Lakás:
Kkfháza,
Szendrey u. 42. Tel.: 06-20/391-7703,
30/320-0631
GIPSZKARTONOZÁST és FESTÉST
vállalok. Tel.: 06-70/380-7485
„Nehéz az életet Nélküled élni,
felejteni Téged soha nem lehet.
Ha a bús napjaim le fognak telni,
oda vágyom Hozzád megpihenni.”

EMLÉKEZÜNK

EMLÉKEZÜNK

Péter-Szabó
Mihály

halálának 1. évfordulóján.
- Szerető családja -

„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.”

Dr. Kincses

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 ZsoltTÁVIRÁNYÍTÓ
PÓTLÁS,
kapunyitómotor javítás, kamera, riasztó
szerelés. Tel.: 06-30/525-7611
KÖLTÖZTETÉS,
ÁRUFUVAROZÁS
helyben az ország és EU egész
területén ponyvás teherautóval, igény
esetén rakodókkal. Tel.: 06-70/5111200 –Tóth József–

Sándor

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy
82 évesen 2019. február 13-án elhunyt.
Drága halottunk temetése 2019. február 23-án 10 órakor lesz
a Felsőtemetőben a református egyház szertartása szerint.
Soha el nem múló szeretetünk őrködik nyugalmad felett!

Búcsúztatja a gyászoló család, rokonok, ismerősök.

Kotroczó
Sándor Józsefné
szül.: Szemerédi Erzsébet

halálának 1. évfordulóján.
Lelki üdvéért az engesztelő
szentmisét 2019. február 23-án
17:30 órakor az Ótemplomban
mutattatjuk be.

- Szerető családja -

„Küzdöttél, de már nem lehet,
csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
örökké él, kit igazán szeretnek.”
(Kosztolányi Dezső)

Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy

Ring Tamás

76. életévében
2019. február 15-én elhunyt.
Temetése 2019. február 26-án
11 órakor lesz az
Alsótemetőben.

- Gyászoló család -

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, 20/3103318
„Megpihent a kéz, mely értünk
dolgozott, megpihent a szív,
mely értünk dobogott. Könnyes
az út, mely Hozzád vezet,
örökké őrizzük emlékedet.”

EMLÉKEZÜNK

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
KŐMŰVES
munkákat,
belső
átalakításokat, térkövezést vállalok
számlaképesen. Tel.: 06-30/289-7518
KÚTFÚRÁS. Tel.: 06-30/554-5544
SZOBAFESTÉS – 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

LOMTALANÍTÁS Kiskunfélegyházán és
vonzáskörzetében! Feleslegessé vált
dolgait térítésmentesen elszállítjuk.
Családi házak, lakások, tanyák öröklés
utáni vagy csak költözés miatti
lomtalanítása PINCÉTŐL – PADLÁSIG.
Tel.: 06-20/577-4717 –Halasi József
Fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték és szerették, hogy

halálának 3. évfordulóján.
- Felesége, gyermekei
és unokái „Olyan gyorsan mentél
el tőlünk, még búcsúra
sem volt időnk. Fájdalmat
itthagytad nekünk, még élünk,
emléked őrzi szívünk.”

EMLÉKEZÜNK

Mák Ferenc

halálának 3. évfordulóján.
- Szerető felesége
és gyermekei -

ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSÉT, egyéni
vállalkozások KÖNYVELÉSÉT vállalom.
Tel.: 06-20/528-7304
REDŐNY
DOKTOR!
Redőnyök
javítása, újak készítése garanciával,
hétvégén is. Tel.: 06-20/299-2233,
70/287-7851
IT BIKE MOBIL KERÉKPÁRSZERVIZ!
Javításra szoruló kerékpárért házhoz
megyünk, műhelybe szállítást vállaljuk.
INGYENES KISZÁLLÁS! Tel.: 0630/933-3783
Akár TELJES FELÚJÍTÁS EGY HELYEN!
Ezen belül tető készítés, javítás,
kőműves, burkoló, festő munkák,
vízszerelés stb. Hívjon minket! Tel.: 0620/298-3667

„Emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell, mert akit
szeretünk, nem felejtjük el.”

GYÁSZHÍR

Páli Lászlóné
szül.: Forgó Julianna

Sinkó Péter

KAPUK KÉSZÍTÉSE. Tel.: 06-30/9281085
LOMTALANÍTÁST, pincék, padlások,
lakások, melléképületek ingyenes
kiürítését vállalom. Tel.: 06-20/5336531
FOGSOROK
JAVÍTÁSÁT
Kiskunfélegyházán vállalom. Tel.: 0670/453-5350
Veszélyes FÁK KIVÁGÁSÁT, korona
igazítást és erdő gyérítést vállalok. Tel.:
06-20/622-2492

76 évesen
2019. február 14-én elhunyt.
Temetése 2019. február 22-én
14 órakor lesz a Felsőtemetőben.
Lelki üdvéért az engesztelő
szentmisét 2019. február 22-én
7 órakor a Szent István
templomban mutattatjuk be.

Fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy

Harkai
Mária Anna

volt rendelőintézeti asszisztens
életének 69. évében elhunyt.
Temetése 2019. március 1-jén
14 órakor az Alsótemetőben lesz.

- Gyászoló család -

- Gyászoló testvére
és családja -

„Még búcsúzni sem tudtunk Tőled, mert a halál oly hirtelen
jött Érted. Hiába várunk Rád remegő kezekkel, nem örülsz már
nekünk szerető szíveddel. A remény, s a szeretet, mely bennünket éltet.
Gyötrő fájdalom, hogy nem láthatunk többé Téged.
De az biztos, hogy szívünkben élni fogsz örökké.”

Fájó szívvel tudatjuk mindenkivel,
aki ismerte és szerette, hogy

Dósa József

66 évesen 2019. február 10-én elhunyt.
Temetése 2019. február 22-én
13 órakor lesz a Felsőtemetőben,
a római katolikus egyház
szertartása szerint.
Lelki üdvéért az engesztelő szentmisét 2019. február 22-én
17 órakor a Szent István templomban mutattatjuk be.
Soha el nem múló szeretetünk őrködik nyugalmad felett!

- Gyászoló család -

NYÍLÁSZÁRÓK
UTÓLAGOS
SZIGETELÉSE, passzítása, beállítása,
zárcseréje,
hőszivárgás
mérése.
Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók,
szalagfüggöny,
harmonikaajtók
készítése, javítása. Penészmentesítés!
www.peneszeltavolitasa.hu Tel.: 0630/294-6022
GÁZKONVEKTOR KÉSZÜLÉK CSERE
60 %-os ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL.
Pályázati lehetőség 2019. márciusban
indul. Állami támogatás parapetes
gázkonvektoronként 96.000 Ft +
beszerelésre 60 %-os állami támogatás,
teljes körű ügyintézés. Tel.: 06-20/2071212

Emelőkosaras autóval FAVÁGÁST
vállalunk. Uitt.: emelőkosaras autó
bérelhető. Tel.: 06-70/453-0803
SORSELEMZÉS, kártyajóslás, családi,
párkapcsolati problémák, szerelemkötés,
átok-rontás levétele. Hívásra házhoz
megyek. 30/924-3867

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás,
glettelés, javítómunkák, hőszigetelés. 20
év
tapasztalattal,
elérhető
referenciamunkákkal, számlaképesen,
rövid
határidővel.
30/440-0644,
pnfsolutionsltd@gmail.com
TETŐFELÚJÍTÁST, új tető készítését,
bádogos munkát, ácsmunkát és
bármilyen tető és bádogos munkát
vállalok
kedvezményes
áron
anyagbeszerzéssel is. Hívjon bármikor.
Tel.: 06-30/880-7416
Bármilyen KŐMŰVES munkát, ház
szigetelést, nemesvakolatot, beltéri
felújításokat vállalok. Tel.: 06-20/5683248
REDŐNY
Expressz!
Redőnyök,
szúnyoghálók, faredőnyök készítése,
javítása. Tel.: 06-70/374-3864
TETŐFEDŐ és bádogos munkát,
kőműves munkát, egyéb javításokat
vállalok. Tel.: 06-70/265-8249

„Örökre velünk maradsz,
őrizzük mosolyodat.”

„Megállt a kéz, megállt a szív, nincs
több szó ajkadon. Szívünkben örökké
élsz, mert szeretünk nagyon.”
Hálás szívvel mondunk
köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak,
barátoknak, ismerősöknek
és mindazoknak, akik

Juhász György
EMLÉKEZÉS

halálának 12. évfordulójára.
Lelki üdvéért
az engesztelő szentmisét
2019. február 24-én
10:30 órakor a Szent István
templomban mutattatjuk be.

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

- Szerető felesége,
lánya és a család -

- Gyászoló család -

„Hiányoztok, kik már a mennyben vagytok. Ti sem gondoltátok, hogy
magatok után ilyen nagy fájdalmat hagytok. Fájó szívvel gondolunk mi
minden nap Rátok, s nem tudhatjuk odafentről ebből Ti mit láttok.
Nem búcsúzunk, hisz szívünkben megmarad a helyetek, s reméljük,
hogy egyszer majd találkozunk Veletek.”

EMLÉKEZÜNK

és

Dobos Menyhértné Dobos Menyhért
szül.: Csányi Luca

halálának 2. évfordulóján

halálának 14. évfordulóján.

- Szerető családjuk -

12

2019. február 22.

