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FIRST MINUTE AKCIÓ -  FOGLALJON IDŐBEN! MERT MEGÉRI!
Moszkva: 03.14., 4 nap, szálloda, reggeli, repülő  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99.900 Ft/főtől
Nápoly, Sorrento: 03.14., 6 nap, szálloda, félpanzió, repülő  . . . . . . . . . . . . .84.900 Ft/főtől
Mediterrán hajóút: 03.17., 8 nap, teljes ellátással, már . . . . . . . . . . . . . . . . . .329 EUR/főtől
Családi akciók! Korfu: 8 nap, apartman, repülő, már 45.900 Ft/főtől (1. gyerek 9.900 Ft+ill.)
Szálloda  all inclusiv, repülő  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129.900 Ft/főtől (1. gyerek 9.900 Ft+ill.)
Mallorca: 06.19., 8 nap, szálloda, félpanzió, repülő 129.900 Ft /főtől (1. gyerek 57.900 Ft+ ill.)
Costa Brava: jún., 8 nap, szálloda, félpanzió, repülő, már114.900 Ft/főtől (1. gyerek 49.900 Ft+ ill.)
Egyiptom: Hurghada, 06.09., 23., 07.14., szálloda5*, all.incl., repülő  . . . . . .115.990 Ft/főtől 
Sarti: 6.22., 29., 8 nap, apartman, stúdió, utazás egyénileg, már . . . . . . . . . . . . . . . . .29.900 Ft/fő
Parália: júliusban, 8 nap, apartman, stúdió, utazás egyénileg, már  . . . . . . .98.900 Ft/hét/apt.
Isztria: Vakáció, 06.30., 08.01., 5 nap, szálloda, félpanzió, program, busz . . . . . . . . .76.410 Ft/fő
Pápalátogatás Csíksomlyón: 05.31., 3 nap, szállás, reggeli, busz, idgv.  . . .42.000 Ft/fő
Zakopane: Krakkó, 04.19., 3 nap, szálloda, reggeli, program, busz+kkfházi felsz.  .36.800 Ft/fő
Erdély: 05.24., 3 nap, szálloda, félpanzió, program, busz+kkfházi felszállás  . . . . . . .47.500 Ft/fő
Hohe Wand: kilátó és Myrafálle 04.13. 05.11. 1 napos túra busz kkfházi indulás  . .14.000 Ft/fő
Schönbrunn: Állatkert, Pálmaház, Sivatagház, 05.01., 1 nap, busz+kkfházi indulás 10.000 Ft/fő

Minőség - Megbízhatóság  - Kiváló Árak
Továbbá egzotikus programok, külföldi és belföldi üdülések repülővel, busszal vagy egyénileg
Reptéri transzfer, online repülőjegy, buszjegy, vonatjegy és szállásfoglalás, utasbiztosítás

KISKUN NOVA UTAZÁSI IRODA
Kiskunfélegyháza, Kossuth utca (Fábián fagyizó mellett)

Tel./Fax: 76/433-243, Tel.:76/560-488  
Nyitva tartás: H-P: 9-17 Szo: 9-12 óráig
www.kiskunnova.hu www.facebook.com/KiskunNova

http://ultralastminute-kozpont.hu/kiskunnova/







Nyitva: H-P.: 9-17, Szombat: Zárva WWW.PALASTIUTAZAS.HU
TÖBB MILLIÓ AJÁNLAT EGY HELYEN! NAPONTA FRISSÜLŐ AKCIÓK! TEKINTSÉK MEG MEGÚJULT HONLAPUNKAT!

KÜLFÖLDI AJÁNLATAINK:
- MAGAS TÁTRA: MÁJUS 4., 1 NAP + BUSZ-KKFHÁZA. + IDEGEN VEZETŐ ............................16.500 FT-tól/fő
- PLITVICEI HÉTVÉGE: 05. 15., 2 NAP / 1 ÉJ + BUSZ-KKFHÁZA + HOTEL*** + REGG. + ID.VEZ. 33.000 FT-tól/fő
- NEI - PORI: JÚN., 10 NAP / 7 ÉJ + APARTMAN + ÖNELLÁTÁS + BUSZ KKFHÁZA................37.900 FT-tól/fő
- OLIMPIC BEACH: JÚN., 10 NAP / 7 ÉJ + APARTMAN + ÖNELLÁTÁS + BUSZ KKFHÁZA.....39.900 FT-tól/fő
- FERENC PÁPA LÁTOGATÁSA CSÍKSOMLYÓN:

MÁJ. 31-JÚN. 3., 3 NAP / 2 ÉJ + PANZIÓ + FÉLPANZIÓ + BUSZ KKFH. ..................................42.500 FT-tól/fő
- KEFALÓNIA: JÚN., 8 NAP / 7 ÉJ + REPÜLŐ + APARTMAN + ÖNELLÁTÁS .............................59.900 FT-tól/fő
- KRÉTA: JÚN., 8 NAP / 7 ÉJ + REPÜLŐ + APARTMAN + ÖNELLÁTÁS......................................81.900 FT-tól/fő
- ALBÁNIA: 07. 27., 10 NAP / 7 ÉJ + BUSZ KKFHÁZA + HOTEL*** + FÉLPANZIÓ...................136.200 FT-tól/fő
BELFÖLDI AJÁNLATAINK:
- GYULA - VENDÉGHÁZ: MÁJ., JÚN., 3 NAP / 2 ÉJ + REGGELI....................................................8.000 FT-tól/fő
- DEBRECEN - HOTEL: MÁRC., 3 NAP / 2 ÉJ + FÉLPANZIÓ ......................................................19.200 FT-tól/fő
- HAJDÚSZOBOSZLÓ - HOTEL***: MÁRC., 3 NAP / 2 ÉJ + FÉLPANZIÓ + WELLNESS................20.000 FT-tól/fő
- NOSZVAJ -  HOTEL: MÁRC., ÁPR., MÁJ., 3 NAP / 2 ÉJ + FÉLPANZIÓ + WELLNESS ...........20.000 FT-tól/fő
- ZSÓRIFÜRDŐ - PANZIÓ: 11. 10. 4 NAP / 3 ÉJ + BUSZ-KKFHÁZA + SZÁLL. + FÉLP. + FÜRDŐBELÉPŐ.49.900 FT-tól/fő

TOVÁBBI AJÁNLATAINKAT TEKINTSÉK MEG HONLAPUNKON: www.palastiutazas.hu
Repülõjegy, nemzetközi busz- és vonatjegy értékesítés, utasbiztosítás!

Szeretettel várjuk eddigi és leendõ utasainkat!
Palásti Roland                                         Keressen bennünket a Facebookon is!                                      Palásti Béláné

www.palastiutazas.hu



Türelemmel és mosollyal azokon is
segítenek, akiken máshogy már nem lehet
Az Egészségért Közalapítvány a Kórházért kuratóriuma
február 22-én adta át az idei év kitüntetettjeinek az
Oltalmazó Kezek díjat.
A jeles eseménynek ezúttal is a Móra Ferenc Művelődési
Központ adott otthont.
Az Oltalmazó Kezek díjat az Egészségért Közalapítvány a
Kórházért szervezet tagjai alapították meg Kiskunfélegyházán
2018-ban a Mindennapok angyalai mintájára. Minden évben öt
kimagasló teljesítményt nyújtó egészségügyi szakdolgozó
veheti át a rangos kitüntetést jelképező - Dobos Zsuzsa (Terra
Fazekasműhely) által készített – kisplasztikát és a jutalmat.
- Ápolónak lenni, igazán azzá válni nem könnyű. Hatalmas és
egyben szerteágazó tudást, szeretetet, türelmet és empátiát
igényel. Elkülönül az orvostudománytól, de ugyanakkor szoros
kapcsolatban áll azzal. Fókuszában az ember, a beteg ember
áll. Legyünk büszkék hivatásunkra, hiszen a legemberibb, ami
a földön létezik – mondta az ünnepélyes díjátadáson Csősziné
Juhász Ildikó a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi
Telephelyének telephelyvezető ápolója.
Idén a szobrocskákat az alábbi egészségügyi szakdolgozók
vehették át:
Dr. Dragonné Mátyás Melinda
1982 óta dolgozik a Bács-Kiskun Megyei Kórház
Kiskunfélegyházi Telephelyén röntgen asszisztensként. Közel
10 éve csoportvezetői feladatokat is ellát. 
Garai Zsuzsanna
A Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telephelyén
eltöltött több évtized alatt bizonyosságot tett
feladatorientáltságból, önállóságból. Élettapasztalatával,
kreatív gondolataival segíti az osztály mindennapi munkáját.
Pomáziné Fekete Éva
1995 óta áll alkalmazásban a Bács-Kiskun Megyei Kórház
Kiskunfélegyházi Telephelyén. Az egynapos sebészeten annak
megnyitása óta kimagasló szakmai tevékenységről tett
tanúbizonyságot.
Serfőző Tünde
Kivívta a kuratórium és munkatársai elismerését, amelyet
kimagasló, kitartó munkájával, emberi magatartásával,
megbízhatóságával ért el. Szakmai tapasztalatokkal
gazdagította tudását, naprakész elméleti és gyakorlati
ismeretekkel rendelkezik.
Szikora Ilona
1988-tól dolgozik a kórházban. Először a sebészeti osztályon,
majd ’95-től a krónikus belgyógyászati osztályon. Munkáját
nagyfokú szakmai igényesség, lojalitás jellemzi.
„Az élethez türelem kell, de a csodákhoz bátorság kell. Az
egyszerű, a csendes csoda, mikor valaki elég bátor ahhoz, hogy
az életben türelmes legyen. De ez nagyon nehéz.” – idézte
Márai Sándor sorait dr. Körtvélyessy András főigazgató-
helyettes a díjátadást megelőző pillanatokban.

Borbás Marcsi a Mezgében forgatta a
Gasztroangyal egyik epizódját
Városunk mezőgazdasági középiskolája előremutató és
példaértékű oktatási módszereivel országos szintű
intézménnyé nőtte ki magát. 
Olyannyira, hogy Borbás Marcsi és a Gasztroangyal tv-műsor
stábja ellátogatott február 19-20-án Kiskunfélegyházára, hogy
a mezőgazdasági szakgimnázium és szakképző intézmény
diákjaival közösen főzzön a kamerák előtt. Idelátogatásakor

megcsodálta az iskolát és diákok gyakorlati helyeit, így járt a mintaboltban, a húsipari tanüzemben és a
tangazdaságban folyó munkákba is betekintést nyert.
A helyszínek megismerése után Rózsa Pál igazgató és Borbás Marcsi közösen készítette el a villás reggelit,
melyet a diákok jóízűen elfogyasztottak. De együtt készítették el késő délután az iskola igazgatójának
kedvenc ételét is - a húsos káposztát - melynek receptje családi örökség, s ki tudja, talán Borbás Marcsi egyik
receptkönyvébe is belopja magát majd egyedülálló ízvilágával.
- A Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakképző Iskola egy olyan

mintaértékű oktatási intézmény, ami a mi elveinkkel maximálisan megegyezik: a termőföldtől egészen az
asztalig végigkísérhetjük az alapanyagok útját. Ráadásul a diákok mindenféle szakmai és tanulmányi
versenyeken szépen szerepelnek, emellett nyitottak és nagyon dolgosak is, amit olyan jó látni a mai világban,
hiszen szeretnénk, ha a felnövekvő generáció minden tagja hasonló gondolkodásmódú lenne – mondta el
lapunknak Borbás Marcsi a felvételek közötti szünetben.
- A műsorban nem a főzés a lényeg. A főzés tulajdonképpen egy kommunikációs csatorna. Megpróbáljuk a
különféle értékeket összekötni receptekkel. Nagyon sokféle a Gasztroangyal, ami most egy iskoláról fog
szólni. Itt a gyerekek, az emberek, a környezet és az iskola maga az érték. Amikor egy településről vagy
régióról forgatunk, ott is próbáljuk a néprajzi örökséget, az épített, a természeti, a kulturális és az emberi,
avagy családi értékeket bemutatni és ezt kötjük össze gasztronómiával. Épp ezért nagyon pontos recepteket
ebben a műsorban nem is adunk, hanem csak felvillantunk ételeket. 8 éve megy a Gasztroangyal és minden
egyes forgatás alkalmával egyúttal gyűjtőmunkát is végzünk, megörökítjük az utókor számára a régi
recepteket, de így például a régi, tradicionális munkákat is, amelyek valaha a ház körül folytak – tette hozzá
a népszerű főzőműsor vezetője.
A március 30-án adásba kerülő epizódban az iskola, valamint gyakorlati helyeinek és az ott folyó munkák
megismerése mellett ötféle bográcsos étel (emu, mangalica, magyar szürke, bivaly, racka birka)
elkészítésének folyamatát is megcsodálhatjuk majd az iskola vállalkozó kedvű diákjai és tanárai jóvoltából.

Aláírást gyűjtöttek a Bercsényi utcai
közlekedési problémák megoldására
A Bercsényi utca közlekedésbiztonságával
kapcsolatban kereste fel az MSZP helyi
szervezetének elnökét egy kossuthvárosi
házaspár.
Véleményük szerint életveszélyessé vált a Bercsényi
utcai közlekedés mind a kerékpárosok, mind pedig a
gyalogosok, de az autósok tekintetében is.

Hegedűs-Jász Lajos és felesége Hegedűs-Jászné Beck Katalin szeretnének megoldást találni a problémára
úgy, hogy aláírásgyűjtéssel támogatókat keresnek. Illetve megkeresték az MSZP helyi szervezetének elnökét
is, hogy továbbítsa panaszukat a város vezetése felé.
- 40 éve lakom a Kossuthvárosban és első osztályos koromtól kezdve gyalog jártam a Batthyány Lajos
Általános Iskolába. Ma már –csakúgy, mint az aláírásgyűjtést kezdeményező nagycsaládos házaspár – én
sem szívesen engedem el gyalog a gyermekeim iskolába, mert egyszerűen életveszélyes átkelni a Bercsényi
utcán – nyilatkozta lapunknak Horváth Tamás, az MSZP helyi szervezetének elnöke február 26-án, a
Bercsényi – Batthyány utca sarkán tartott sajtótájékoztatón.
Az utóbbi években változott a város forgalmi rendje is, emellett számtalan autó jelent meg az utakon és ez
veszélyesebbé tette ezt az útszakaszt, sőt az egész városrészt. Erre fel kell készülnie a városnak és meg kell
tennie a megfelelő intézkedéseket. Az itt élők is pontosan így gondolják, azonban az utóbbi években az
önkormányzat semmiféle változtatást nem eszközölt a kialakult helyzet javítására. Ezért kezdeményezték az
aláírásgyűjtést, de a későbbiekben lakossági fórumot is szeretnének tartani a témában.
- Először teljesen magán jellegű kezdeményezésként indult a kérelmünk. Néhány alkalommal jártunk a
Polgármesteri Hivatalban, hogy megkérdezzük lehetne-e valamit tenni a Bercsényi utcai gyalogátkelő
biztonságosabbá tételéért. Nekünk három gyermekünk van, és állandó problémát okoz az iskolába való
eljutás a közlekedésbiztonság hiányossága miatt. A városrészben több ember is egyetértett velünk köztük
kisgyermekes szülők, de idős kisnyugdíjasok is, így jött az ötlet, hogy aláírásgyűjtéssel, majd pedig egy
lakossági fórumon felvetjük a problémát és kikérjük a városvezetés, valamint a rendőrség véleményét –
nyilatkozta Hegedűs-Jász Lajos, a kezdeményezés elindítója.

A cikk folytatását a www.infokiskunfelegyhaza.hu oldalon olvashatják.



Fénypárducok a KRESZ versenyen
A Freddo Kft. legújabb KRESZ táblákat felvonultató célkészletét próbálhatták ki az íjászok Kecskeméten. A 20 célos
teremversenyen 12 fővel vett részt a Fénypárducok csapata.
Kicsik-nagyok egyaránt jól érezték magukat, a kinti hideg ellenére jó hangulatúan telt az örömíjász verseny.
A megmérettetés során több kimagasló eredmény is született. Ifj. Bencze László vadászíj gyermek kategóriában 88%-os
teljesítménnyel első helyezést ért el, ugyanebben a kategóriában szintén kiemelkedő eredménnyel Mizsei Jácint az előkelő
második helyezést érte el.
Kiss Dániel élete első íjászversenyén ifi fiú barebow kategóriában 1. helyezést ért el. Második versenyesként Pásztor Martin ifi
fiú vadászíj kategóriában ezüstérmes lett.
Horváth Anna gyermek lány pusztai kategóriában másodikként, míg Horváth Csenge ifi lány vadászíj kategóriában szintén
második helyezést ért el.
Akik a dobogó első fokára állhattak, nemcsak az élményekkel, hanem az új táblakészlet egy-egy darabjával is gazdagodtak.
A szakosztályunk minden tagja jól teljesített, gratulálunk Nekik, és köszönjük a szervezők munkáját, akik nélkül nem telt volna
ilyen kellemesen ez a hideg februári szombat! Cikkünkhöz tartozó képeket Varga Imre készítette.

Máglyára került a télboszorka a szombati
mulatságon
Február 23-án (szombaton) Télűző Farsangi mulatságot
tartottak városunkban, mely a Kossuth utcán felvonulással
vette kezdetét.

A vasútállomásnál gyülekező farsangozók a Langaléta
Garabonciások és a Padkaporos Néptáncegyüttes tagjainak
vezetésével vonultak végig a Kossuth utcán, de számos járókelő is
csatlakozott a gólyalábasok hívó szavára az ostorpattogtatástól,
duda- és dobszótól hangos csapathoz.
A télboszorkára menet közben bárki felaggathatta bánatcéduláját,
melyre mindenki a személyes gondját-baját írta fel, hogy aztán a
Petőfi téren gyújtott máglyán az ítélethozatalt követően az is a
hamu martaléka legyen a telet jelképező Kisze-bábuval együtt.
A hideg, csípős idő ellenére is nagy számban összegyűlt vidám
közönséget a Genesis Tűzzsonglőr csoport látványos bemutatója
szórakoztatta, majd a farsangi program a művelődési házban az
aprók táncával, később pedig felnőtt táncházzal folytatódott, ahol
a remek hangulatról a Ménkű banda gondoskodott.

Lakossági veszélyes hulladék elhelyezése
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az otthonukban
keletkező fertőző veszélyes hulladékaikat a Bács-Kiskun
Megyei Kórház telephelyein kihelyezett
gyűjtődobozokban helyezhetik el.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 12/2017. (VI.12.)
EMMI rendelet előírása alapján az otthonukban keletkező
fertőző veszélyes hulladékaikat a Bács-Kiskun Megyei Kórház
telephelyein kihelyezett gyűjtődobozokban helyezhetik el.
A kihelyezett gyűjtőedénybe CSOMAGOLÁSUKKAL EGYÜTT az alábbi hulladékok helyezhetők:

hulladékká vált injekciós tűk,
injekciós fecskendők,
tűvel ellátott injekciós fecskendők,
infúziós szerelékek

A speciális gyűjtőedények az alábbi helyeken találhatók:
Rendelőintézet főbejárat (Kecskemét, Csabay Géza körút)
„A" épület földszint bejárat (Kecskemét, Nyíri út)
Főbejárat „A" épület körpult (Kecskemét, Nyíri út)
Kiskunfélegyházi Telephely Sebészeti Sürgősségi Fogadóhely
Kalocsai telephely Főbejárat betegirányítási pult
Felhívjuk figyelmüket, hogy a lejárt gyógyszereket továbbra is a gyógyszertárak veszik át!

Dr. Svébis Mihály főigazgató

A Hulladékgyűjtő udvar nyitvatartási rendje
A kiskunfélegyházi hulladékudvar a következő időpontokban zárva tart:
Március 06., Március 21., Április 11., Április 25., Május 10., Május 22., Június
06., Június 19.
Nyitvatartás: Hétfő: Zárva / Kedd: 8:00-12:00 / Szerda: 12:00 - 18:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00 / Péntek: 12:00 - 18:00 / Szombat: 8:00 - 12:00
Vasárnap: Zárva

A hulladékudvar igénybevétele minden olyan magánszemély számára térítésmentes, aki fel tudja mutatni
a lakcímigazoló kártyáját, illetve a befizetett hulladékszállítási számlát igazoló bizonylatot (csekk,
átutalási megbízás másolata).

Sportra termett óvodások
Oviolimpiának adott otthont Kiskunfélegyházán a Constantinum Intézmény Sportcsarnoka február 20-án.
A jeles sporteseményt - melyen több mint hetven kisovis mérte össze felkészültségét - a főszervező Rádi Dezső, a Constantinum
Intézmény testnevelő tanára vezényelte le.
Az ünnepélyes megnyitón Balla László alpolgármester és Petyovszkiné Kovács Margit tagintézmény-vezető szólt a kilenc óvodából
érkező izgatottan mozgolódó apróságokhoz és óvónénijeikhez.
A kicsik 30 méteres futásban, helyből távolugrásban és helyből kislabda dobásban mérték össze felkészültségüket a délelőtt
folyamán.
A vidám hangulatú sportesemény végül eredményhirdetéssel zárult, ahol a szülők és érdeklődők is jelen voltak. Minden oviolimpiai
résztvevő leány és fiú aranyszínű emlékérmet kapott, melyet Mindák József intézményvezető és az iskola tanítói nyújtottak át a
kicsiknek.
A program végén az apróságok kitombolhatták magukat az ugrálóvárban, avagy Kátai Tibor néptánc-oktató és tanítványai jóvoltából betekintést nyerhettek a néptánc
fortélyaiba is. A képgalériát, valamint a részletes eredményeket megtalálják a www.infokiskunfelegyhaza.hu oldalon.
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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
Kiskunfélegyháza külterületén 6114 m2-
es területen felújítandó, 70 m2-es
lakóterű, 2 szobás TANYA eladó: 4,5 M
Ft. Tel.: 06-30/341-9126
Tiszaalpáron 434 m2-es telken
folyamatosan karbantartott, 54 m2-es
lakóterű, 2 szobás családi ház eladó: 6 M
Ft. Tel.: 06-30/341-9126
Kiskunfélegyházán, Haleszban 2877 m2-
es telken, részben felújított, 80 m2-es
lakóterű, 2 szobás ház eladó: 7 M Ft. Tel.:
06-30/341-9126
Kiskunfélegyházán és környékén eladó
házat keresek partnereim részére. Tel.:
06-30/341-9126
Jászszentlászlón jó elrendezésű téglaház
eladó. Az ár bútorokkal együtt érvényes.
Igény esetén üresen is megvásárolható.
Ár: 15,4 M Ft. Tel.: 06-30/161-2393
Csengele és Kistelek között lakóház
megnevezésű gazdaság 4 hektáros
területen, aszfaltos úttól 200 m-re eladó.
Sok felújítás, sok melléképület, gázfűtés,
garázs. Irányár: 24.9 M Ft. Tel.: 06-
30/161-2393
Kiskunmajsa fürdő felőli részén
hangulatos pihenőház 900 m2-es
telekkel eladó. Ezen az áron nyaralót nem
kap! Ár: 5,7 M 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
Jó állapotú, legalább 2 szobás házrészt
keresek KP-s vásárlásra. Tel.: 06-
70/409-9549
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 m2-
es családi ház 720 m2-es telken sok
melléképülettel, csendes utcában,
sürgősen eladó: 10,4 M Ft. Tel.: 06-
70/312-5719
Kunszállás közelében 5600 m2 területen,
130 m2 alapterületű, akár két családnak
alkalmas, részben felújított tanya,
sürgősen eladó. Ár: 5,5 millió. Érd.:
70/312-5719
Jászszentlászlón ker tvárosi
környezetben, 900 m2-es, közművesített
telek, sürgősen eladó: 1,49 millió Ft.
Érd.: 70/312-5719
Újszerű állapotban levő, 4 szobás, 100
m2-es külterületi családi ház, 1 ha
területtel, melléképületekkel,
Félegyházától 10 percre eladó: 21,9
millió Ft. Érd.: 06-70/312-5719
Belváros szélén, Kossuthváros kedvelt
utcájában 450 m2-es építési telek eladó:
5,7 M Ft. Tel.: 06-70/312-5719
Petőfiszálláshoz közel, csendes, szép
környezetben lakható, de felújításra
szoruló, 90 m2-es, fürdőszobás tanya
4000 m2-es telken sürgősen eladó: 3,99
M Ft. Tel.: 06-70/312-5719

Kiskunmajsa központjában 2 szobás, 63
m2-es, felújított családi ház 257 m2
telken eladó: 9,5 M Ft. Tel.: 06-70/312-
5719
Bankfalu kertvárosi részén kétszintes, 4
szobás, 117 m2-es családi ház 748 m2-
es telken dupla garázzsal, rendezett,
parkosított udvarral eladó. Tel.: 06-
70/312-5719
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 m2-es,
2 szobás, részben felújított ház eladó.
Irányár: 12,6 M Ft. Tel.: 06-70/312-5719
KÉSZPÉNZFIZETŐ PARTNEREIM
RÉSZÉRE LAKÁSOKAT KERESEK
KISKUNFÉLEGYHÁZÁN. Tel.: 06-70/291-
9802
Nívós, 3 szoba + nappalis családi ház
bútorozva hosszú távra kiadó. Tel.: 06-
70/291-9802
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.: 06-70/291-
9802
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.: 06-70/291-
9802
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.: 06-
70/291-9802

LAKOSSÁGI  INGATLAN
Kiskunfélegyháza abszolút belvárosában
3 db egymás melletti üzlethelyiséget
magában foglaló, 100 m2 hasznos
alapterületű, bérlőkkel feltöltött üzletház
ELADÓ befektető részére! Az üzletház
folyamatosan karbantar tott, 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
Kossuthvárosban 110 m2-es,
padlásszobás HÁZ eladó. Kisebb csere
érdekel. Tel.: 06-30/246-0054
VENNÉK kis különportás házat és a
Móravárosban WIMPI típusú, földszinti
lakást. Várom hívását. Tel.: 06-70/203-
0018
Német par tnereim részére KERESEK
családi házat, tanyát, nyaralót. Tel.: 06-
30/282-9225
Batthyány u. 46. sz. alatt régi CSALÁDI
HÁZ teleknek eladó. Tel.: 06-20/924-
8599
Kiskunfélegyházán központhoz közel
CSALÁDI HÁZ eladó. Tel.: 06-30/182-
5195
Víztorony mellett lévő 100 m2-es,
különportás, 2 szobás, összkomfortos,
részben felújított CSALÁDI HÁZ eladó.
Tel.: 06-70/529-5354

Csanyi út – Kökény u. – Galagonya u.
által határolt területen több ÉPÍTÉSI
TELEK eladó. Méret: 770 – 1.350 m2
között. Tel.: 06-30/626-0844
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-
30/562-3811
3 szobás CSALÁDI HÁZ pincével és
melléképülettel eladó tetőtér beépítési
lehetőséggel, központi gázfűtéssel
Kkfházán a Bankfaluban, 819 m2-es
telken. Tel.: 06-70/637-3069
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
Kkfháza Bikahegyben 813 m2-es TELEK
eladó. Tel.: 06-20/240-0735 (15 óra
után)
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
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
HALESZI HOBBI eladó 800 m2 területen,
tároló helyiséggel, gyümölcsfákkal, fúrt
kúttal és villannyal. Tel.: 06-70/407-7531
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 m2-es
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
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.: 06-70/702-5609
Kiskunfélegyháza, XI. kerületben 1985-
ben épült, folyamatosan karbantartott, 3
szintes CSALÁDI HÁZ (tégla építésű, 220
és 380 V áram, gáz bevezetve) fúrt és
ásott kúttal, nagy földterülettel eladó. Tel.:
06-20/669-3220

Kiskunfélegyházán eladó jó állapotú,
külső HÁZRÉSZ (3 szobás, cirkó
gázfűtéses, garázsos, leválasztható) a
Kossuthvárosban. Kívül-belül rendben
tartott, új tető. Tel.: 76/430-961
Kiskunfélegyházán, Haleszban 930 m2-
es TELEK 28 m2-es, lapostetős épülettel,
alatta pincével, villannyal, kúttal,
gyümölcsfákkal eladó. Tel.: 76/468-537
TISZAALPÁRON 56 m2-es,
összkomfortos CSALÁDI HÁZ eladó +
bútorok. Tel.: 06-30/648-4286 (16 óra
után)
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
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
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, 20/997-
9087
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.: 06-
70/318-6585
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
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, fúr t kúttal, termő
gyümölcsfákkal. Irányár: 2,5 M Ft. Tel.:
06-70/231-6716, 30/181-8275
Városhoz közel bekerített TANYA és 1 ha
GYÜMÖLCSÖS sürgősen eladó. Tel.: 06-
30/488-6392
Közművesített ÉPÍTÉSI TELKEK (2x600
m2) a városközpontban eladó. Tel.: 06-
20/336-7428
KISKUNMAJSÁN, központhoz közel 2
szobás, összkomfortos CSALÁDI HÁZ
eladó. Tel.: 06-30/182-5195
Építkezésre vagy garázsok építésére is
alkalmas belső PORTARÉSZ kb. 330 m2-
es eladó a belvárosban. Tel.: 06-70/339-
9919
BOKROSI és CSONGRÁDI HÁZ eladó.
Tel.: 06-20/213-3001
Belvárosban 41 m2-es, szoba-konyha-
fürdőszoba-spejz és melléképületből álló,
gázfűtéses, felújítandó belső HÁZRÉSZ
eladó. Irányár: 5,2 M Ft. Tel.: 06-70/334-
7876
FÜLÖPJAKAB külterületén 2 szoba-
konyha-kamra-folyosó-kis szobából álló
INGATLAN pincével, melléképületekkel, 2
fúrt kúttal, villannyal, 4000 m2 földdel
eladó. Tel.: 06-30/699-5046

Kkfházán, a Dobó u. 24. sz. alatt, közel a
központhoz, a buszpályaudvarhoz és a
piachoz, összkomfor tos 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
Kiskunfélegyháza belterületén frekventált
helyen jó állapotban lévő, 50 m2-es
BELSŐ HÁZRÉSZ + melléképülettel, kis
ker ttel eladó. Tel.: 06-30/253-4798,
20/580-7950
PETŐFISZÁLLÁSON, faluhoz főúthoz
közel TANYA eladó 3,65 M Ft irányáron
eladó. Tel.: 06-30/182-5195
Eladó a Molnár-telepen TANYÁS
INGATLAN: kis ház, nyári konyha, istálló,
ólak, halastó, gyümölcsfák, szőlő. Víz,
villany, gázcsonk a kapuban. Árak
megegyezés szerint. 1200 m2-es
házhely, villany, fúrott kút, 100 db
nagyméretű Wienerberger új! tégla,
mázsa súlyokkal, szőlősutu és daráló,
szivattyú, kerti kút. Tel.: 06-70/229-4300
(Bogdán Katalin) ill. Facebook-on.
BUGAC-FELSŐMONOSTORON és a
kiskunfélegyházi határúthoz közel egy
felújításra szoruló TANYA eladó. Tel.: 06-
30/347-8578
A városhoz közel gazdálkodásra és
telephelynek alkalmas TANYA nagy
gazdasági épülettel eladó. Tel.: 06-
20/452-4940
Eladó Kiskunfélegyházán,
városközponthoz közeli, csendes,
aszfaltos utcában 2 szoba-konyha-
előszobás, felújításra szoruló, komfort
nélküli, utcai HÁZRÉSZ nagy kerttel, saját
udvarral. Tel.: 06-20/200-0530
Csendes, erdős környezetben 2004-ben
épült, 3 szobás, amerikai konyhás
CSALÁDI HÁZ eladó. Kőút, busz, bolt
500 m-re, a város 5 km-re. Tel.: 06-
30/481-5727
TANYA eladó 6041 m2 területtel, ásott és
fúrt kúttal, sok kitermelhető tűzifával.
Villany kettő oszloppal megoldható.
Irányár: 1.600.000 Ft. Tel.: 06-20/921-
1885
HALESZBAN TANYA eladó fő- és
melléképületekkel, 5 ha-os földdel. Tel.:
06-70/382-3880
Sátortetős CSALÁDI HÁZ a kertvárosban
nagy telekkel, melléképülettel eladó. Tel.:
06-30/582-6222
PETŐFISZÁLLÁSON, faluhoz közel,
kövesút mellett tanyás ingatlan 1200 nöl
telekkel eladó. Víz, villany van. Ár: 2 M Ft.
Tel.: 06-20/988-1250
TISZAALPÁRON 110 m2-es, 3 szobás
CSALÁDI HÁZ a Tiszához 200 m-re
eladó. Tel.: 06-20/912-0315

LAKÁS
Batthyány u. 43. sz. alatti társasházban
II. emeleti, br. 89 m2-es, 1+4 fél szobás
lakás illetékmentesen eladó akár teljes
berendezéssel is. Ár: 24,5 M Ft. Tel.: 06-
20/924-8599
IV. emeleti 18 m2-es MINIGARZON, 31-
33-as állítható unisex KORCSOLYA,
BECK új vasalórendszer, újszerű Retro
RR/JUNIOR leány SZEMÜVEG KERET,
EMO OMEGA lencsékkel, papírokkal
eladó. Tel.: 06-70/330-9419
Móravárosban III. emeleti, WIMPI típusú,
erkélyes, parkettás, 1+2 szobás lakás
eladó. Azonnal beköltözhető. Ár: 14,8 M
Ft. Tel.: 06-30/870-7974
Eladó 86 m2-es LAKÁS a Kazinczy
utcában. Tel.:  06-70/453-5350
Kossuth utcai, I. emeleti, 80 m2-es,
nappali + 3 szobás lakás eladó. Tel.: 06-
70/364-7978
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 belváros frekventált helyén, liftes
társasházban kitűnő tájolású, 80 m2-es,
erkélyes, tégla építésű lakás beépített
bútorokkal, klímával. Tel.: 06-30/727-2078
Kkfházán, a Petőfi lakótelepen 33 m2-es,
panelprogramos, felújított, II. emeleti, 1
szobás lakás eladó. Ingatlanosok ne
hívjanak! Irányár: 9,6 M Ft. Tel.: 06-30/792-
1982
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
Kiskunfélegyházán, a Petőfi lakótelepen
eladó egy 2+1 fél szobás, erkélyes, IV.
emeleti, WIMPI típusú lakás. Ár: 14 M Ft.
Tel.: 06-20/443-2761
Kkfházán, Móra téren I. emeleti, 50 m2-es,
erkélyes lakás építkezés miatt eladó (6
HÓNAPOS ÁTADÁSI HATÁRIDŐVEL)
készpénzes vevő vagy befektető részére.
Irányár: 16,5 M Ft. Érdeklődni elérhetőség
megadásával „Móra téri lakás” jeligére a
Szerkesztőségben leadott levélben lehet.
Felhívom!
Felújított 1 szobás, gázfűtéses lakás eladó a
Kossuth utcától 100 m-re. Tel.: 06-30/733-
7205

ALBÉRLET
2+2 fél szobás, belvárosi lakás 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 szobás lakás albérletbe kiadó. Tel.: 06-
30/953-0286
Petőfi lakótelepen III. emeleti, 1+2
félszobás WIMPI tipusú, egyedi gázfűtéses
LAKÁS március 10-től kiadó. 2 havi kaució
szükséges. Ár: 70.000 Ft/hó. Tel.: 06-
20/448-8694

Új építésű nappali + hálófülkés, ill. egy
egyszobás, városközponti lakás április 1-
től kiadó. Ár: 75.000 Ft ill. 50.000 Ft +
kaució. Tel.: 06-20/511-1670
Munkásszálló kiadó különportás, 3
szobával rendelkező házban. Tel.: 06-
70/542-4301
Lakótelepi 2 szobás, 54 m2-es, erkélyes
lakás hosszú távra kiadó. 2 havi kaució
szükséges. Ár: 70.000 Ft + rezsi. Tel.:
06-20/931-9560
Panellakás kiadó (2 szobás, erkélyes).
Tel.: 06-70/211-6625
Kkfházán városközponti, II. emeleti, 2
szobás, felújított, bútorozott lakás keresi
igényes, gyermektelen, nem dohányzó,
kisállat nélküli lakóját. 2 havi kaució
szükséges. Ingatlanosok mellőzését
kérjük. Tel.: 06-20/200-0530
Petőfi lakótelepen egyszobás, klímás
lakás hosszú távra kiadó fiatal hölgy
részére. Két havi kaució szükséges. Tel.:
06-30/531-7161

ÜZLET
Kossuth utcától pár lépésre, a 
Batthyány u. 10. sz. alatt 33 m2-es
üzlethelyiség KIADÓ: 50.000 Ft/hó. 3
havi kaució szükséges. Tel.: 06-20/924-
8599
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
50, 200, 400, 800 m2-es, fűthető
RAKTÁR KIADÓ. Tel.: 06-20/953-5666
Kiskunfélegyházán a Fekete Pál sétányon
(régi Gorkij utca) üzlethelyiségek
KIADÓK. Tel.: 06-70/455-1100
Műanyaggyárral szemben lévő KÉZI-
GÉPI AUTÓMOSÓ KIADÓ. Tel.: 06-
30/900-0700
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
ZÖLDSÉGES BÓDÉ kiadó a Szentesi út és
a Jókai utca sarkán. Tel.: 06-30/323-
7007
300 és 400 m2-es RAKTÁRCSARNOKOK
igény esetén külső területtel kiadók.
(Kkfháza, Izsáki út 81.) Tel.: 06-70/455-
1100
Kiadó ÜZLETHELYISÉG (55 m2) + raktár,
udvar a Damjanich u. 2. sz. alatt. Tel.:
06-20/458-9479

KIADÓ
GARÁZS kiadó a belvárosban. Tel.: 06-
30/385-0019
GARÁZS kiadó a belvárosban. Tel.: 06-
30/953-0286

GÉP-JÁRMŰ
1994-es évj. LADA SAMARA 2109-es, 5
ajtós, 2020-ig érvényes műszakival
eladó. Tel.: 06-20/253-4749
175-ös CZETKA JAWA 2 db fellelt
állapotban, hiányosan, SIMSON
SCHWALBE szétszedett állapotban,
bútorok, könyvek, lánghegesztő
felszerelés eladó. Tel.: 06-30/409-2101
SIMONYI AUTÓBONTÓ
(Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 34. –
Vásártérrel szemben). Tel.: 76/713-226,
06-30/943-5102
KÉSZPÉNZÉRT bármilyen utánfutóját,
lakókocsiját, autóját, büfékocsiját
megvásárolom. Tel.: 06-30/421-85-75,
70/424-78-20
UTÁNFUTÓ eladó. Tel.: 06-70/42-478-20
Lejár t műszakis, forgalomból
ideiglenesen kivont gépjárművét adás-
vételi 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.: 06-
30/552-0158
ZETOR CRYSTAL 120-45-ös eladó 2,1 M
Ft. 8011-es pótkocsit beszámítok. Tel.:
06-30/479-3710
VW. LT. hosszú platós tgk. eladó /
cserélhető. Ár: 1,3 M Ft. Tel.: 06-30/227-
3193
NYÁRI GUMI eladó (pár hónapot
használt). Száma: 155/70 R 1375 T
Rotation. Irányár: 25.000 Ft. Tel.: 06-
70/424-2035
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
FIAT PUNTO 1,2-es, 1999-es évj.
250.000 Ft-ért eladó. Tel.: 06-70/424-
7820
LADA 2107-es, benzin-gáz üzemű eladó.
Keresek Ford Fiestát vagy VW Polot
kevés km-rel. Tel.: 06-30/576-6063
OPEL ASTRA kombi dízel 2012. évj.
eladó 1,7 M Ft-ért. Cserét beszámítok
napi áron. Tel.: 06-70/424-7820
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
OPEL ASTRA F 1,4-es 250.000 Ft-ért,
VECTRA 1,6-os 190.000 Ft-ért, VECTRA
B 2.0-ás 250.000 Ft-ért, 2 év műszakival
eladó. Tel.: 06-70/424-7820
4 személyes LAKÓKOCSI 580 kg
önsúlyú, gyári felszereléssel és
kisméretű UTÁNFUTÓ eladó. Tel.: 06-
30/406-3684
UTÁNFUTÓ 300x130-as, platóval,
újszerűen eladó. Tel.: 06-70/424-7820
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
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
RENAULT CLIO kombi 15 DCI 2013-as
évj., magyarországi és FORD FOCUS
combi 1,6 DCI 2014-es évj.,
magyarországi, szervizkönyvvel, friss
műszakival eladók. Csere is érdekel. Tel.:
06-20/527-2477

UTÁNFUTÓ (180x120-as) eladó. Tel.:
06-30/387-2066
UTÁNFUTÓ 4x2 m-es, lejárt műszakival,
áron alul eladó. Tel.: 06-70/424-7820
LAKÓKOCSIK telepítésre: 3,2 x 2,0 m-es
220.000 Ft, 5,5 x 2,2 m-es 370.000 Ft, 2
év műszakival, 5,7 x 2,2-es elősátorral,
angol WC-vel, megkímélten 880.000 Ft.
Kisebb cserét beszámítok. Tel.: 06-
70/424-7820
WARTBURG 1,3-as műszakival eladó.
Tel.: 06-70/424-7820

VEGYES
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 tar tási 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.: 06-30/496-
2704
Csomagolássérült PORSZÍVÓK 10.000
Ft-ért eladók. Eredeti ár: 34.000 Ft. Tel.:
06-70/378-0165
RÉGI TÁRGYAK FELVÁSÁRLÁSA!
Régiségek, retro tárgyak, képek,
porcelánok, csillárok, bútorok, könyvek,
ezüst tárgyak, illetve komplett hagyaték
lomtalanítását is vállalom. Tel.: 06-
20/953-5666
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.: 06-70/453-9869
Eladó kézi motoros KAPA, háti motoros
PERMETEZŐ, SAJTSZÉK, FATEKNŐK és
irodai ASZTAL (150 éves). Tel.: 06-
30/904-1987 (Kiskunfélegyháza)
ÓCSKAVASÉRT házhoz megyek. Uitt.:
LOMTALANÍTÁST VÁLLALOK. Tel.: 06-
20/925-5968
ABLAKOK, ERKÉLYAJTÓK, ÜVEGFALAK
kitűnő minőségben bontásból,
szállítással Németországból. Szállítást
vállalunk. Tel.: 06-30/282-9225

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)
DIÓFA BÚTOROK, szoba- és
konyhabútorok, fotelek eladók. Tel.: 06-
30/223-8911
Fűtéskorszerűsítés miatt kiváló
állapotban lévő Dunaújvárosi bordázott
RADIÁTOROK eladók. Ár: 7.000 Ft/db.
Uitt.: Halm KERINGETŐSZIVATTYÚK
eladók. Ár: 6.000 Ft/db. Tel.: 06-30/552-
0158
Eladó ROTÁCIÓS KAPA, MOTOROS
PERMETEZŐ, HEGESZTŐTRAFÓ,10-es
LÁDÁK, 30-as LÁDÁK, 2 db FÓLIAVÁZ
(20 és 22 m-esek). Uitt.: Haleszban 3
szobás, padlásteres HÁZ eladó
elcserélhető félegyházi házra. Tel.: 06-
30/536-2145 
Dunnát, párnát, régi használt tollat
VESZEK, hívásra házhoz megyek! Tel.:
06-30/467-4542
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket,
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO
hegesztőt, műszerészesztergát,
marógépet, kompresszort, invertert, kis
gépeket. Tel.: 06-70/624-5475
Asztali CSONTFŰRÉSZ eladó. Tel.: 06-
20/496-4470
Figyelem! Eladó nem tápos HÍZÓ (160-
170 kg), termő CITROMFA (30 dkg-osak
a termések), fehér műanyag ZSÁKOK
(több száz darab), régi fajta KENDER
ZSÁKOK, BOROSHORDÓK, ruszki
SZIVATTYÚK, 2 db BÚVÁR,
rozsdamentes BUKÓÜST és
DÍSZKERÍTÉSLÉC Tel.: 06-20/985-4862

Bontott TÉGLA és CSERÉP eladó. Uitt.:
Gazdálkodásra alkalmas TANYA köves út
mellett a várostól 3 km-re eladó. Tel.: 06-
70/226-5672
Eladó faipari MARÓGÉP beépített fúróval,
380-as motorral, GYALUPAD, BEJÁRATI
AJTÓ, AJTÓTOK, KÉZIKOCSI, 30 l-es
BOROSHORDÓ és intarziás
DOHÁNYZÓASZTAL. Tel.: 06-20/341-
1688 (egész nap)
20”-os CAMPING gyermekkerékpár
eladó. Tel.: 06-30/899-2288
Eladók bontásból kettő- ill.
háromszárnyas ABLAKOK, BEJÁRATI
AJTÓK, kéményes KONVEKTOROK, 3
égős GÁZTŰZHELY, kétkapcsos CSERÉP,
valamint FAANYAGOK. Tel.: 06-70/334-
9920

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.



Eladó FAGYASZTÓLÁDA, 110 l-es KUKA,
GÁZTŰZHELY, HURKATÖLTŐ, HENTES
BÁRDOK, 50 l-es ÜVEGBALLON, M20-as
MŰANYAG REKESZEK, FA MÁZSA +
súlyok, GÁZREZSÓ, 11,5 kg-os
GÁZPALACKOK, GOBELIN képek és
bútorok stb. Tel.: 06-70/249-6473
Eladó ZSÍR, SZALONNA (mangalica).
Tel.: 06-20/496-4470
7 talicskás BETONKEVERŐ (fóliásoknak
is), MTZ hátsó kerékre való külső gumik
(selejtek) fúrt kutak aknáinak bélésére
eladók. Tel.: 06-30/747-5769
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
Fiatal gyűjtő VÁSÁROLNA bádogkádat
(2.000 – 3.000 Ft), zománcos babakádat
lábbal (3.000 – 6.000 Ft), bádogteknőt,
mosófazekat, disznóvágó asztalt (5.000
– 15.000 Ft), régi bútorokat,
mindennemű porcelánfigurákat,
spalettát, régi üvegeket, festményeket,
régi pénzeket, dunnát, párnát, régi
katonai fotókat. Tel.: 06-20/588-0830

KERTI KIÜLŐK rönkfából vagy raklapból
(hintaágyak) 90.000 Ft-tól eladók. Tel.:
06-70/424-7820
Bontott CSERÉPKÁLYHA, retro és régi
BÚTOROK, LÓCA, FEKVENYOMÓPAD,
220 V-os KÖRFŰRÉSZ, 120 l-es
BOROSHORDÓK, DISZNÓSAJTPRÉS és
1 db vas KŐMŰVES ÁLLVÁNY eladó. Tel.:
06-70/270-1001
Új Yamaha japán YPT-255 típusú digitál
ultra-vide stereo SZINTETIZÁTOR eredeti
számlával (35.999 Ft) eladó. Tel.:
76/468-500, 06-20/349-0115
TŰZIFA AKCIÓ! Vegyes vágott fa házhoz
szállítva 2.300 Ft/100 kg. (AA 602 7195)
Tel.: 06-20/368-2022
Házi nevelésű 2 q-ás DISZNÓ
SZALONNÁJA eladó. Tel.: 06-20/336-
0620

GARÁZSVÁSÁR! A volt Néri (piaci)
cipőbolt megmaradt árukészletéből
garázsvásárt tar tunk március 2-3-án
délelőtt az Attila utcai garázssoron.
Kaphatók: CIPŐK, CSIZMÁK, TÁSKÁK!
Friss SÓZOTT SZALONNA: 1.200 Ft/kg
és kisbálás SZÉNA: 600 Ft/db eladó. Tel.:
06-20/420-0213
Hosszú, fekete, 19. századi, masszív
ZONGORA eladó. Uitt.: konyhai, szobai
BÚTOROK és KIEGÉSZÍTŐK is eladók.
Tel.: 06-70/337-5570

FELHÍVÁS
A Fabricom Electrical – PVV Kft. értesíti a
lakosságot, hogy Tiszaalpár, Félegyházi
út 029/6. hrsz. ingatlan villamos energia
ellátását biztosító 0,4 kW-os
szabadvezeték hálózatot 2019. február
28-án feszültség alá helyezi. Az üzembe
helyezést követően a villamos
berendezések érintése TILOS és
életveszélyes!

EGÉSZSÉG
CSONTKOVÁCS – THAI - MASSZÁZS
manuálterápia gyógyközpont! Hát-
derékfájásod, kéz-lábzsibbadásod van?
Szeretnéd megszüntetni egy hatásos,
szakszerű, tapasztalt, megbízható
csontkováccsal? Időpontért hívd: 06-
20/442-2667
KEZDŐ HATHA JÓGA. Sok szeretettel
várok minden érdeklődőt
csütörtökönként 17:30 – 18:45-ig a
Móra Ferenc Művelődési Központba jóga
órára. Bejelentkezés: 06-70/420-6032

MEZŐGAZDASÁG
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 e-mailben:
dunamagkft@freemail.hu vagy
telefonon: Turza Pál +36-30/567-8545
Étkezési és takarmány BURGONYA,
valamint PARADICSOM PALÁNTA és
KÖRBÁLÁS SZÉNA eladó. Tel.: 06-
70/262-8310
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
VALPADÁNA típusú (olasz) KISTRAKTOR
30 LE, 4 kerék hajtás, kapcsolható
difizár, 4 sebességes TLT hajtással, 160
üzemórával eladó. Uitt.: 500 db Kimberly
PARADICSOM PALÁNTA TŐ eladó. Tel.:
06-20/334-8018
PETŐFISZÁLLÁS külterületén 0147/17.
hrsz-on 0,8 ha FÖLD eladó. Tel.: 06-
70/417-9657
Fekete földön termett BURGONYA (3-5
cm-es, Bella Rosa, Balatoni Rózsa,
Kondor) eladó. Tel.: 06-70/502-2569
MOHAR és szudáni FŰMAG eladó:
20.000 és 40.000 Ft/100kg Tel.: 06-
20/941-5540
Körbálás RÉTI SZÉNA eladó. Tel.: 06-
20/523-6301
TERMŐFÖLD eladó Kiskunfélegyházán, a
Kőrösi útban (21,5 ha, 438 AK). Azonnal
művelhető. Tel.: 06-20/292-2747
SZÓJADARA házhoz szállítással. Tel.: 06-
30/228-0881
Tápkockás karalábé-, fejes-,
kelkáposzta-, karfiol-, brokkoli-, saláta-,
zeller PALÁNTA eladó. Tel.: 06-30/625-
25-93
Kisbálás SZÉNA, SZALMA, HERE,
TAKARÓPONYVA, FURNÉRLEMEZ eladó.
Házhoz szállítás megoldható. Tel.:06-
30/902-6002
Briggs 6 LE-ös ROTÁCIÓS KAPA 6
kapataggal sok tartozékkal jó állapotban
eladó Csongrádon. Tel.: 06-70/531-3182

5 soros apró mag VETŐGÉP, traktorral
hajtatott SZIVATTYÚ + Sigma dob
eladó. Tel.: 06-30/376-3903
Körbálás SZALMA eladó. Tel.: 06-
70/281-7804
BIRKATRÁGYA eladó. Tel.: 06-20/212-
5399
FÓLIAVÁZAK (2 db 12-es, 50 m-es,
dupla vázas) 5/4-es csőből eladó. Tel.:
06-20/382-7629
GAZDABOLT (Kkfháza, Bercsényi u.
59.) Nyitva: hétfő, kedd, csütörtök 8-12
óráig, pénteken 12-16 óráig. Monori
Versele Laga csibeindító, nevelő,
nyúltáp, báránytáp, malactáp 10-20 kg-
os kiszerelésben kapható. Tel.: 06-
20/348-5776
1,9 ha 25 éves AKÁCERDŐ
földterülettel együtt eladó. Tel.: 06-
30/580-3815
Körbálás BÚZASZALMA, valamint
LIBATRÁGYA, MANGALICA hízó, kos
BÁRÁNY (kb. 60 kg) eladó. Tel.: 06-
70/457-9825
KUKORICA és NAPRAFORGÓ zsákolva
eladó Kkfházán. Tel.: 06-20/451-7116
AKÁCERDŐ (15 ha) földterülettel együtt
eladó. Tel.: 06-70/337-5031
Egyéves GYÜMÖLCSFA CSEMETE
eladó 800 és 1.000 Ft-ér t. Tel.: 06-
20/435-9231

ÁLL AT
Fajtatiszta, fekete TACSKÓK háromszor
féregtelenítve és oltva
Kiskunfélegyházán eladók. Tel.: 06-
30/825-8586
Eladó 6 éves magyar-tarka jó fejős
TEHÉN. Uitt.: féléves magyar-tarka
ÜSZŐ is eladó. Tel.: 06-30/340-4049
ANYAKOCA 3 hónapos vemhesen és
kis súlyú HÍZÓ eladó. Tel.: 06-70/284-
6562
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.
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
50 db BIRKA eladó. Tel.: 06-30/361-
6007
Szopós BORJAK eladók. Tel.:06-
30/366-3335
Hasított SERTÉS eladó. Tel.: 06-
30/206-2373
HÍZÓK eladók: 380 Ft/kg. Tel.: 06-
70/338-3750
120-130 kg-os, saját terményen nevelt
HÚSHÍZÓK eladók. Ár: 400 Ft/kg. Tel.:
06-20/240-7527
18 hetes Tetra SL tojóhibrid JÉRCE
kapható Kecskeméten: 2.000 Ft/db.
Tel.: 06-20/941-5540
BIRKANYÁJ eladó vegyesen 8 db
báránnyal együtt. Uitt.: PEUGEOT 405
diesel eladó. Tel.: 06-70/775-9381
Eladó 20 db BIRKA bárányokkal együtt.
Tel.: 06-30/470-6230
Napos PARASZTCSIBÉK színes
állományból (búbos – pofás – rózsás
taréjú) előjegyezhetőek. Tel.: 06-
20/229-0317
Vegyesdarán és kukoricán hizlalt fehér,
hús jellegű HÍZÓ SERTÉSEK (kb. 160 és
130 kg-osak) 390 Ft/kg áron eladók.
Tel.: 06-20/992-1506
Eladó kb. 150 kg-os hús jellegű HÍZÓ.
Tel.: 06-70/387-9858

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.: 06-30/447-
6571
165/65 44 éves férfi megismerkedne
korban hozzá illő, 35-40 év közötti
hölggyel komoly kapcsolat reményében.
Tel.: 06-70/548-6931

MUNKAALKALOM
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, ker tészeti végzettség
előnyt jelent. Tel.: 06-30/632-3858 –Kiss
Balázs- kissbalazs@t-email.hu

Kecskeméti AUTÓIPARI NAGYVÁLLALAT
keres targoncás végzettségű
munkavállalókat kiemelt bérezéssel.
Jelentkezni a 06-70/639-9920 vagy a
06-70/940-2562 számon lehet. -Job
Motive Kft.-
Könnyű TANYAI MUNKÁRA,
állatgondozó-gyakorlattal rendelkezőt
ottlakással felveszek. Tel.: 06-30/843-
3322 (Tóth Imre)
C+E kategóriás jogosítvánnyal keresünk
1 fő GÉPJÁRMŰVEZETŐT nemzetközi és
1 fő gépjárművezetőt belföldi munkára.
Kezdők jelentkezését is várjuk. Tel.: 06-
20/519-7545 –Kiss-Szekeres Trans Kft.
A Marillen Kft. ÜZEMI ŐR kollégát
keresünk. Személyes jelentkezéseket
várunk. Időpont egyeztetés: 06-30/655-
2398 és buszlai.istvan@marillen.hu
címen lehetséges.
Magas művelésű PARADICSOMBA női
és férfi dolgozót keresek állandó
munkára. Tel.: 06-20/466-5553 – B.
Szabó kertészet-
KŐMEGMUNKÁLÁSBAN jár tas
gépkezelő, csiszoló munkavállalót
keresünk. B kategóriás jogosítvány, daru,
targonca kezelői képesítés előny. Tel.:
06-30/943-7380 (Bozóki Kft.)



A 20 éves szakmai tapasztalattal
rendelkező Szikra-Vill Kft.
VILLANYSZERELŐ 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 06-20/466-9457-es
telefonszámon lehet.
KŐMŰVES szakmunkást keresek
kiskunfélegyházi munkákra. Tel.: 06-
70/453-7176 –Takaros Fészek Építőipari
Kft. –
Azonnali kezdéssel felveszünk
hagyományos és CNC-ESZTERGÁLYOST,
MARÓST kiemelkedő kereseti
lehetőséggel. Tel.: 06-20/468-8636
–Smart-Tech 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.
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 Pub Pizzéria FELSZOLGÁLÓT keres.
Vmint.: a London Burger keres
KISZOLGÁLÓ munkatársat. Érd.: a
helyszínen. Tel.: 06-70/379-3303
SEGÉDMUNKÁST keresek KŐMŰVES
MELLÉ azonnali kezdéssel. Tel.: 06-
20/347-3499 -Koller Haus Kft.-



GÉPJÁRMŰVEZETŐT keresünk C,E kat.
jogosítvánnyal. Többnyire belföldi
munkára, versenyképes jövedelemmel.
Tel.: 06-30/722-7282 -Agro-Papp Kft.-
SZAKÁCSOT (főállásban) és beugrós
FELSZOLGÁLÓT (napi 4 órában) keres a
SPORT ÉTTEREM. Érdeklődni
személyesen nyitvatar tási időben az
Étteremben.
SOFŐRT keresünk nyerges billencs
autóra. Tel.: 06-70/418-1088 Euro-Go
Transline Kft.
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.
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-
Simítani tudó SEGÉDMUNKÁST
ideiglenes munkára kőműves mellé
felvennék (márciustól). Tel.: 06-20/464-
6009 –Schatzinger N.-
Fóliás KERTÉSZETBE (málna – szamóca)
dolgozókat keresünk. Tel.: 06-20/428-
7143 –Vasvári kertészet–

Kecskeméti áruszállító cég keres
SOFŐRÖKET EU-ban történő
munkavégzésre nemzetközi gyakorlattal, B
kategóriás jogosítvánnyal furgonra.
Bérezés: km-, hétvégi pénz, üzemanyag
megtakarítás. Minimum nettó 270.000
Ft/hó. Jelentkezni a 06-70/418-1430-as
telefonszámon, illetve a
bito@bitointertrans.hu e-mail címen lehet.
Kft. keres LAKATOS, LAKATOS –
HEGESZTŐ, illetve BETANÍTOTT lakatost
acél ill. lemez munkára, azonnali
kezdéssel. Tel.: 06-70/633-9754 
–Seres N.-

Magasművelésű SZAMÓCÁBA és
MÁLNÁBA munkaerőt keresek március
eleji kezdéssel. Tel.: 06-30/337-7355
–Szűcs kertészet-
Építőipari Kft. keres önállóan dolgozni
tudó KŐMŰVEST és gyakorlattal
rendelkező SEGÉDMUNKÁST hosszú
távra, 8 órás bejelentéssel. Téli munka
biztosított, heti munkabér megoldható.
Kiemelkedő kereseti lehetőség. Tel.: 06-
30/316-4643
RUHÁZATI ELADÓT keresünk
egyszerűsített foglalkoztatással. Tel.: 06-
20/445-0050 -KGésKT Kft.



Paprikás KERTÉSZETBE megbízható,
dolgozni akaró női kisegítőt keresek heti
3-4 napra, vagy hétvégére. Tel.: 06-
70/279-2176, 20/992-5742 (17-18 óra
között) –Endre kertészet-
Kőműves mellé SEGÉDMUNKÁST
keresek. Tel.: 06-30/289-7518 –Patai
Norbert e.v.-

A MOGYI Kft. keres slepptúrás
ÉRTÉKESÍTŐ MUNKATÁRSAT. Feladat:
túraterv szerinti partner látogatás és
kiszolgálás. Meglévő kapcsolatok és
bolti poziciók fenntartása és javítása.
Feltétel: nagy munkabírás, jó
kapcsolatteremtő képesség,
alkalmazkodás, csapatban tudjon
dolgozni, érettségi, becsületesség, B
kategóriás jogosítvány. Amit kínálunk:
forgalom arányos fizetés, biztos stabil
vállalati háttér, teljes munkaidős
bejelentés, jó csapat. Önéletrajzát az
adrozdik@mogyi.hu e-mail címre
várjuk. 

TAKARÍTÁST vállalok. Tel.: 06-20/250-
2986
LÁNGHEGESZTÉSBEN jár tas
karbantartót és KAZÁNKEZELŐ (2-12 t/h
között) képesítéssel rendelkező fűtő
munkatársat keresünk azonnali
kezdéssel. Jelentkezés önéletrajzzal a
Darvas téri fűtőműben. Időpont
egyeztetés: 06-30/955-7807
S Z E R K E Z E T L A K A T O S T ,
ESZTERGÁLYOST részmunkaidőben is,
MEZŐGAZDASÁGI SZERELŐT, LAKATOS
felveszek azonnali kezdéssel. Tel.: 06-
30/915-2077 (minden nap 8-16 óráig) –
Hannelore Kft.-

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.
10-ig kizárólag fényképes önéletrajzzal
az iroda@hirosdefend.hu email címen
lehet.
Fóliás KERTÉSZETBEN jártas férfi-női
munkaerőt keresek állandó munkára.
Tel.: 06-70/334-7842 (hétköznap)
–Feketéné-
Kisteherautóra keresek SOFŐRT. Tel.: 06-
20/911-0414 –Görög Zoltán-
A Cleaner Guys Kft. IPARI TAKARÍTÁSRA
keres alkalmi munkavállalókat.
Jogosítvány előny. Tel.: 06-30/670-2005
Műanyaggyárral szemben lévő KÉZI-
GÉPI AUTÓMOSÓBA fiatal,
jogosítvánnyal rendelkező munkatársat
keresünk jó kereseti lehetőséggel. Tel.:
06-30/900-0700

PÉKSÉGBE keresünk HETI FIZETÉSSEL
HOSSZÚ TÁVRA üzemi takarítót reggel
6:00 – 14:30 óráig hétfőtől-péntekig és
sütőipari betanított segédeket, termék
leszedőket, csomagolókat 16:00 – 0:30
óráig vasárnaptól – csütör tökig. A
bejárás teljes költségét térítjük. Feltételek:
gyors, pörgős és kitartó munkavégzés,
érvényes tüdőszűrő. Munkavégzés helye:
Kiskunfélegyháza. Jel.: 06-70/364-5875
(8-18 óráig)
A Cleaner Guys Kft. keres jogosítvánnyal
rendelkező TAKARÍTÓKAT bokrosi üzem
területére. Átjárás biztosított. Tel.: 06-
30/670-2079
Kávézós cukrászdánkba keressük bővülő
csapatunk kedves, mosolygós tagját. Ha
értesz a kávé készítéshez, szereted a
pörgést és Te is a Vásárlók érdekeit
tartod szem előtt, akkor Téged keresünk.
A MIRTUSZ SÜTÖDE várja
jelentkezésedet Kiskunfélegyházán, a dr.
Holló Lajos u. 4. sz. alatt.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk

köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak,

munkatársaknak, barátoknak,
ismerősöknek 

és mindazoknak, akik 
szeretett férjem 

Dósa József 
temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot

helyeztek, fájdalmunkban
velünk együttéreztek.
- Gyászoló család -

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak,

szomszédoknak, munkatársaknak, barátoknak,
ismerősöknek és mindazoknak, akik szeretett

Férjem, Édesapánk, Nagypapánk

Tajti Sándor
(1940 – 2019)

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

- Gyászoló család -

A Tajti család ezúton
szeretne köszönetet

mondani
Serfőző Istvánné

tanyagondnoknak
lelkiismeretes, 

odaadó munkájáért.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet

mindazon rokonoknak,
szomszédoknak, akik

Szabó Antalné
szül.: Nagy Ilona

temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek,

fájdalmunkban velünk együttéreztek.
- Gyászoló család -

„Megpihent a kéz, 
mely értünk dolgozott,

megpihent a szív, 
mely értünk dobogott.

Könnyes az út, 
mely Hozzád vezet, 

örökké őrizzük emlékedet.”

EMLÉKEZÜNK

Szalai 
László Antal

halálának 
3. évfordulóján.

- Szerető családja -

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk

köszönetet mindazoknak akik

Varga Lászlóné 
szül: Dinnyés Rozália

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot

helyeztek, fájdalmunkban
velünk együttéreztek.

- Gyászoló család -

„Küzdöttél, de már nem lehet. A csend ölel
át és a szeretet. Csak az hal meg, akit

elfelednek, örökké él, akit igazán szeretnek.”

EMLÉKEZÜNK
Feleségem, Édesanyám

Király Mihályné
szül.: Kis Mária

halálának 2. évfordulójára.
- Szerető férje és családja -



SZOLGÁLTATÁS
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.: 06-
30/984-4721
TŰZIFA VÁGÁS szalagfűrésszel.
FŰKASZÁLÁS, parlagfű ir tás motoros
fűkaszával. AUTÓ és EGYÉB SZÁLLÍTÁS
2 t-ig! Tel.: 06-20/986-2300
TÁVIRÁNYÍTÓ PÓTLÁS, kapunyitómotor
javítás, kamera, riasztó szerelés. Tel.:
06-30/525-7611
TETŐFEDŐ BÁDOGOZÁS,
cseréplécezés, széldeszkázás,
szegélyezés, ereszcsatornázás, Lindab
lemez felrakását anyagbeszerzéssel
együtt vállalom. Tel.: 06-70/566-4595
REDŐNYÖK, SZÚNYOGHÁLÓK 
készítése és javítása garanciával,
gurtnik cseréje. Tel.: 06-30/780-9490,
06-70/248-2987
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

CSŐSZERELŐ vállal víz- és
fűtésszerelést, konvektorok cseréjét,
javítást, fürdőszobák teljes és részleges
felújítását, csőtörési hibák javítását, új
fürdőszobák készítését, szennyvíz
bekötést. Vegyes tüzelésű kazánok
cseréje és újak beépítése, átfolyós gáz-
vízmelegítők vízkőtelenítése! Tel.: 06-
30/295-9601
KÖLTÖZTETÉS, ÁRUFUVAROZÁS
helyben az ország és EU egész területén
ponyvás teherautóval, igény esetén
rakodókkal. Tel.: 06-70/511-1200 –Tóth
József–
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
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
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

KERTI GÉPEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA: fűnyíró, permetező,
sövényvágó, láncfűrész stb. Tel.: 06-
70/320-3953
THONET székek, hintaszékek felújítását,
nádazását, antik bútorok felújítását,
fényezését vállalom. Tel.: 06-20/808-
8045
Veszélyes FÁK KIVÁGÁSÁT, korona
igazítást és erdő gyérítést vállalok. Tel.:
06-20/622-2492

Kivehető FOGSOR készítése, javítása,
fogpótlás, alábélelés, kapocs,
törésjavítás garanciával. Tel. 06-
30/908-1798
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
KAPUK készítése. Tel.: 06-30/928-1085
FOGSOROK JAVÍTÁSÁT
Kiskunfélegyházán vállalom. Tel.: 06-
70/453-5350
GIPSZKARTONOZÁST, FESTÉST
vállalok. Tel.: 06-70/38-07-485
ERESZCSATORNA készítést, 
KŐMŰVES munkát, FESTÉST és
TETŐJAVÍTÁST vállalunk rövid
határidővel hétvégén is. Tel.: 06-
70/227-6273, 06-30/900-8159 
NYÍLÁSZÁRÓK UTÓLAGOS
SZIGETELÉSE, passzítása, beállítása,
zárcseréje, hőszivárgás mérése.
Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók,
szalagfüggöny, harmonikaajtók
készítése, javítása. Penészmentesítés!
www.peneszeltavolitasa.hu Tel.: 06-
30/294-6022
IT BIKE MOBIL KERÉKPÁRSZERVIZ!
Javításra szoruló kerékpárért házhoz
megyünk, műhelybe szállítást vállaljuk.
INGYENES KISZÁLLÁS! Tel.: 06-
30/933-3783
Emelőkosaras autóval FAVÁGÁST
vállalunk. Uitt.: emelőkosaras autó
bérelhető. Tel.: 06-70/453-0803

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.:
06-20/207-1212
KŐMŰVES felújítási munkákat vállal:
átalakítást, vakolást, betonozást,
viacolorozást stb. SZOBAFESTÉST és
ASZTALOS MUNKÁKAT is vállalunk. Tel.:
06-70/385-8430
Redőny Expressz! Redőnyök,
szúnyoghálók, faredőnyök készítése,
javítása. Tel.: 06-70/374-3864

SORSELEMZÉS, kártyajóslás, családi,
párkapcsolati problémák,
szerelemkötés, átok-rontás levétele.
Hívásra házhoz megyek. Tel.: 06-
30/924-3867
TETŐJAVÍTÁST, kúpozást, kúpkenést,
ereszcsatorna és festő munkát
vállalunk. Tel.: 06-20/299-2233, 06-
70/287-7851
Bármilyen BÁDOGOS MUNKÁT vállalok,
esőcsatorna 2500,-Ft/m munkadíjjal,
Lindab lemez anyagbeszerzéssel,
széldeszka javítás, tetőszigetelés,
ácsmunka, lambériázás cserepezés..
Tel.: 06-70/566-4598
KÚTFÚRÁS. Tel.: 06-30/554-5544
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás,
glettelés, javítómunkák, hőszigetelés.
20 év tapasztalattal, elérhető
referenciamunkákkal, számlaképesen,
rövid határidővel. Tel.: 06-30/440-0644,
pnfsolutionsltd@gmail.com
VÍZSZERELÉS, új fürdőszobák
elkészítése felújítása, csatornázás,
fémszerkezeti munkák, hegesztések,
vaskapuk, ajtók, teraszok javítása újak
készítése. Érd.: 06-30/249-7855  06-
30/288-6107

KARSAI KÁRPITOS KISKUN-
FÉLEGYHÁZA, VAK BOTTYÁN U. 57.
TEL.: 76/460-653, 06-20/314-0736
BÚTOR ÉS JÁRMŰ KÁRPITOZÁSA,
PONYVÁZÁS. TOVÁBBRA IS VÁROM
TISZTELT MEGRENDELŐIMET.
Értesítem a kedves Ügyfeleimet, hogy
HÁZTARTÁSI ESZKÖZÖK ÉLEZÉSÉT a
zöldségpiac belső területén ismét
folytatom. Tel.: 06-20/886-1163
KŐMŰVES munkákat, belső és 
külső lakás felújítást, térkövezést,
kerítések, melléképületek készítését
vállalom számlaképesen. Tel.: 06-
30/289-7518
Esküvőre FÉNYKÉPEZÉST vállalok. Tel.:
06-20/468-3812
TAKARÍTÁST és
GYERMEKFELÜGYELETET vállalok. Tel.:
06-30/900-8578

Mindennemű KAROSSZÉRIA MUNKÁT
vállalok. Tel.: 06-20/481-0100

OK TATÁS
INTENZÍV TANFOLYAMOK (2 hetes
elméleti oktatás) indulnak
folyamatosan. BAJÁKI ATTILA MAGÁN
AUTÓSISKOLÁJA folyamatosan indítja
tanfolyamait. A kresz tanfolyamot
otthonról e-learning oktatás keretében is
elvégezheti. Azonnali gyakorlati
kezdéssel! Jel.: 06-20/329-4867
–Bajáki Attila- Okév: 03-0136-06
Lovari nyelvtanfolyam indul Szegeden
március 9-én 9.00-től Teréz utca 36/B.
70/579-5983, 20/428-44-86,
www.ciganynyelvoktatas.hu

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk

köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak,

munkatársaknak, barátoknak,
ismerősöknek és mindazoknak,
akik Édesanyám, Nagymamánk,

Dédnagymamánk 

Vízhányó Imréné 
szül.: Gulyás Ilona 
temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot

helyeztek, fájdalmunkban
velünk együttéreztek.

- Gyászoló család -

„Egy februári napon életed
véget ért. Bánatot hagytál ránk,

amikor elmentél. Emléked itt
marad velünk, amíg mi élünk, 

Te is élsz örökre.”
Fájó szívvel

EMLÉKEZÜNK

Tarjányi László
halálának 20. évfordulóján.

- Szerető felesége és
családja -

„Egy februári napon életed 
véget ért. Bánatot hagytál ránk,

amikor elmentél. Emléked itt
marad velünk, amíg mi élünk,

Te is élsz örökre.”

EMLÉKEZÜNK

Kis István
halálának 4. évfordulóján.

- Szerető családja 
és rokonai -

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

Páli Lászlóné
szül.: Forgó Julianna

temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek,

fájdalmunkban velünk
együttéreztek.

- Gyászoló család -

„Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel, nem örülsz már nekünk

szerető szíveddel. De egy könnycsepp 
a szemünkben Érted él, egy gyertya az

asztalon Érted ég. S bennünk él egy arc,
egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha
senki el nem vehet. Telhetnek hónapok,

múlhatnak évek, szívből szeretünk, 
nem felejtünk Téged.”

EMLÉKEZÜNK

Mészáros Vinczéné
szül.: Keserű Mária
halálának 20. évfordulóján.
Emlékezik: lánya, menye,

unokái, dédunokái és ükunokái
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