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Még tart az Előfoglalási Kedvezmény!
Bulgária: 07.22., 29., 08.05., 8 nap, szálloda, reggeli, repülő . . . . . . . . . . . . . . .84.100 Ft/főtől
Napospart: június, 8 nap, szálloda, all.incl., repülő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105.100 Ft/főtől
Bulgária: június, 10 nap, apartman, busz+kkfházi felsz. már . . . . . . . . . . . . . . .39.900 Ft/főtől
Spanyolország: La Manga, 07.15., 22., 8 nap, apartman, repülő . . . . . . . . .119.990 Ft/főtől
Montenegró: 07.05., 9 nap, apartman, busz+kkfházi felsz. már . . . . . . . . . . .75.000 Ft/főtől
Montenegró: 08.02., 9 nap, szálloda, félpanzió, busz+kkfházi felsz. . . . . . . . .99.000 Ft/főtől
Busz + hajóút: 8 nap, Velence, Bari, Katakolon, Szantorini, Piraeus, Korfu, Kotor, Velence
teljes ellátás, program, idegenvezető, már . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .849 EUR/főtől
Parga: 06.25., 10 nap, 2,3,4 fős apartman, busz+kkfházi felsz. . . . . . . . . . . . . . .53.900 Ft/főtől
Neos Marmaras:07.09., 16., 8 nap, 2,3,4,fős apartman, utazás egyénileg, már113.900 Ft/hét/apt.
Nei Pori: 06.18. 10 nap, apartman, busz+kkfházi felsz., már . . . . . . . . . . . . . . .38.900 Ft/főtől
Kefalónia: 06.08., 10 nap, apartman, busz+kkfház felsz., már . . . . . . . . . . . . .43.900 Ft/főtől
Egyiptom: 04.07., 21., 28., 8 nap, szálloda, all.inclusiv, repülő, már . . . . . . . . . .84.900 Ft/főtől
Pápalátogatás Csíksomlyón:05.31., 3 nap, szállás, félpanzió, busz+kkfházi felsz. .42.000 Ft/fő
Húsvét: 04.21., Arborétum, Festetics Kastély, 1 napos, busz+kkfházi felsz. . . . . . . . . .14.500 Ft/fő
Plitvicei tavak: +Trakosztyán vára, 05.25., 2 nap, szállás, reggeli, busz+kkfházi ind. 27.500 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

Nemcsak a szaktárgyakból jeleskednek a mezgések

Idén is megrendezésre került az Implom József Középiskolai
Helyesírási Verseny Kárpát-medencei döntője február 28-án, a
Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium szervezésében.

A régmúlt disznóvágás hangulatát idézték fel
a mezgések

Immáron második alkalommal rendezte meg március 2-án a
Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakgimnázium és Szakképző Iskola hagyományőrző
disznóvágását a városközpontban.

- A rendezvénnyel nem titkolt célunk a húsipari termékgyártó
szakma, valamint az iskolánkban folyó agrárszakképzés
népszerűsítése – nyilatkozta lapunknak Rózsa Pál iskolaigazgató.
- Sajnos azt kell mondanunk, hogy a hentes szakma presztízse egyre
inkább csökkenő tendenciát mutat. Régen a falvakban a bölléreknek
nevük volt, tisztelték és megbecsülték őket. Ezek a disznóvágások
sajnos már nemcsak a városban, hanem faluhelyen is megszűntek,
vagy csak nagyon kevés családnál van szokásban. Ebből kifolyólag
a szakma megbecsültsége is csökken. Napjainkra hiányszakmává
vált a hentes munka és húsipari feldolgozás, pedig nemcsak
külföldön, hanem nálunk Magyarországon is meg lehet élni ebből a
tevékenységből. A szakember hiány ellensúlyozására az üzemek
próbálnak gépesíteni, de a végtelenségig azt sem lehet, hiszen a
gépeket is hozzáértőknek kell működtetni – magyarázata a
szakképző iskola vezetője.
A szakma iránti érdeklődés csökkenő tendenciáját mi sem mutatja
jobban, hogy a félegyházi mezőgazdasági iskola a ’90-es években
három hentes osztályt is indított, melyben a tanulók létszáma elérte
a harminc főt. Idén pedig pusztán tizennégyen fognak húsipari
feldolgozó szakmai vizsgát tenni az évfolyam végén.
Mindennek a hátterében az húzódik meg, hogy a mai felnövekvő
generáció a szüleik példáját látva a multikban vásárolja meg az
élelmiszert. Eszükbe sem jut, hogy azt megtermelhetnék saját
maguk is.
- Ezzel a rendezvénnyel az érdeklődők talán egy kis ízelítőt
kaphatnak a régmúlt idők jó hangulatú disznóvágásaiból és azokból
az ételekből, melyeknek alapanyagait a diákok saját kezükkel
állították elő a tangazdaságban és a termőföldeken – mondta
bizakodva Rózsa Pál igazgató.
A rendezvény népszerűsége abból is jól látható, hogy a tavalyi évhez
képest tágasabb helyszínt kellett választani. 2018-ban a polgármesteri
hivatallal szemben lévő parkoló igen szűkösnek bizonyult, csakúgy
mint a felsorakoztatott ételek – italok mennyisége. Ezért idén már
nagyobb volumenben gondolkodott az iskola vezetősége és hívó
szavukra nagyon sok támogatóra találtak. A képviselőtestületből
például többek között dr. Ónodi Izabella és Kollár László is fakanalat
ragadott, hogy egy-egy hagyományőrző étel elkészítésével is segítse
a rendezvény sikerét. De említhetnénk a Királyi Szakácsokat és még
sok-sok vállalkozót, akik Rózsa Pál igazgató és Kis-Fekete Bence fő
szervező hívó szavára rögtön igent mondtak.
A könyvtár mögötti parkolóban a nap folyamán lehetett kóstolni
hagymás vért, pecsenyét, hurkát-kolbászt, töltött káposztát,
orjalevest, agyas-levest székely-módra, paprikás pörköltet savanyú
mártással, desszertként pedig házi rétest, mindezt pedig a büfében
kapható finom italokkal öblíthették le.
A rendezvényre kitelepült az iskola Mártírok utcai Mintaboltja is,
ahol egész nap szorgosan szolgálták ki a vásárlókat a diákok és
tanáraik. Talán mondani sem kell, hogy minden vásárlással az
iskolában folyó munkát, az agrárszakképzést támogatták.

A rangos megmérettetésre 113 versenyző érkezett.
A verseny során a résztvevő fiataloknak tollbamondást kellett írniuk és
egy feladatlapot is ki kellett tölteniük.
A Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumból Jaksa Brigitta 1/13/É
osztályos tanuló mérte össze tudását az ország 21 iskolájából érkező
szakközépiskola tanulóival.
Brigi szorgalmas felkészülésének köszönhetően, az előkelő második
helyen végzett.

Megkezdődött a piac felújítása

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a városi
piac felújítási munkálatai miatt a piac Oskola utcai és főbejárati
kapuja ideiglenesen lezárásra kerül.

A könnyebb bejutás érdekében kérjük, hogy használják a Pázmány utcai
kapukat, valamint ezzel egyidejűleg a csarnok is felújításra kerül, ami miatt
az árusokat a piacon belüli árusító helyeken találják meg.
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket.
Polgármesteri Hivatal

Március 15-én szünetel a hulladékszállítás

2019. március 15-én pénteken a kommunális- és szelektív
hulladékszállítás az Ünnepre való tekintettel szünetel.

Ennek pótlása március 14-én csütörtökön történik meg.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy reggel 6 órára legyenek szívesek az
edényeket kihelyezni, mert nem áll módunkban visszamenni az
esetlegesen később kihelyezett szemetesekért.
Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft.
Fotó: illusztráció

Újabb országos PG-s siker

Ismételten remekeltek a PG diákjai. 2019. február 23-án rendezték
meg a Bolyai Matematika Csapatverseny országos döntőjét
Budapesten.

A körzeti válogató megnyerését követően az országos versenyen is
kiemelkedő eredményt értek el a 9. évfolyamos diákok szakgimnáziumi
kategóriában. A Prefixumok nevet viselő csapat országos II. helyen végzett.
A csapat tagjai: Brimo Milad, Koncz Gábor, Kürti Gergő, Varga Bertalan.
Felkészítő pedagógus: Huszka Tamás.

Külön honlapon lehet megtekinteni a visszahívott
termékek listáját

Új, tematikus oldalon tájékozódhat ezentúl a lakosság az
élelmiszerláncban történt termékvisszahívásokról.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) weboldalán elérhető
kereshető adatbázisban a vállalkozások által jelzett vásárlóktól történő
visszahívások és a RASFF-on érkező esetek is megtalálhatóak.
Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár kiemelte, a magyar emberek egyre
tudatosabbak élelmiszerbiztonsági kérdésekben. Ennek köszönhetően egyre jelentősebb az igény, hogy
a különböző termékvisszahívásokról gyorsan és könnyen tájékozódhassanak. Maga a téma
természetesen az előállítói, kereskedői oldalt is érinti és foglalkoztatja, ahogy arra a Nébih tavaly
júniusi, mintegy 40 szervezet képviselőivel tartott kerekasztal-beszélgetése is rávilágított.
Az eredményes termékvisszahíváshoz egyaránt nélkülözhetetlen szereplő a felelős vállalkozás, a
támogató hatóság és a tudatos vásárló. E folyamat első mérföldköveként az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény idén januártól előírja a vállalkozások számára,
hogy jelentsék az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek az önellenőrzésből eredő termékvisszahívásokat.
https://portal.nebih.gov.hu/termekvisszahivas

HOUSE36
I N G AT L A N K Ö Z V E T Í T Ő I R O D A
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 m2es területen felújítandó, 70 m2-es
lakóterű, 2 szobás TANYA eladó: 4,5 M
Ft. Tel.: 06-30/341-9126
Kiskunfélegyházán Haleszban 2877 m2es telken részben felújított, 80 m2-es
lakóterű, 2 szobás ház eladó: 7 M Ft. Tel.:
06-30/341-9126
Kiskunfélegyháza Selymesben, csendes,
nyugodt környezetben 3242 m2-es
telken felújítandó, 54 m2-es lakóterű, 2
szobás családi ház eladó: 3,3 M Ft. Tel.:
06-30/341-9126
Kistelek közelében, autópályától pár kmre, aszfaltos úttól 200 m-re 4 hektáros
gazdaság 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. Most még szezon előtti
áron lehet az Öné!s Ár: 5,7 M Ft. Tel.: 0630/161-2393

Tiszaalpár focipálya közeli részén kínálok
eladásra egy nappali + 2 hálószobás
családi házat. Fűtéskorszerűsítés,
nyílászárócsere megtörtént. Irányár:
11,5 M Ft. Tel.: 06-30/161-2393
Több lakóegység kialakítására alkalmas
ingatlant keresek Kiskunfélegyházán. KPs fizetés! Tel.: 06-70/409-9549
Felújítandó lakást keresek a Petőfi
Minden
ajánlatot
lakótelepen.
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
Kiskunfélegyházán és környékén eladó
házat keresek partnereim részére. Tel.:
06-30/341-9126
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.: 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

Kiskunfélegyháza
belvárosában
leválasztott, 360 m2-es telken 75 m2-es,
két szobás, részben felújított ház eladó.
Irányár: 12,4 M Ft. Tel.: 06-70/312-5719
Bízza rám ingatlana eladását! 200
leinformált, fizetőképes kereső ügyfelem
várja, hogy megtalálja lakását, házát. Tel.:
06-70/291-9802
Eladó a Kossuth utca leágazó utcájában
egy 120 m2-es, 3,5 szobás, vegyes
falazatú családi ház garázzsal: 17,9 M Ft.
Tel.: 06-70/291-9802
Belváros szélén, Kossuthváros kedvelt
utcájában 450 m2-es építési telek eladó:
5,7 M Ft. Tel.: 06-70/312-5719
Eladó a Kossuth utcán egy 75 m2-es, 3
szobás, nagy erkélyes, III. emeleti lakás
18,9 M Ft. Tel.: 06-70/291-9802
Kiadó Kiskunfélegyházán egy 3 szoba +
nappali, konyha, étkezős, nívós családi ház
konyhával: 200.000 Ft/hó. Tel.: 0670/291-9802
Eladó a Kossuth utcán egy 2 szobás, 65
m2-es, II. emeleti, erkélyes lakás: 18,9 M
Ft. Tel.: 06-70/291-9802
Eladó a belvárosban egy II. emeleti, bruttó
90 m2-es, 3 szoba + nappalis lakás hőés hangszigetelt nyílászárókkal, redőnnyel:
21,9 M Ft. Tel.: 06-70/291-9802

L AKOSSÁGI INGATL AN
ADÓSSÁGRENDEZŐ – EGYEZSÉGKÖTŐ
Vállaljuk
lakáshitel,
IRODA.
autóhitel ill. egyéb tartozásban való
közreműködést.
Akár
végrehajtás
előtt, alatt álló eljárásban az ügye
rendezését. Ügyfélfogadás kizárólag
telefonos egyeztetés után: 06-70/6042332
FÜLÖPHÁZÁN 1+fél szobás, 60 m2-es
HÁZ (konyha, spejz, fürdő) vízzel,
villannyal, 6000 m2 telken, bekerítve
eladó. Irányár: 10,9 M Ft. Tel.: 06-30/5623811

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, fúrt 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.: 0630/347-8578
SELYMESBEN eladó egy 43 m2-es,
földszintes, 2 szobás állandóan lakható,
téliesített HOBBI 819 m2-es telken. Tel.:
06-30/294-5450
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
térbeton
található,
részén
közművesített, tehermentes, hitel- és
lízingképes,
pályázatképes
és
számlaképes
is!
természetesen
Bővebb
infó
és
érdeklődni:
www.ingatlan.com/22804826
Sátortetős CSALÁDI HÁZ a kertvárosban
nagy telekkel, melléképülettel eladó. Tel.:
06-30/582-6222

Kiskunfélegyháza város központjában kis
forgalmú utcában CSALÁDI HÁZRÉSZEK
(110+40 m2) magas terepszinten jó
állapotban, helyiségenkénti gázfűtéssel
eladók. Cím: Báthory u. 6/A. Tel.: 0670/335-7787 (időpont egyeztetés)
2 db új építésű, igényes kivitelű GARÁZS
a Kalmár József utcában eladó. Tel.: 0670/332-0653
HALESZBAN TANYA eladó fő- és
melléképületekkel, 5 ha-os földdel. Tel.:
06-70/382-3880
SELYMESBEN, a IV. dűlőben (a vasút
felőli végén) TANYATELEK eladó ipari
árammal, fúrt kúttal, pincealappal (lehet
rá építeni). Gázbekötés folyamatban. Tel.:
06-70/339-1892
Német partnereim részére keresek
családi házat, tanyát, nyaralót. Tel.: 0630/282-9225
Eladó a Templomhalom utcában 1600
m2-es ÉPÍTÉSI TELEK. Tel.: 06-20/3520703
CSALÁDI HÁZ eladó Kiskunfélegyháza
kertvárosi részén, a Kossuthvárosban,
nyugodt, csendes utcában teljesen
felújított, műanyag nyílászárókkal, nemes
vakolattal ellátott. Az ingatlan 3 szoba,
nappali,
konyha-ebédlő,
spejz,
fürdőszoba, külön WC, alsókonyha és
egy udvarról nyíló WC helyiségeket
tartalmaz. A fűtést új központi gázkazán,
új vegyes tüzelésű kazán és
cserépkályha biztosítja. A 120 m2-es
ingatlan 630 m2-es telken van, ahol egy
utcáról nyíló garázs és 2 db fóliaváz is
található. Az épület végében állattartásra
alkalmas ólak helyezkednek el. Tel.: 0670/776-7373
110 m2-es CSALÁDI HÁZ 750 m2-es
telken eladó a Bartók Béla utcán. Tel.:
06-70/332-0653
BOKROSI és egy CSONGRÁDI HÁZ
eladó. Tel.: 06-20/213-30-01

PETŐFISZÁLLÁSHOZ, aszfaltos úthoz
közel eladó egy 70 m2-es, jó állapotú
TANYA melléképülettel, 5300 m2-es
területtel+ 2,5 ha szántóval plusz
értékben. Irányár: 2.9 M Ft Tel.: 0670/631-7194
Felújításra szoruló sarokportás CSALÁDI
HÁZ eladó a Szentesi úton. Tel.: 76/465178, 06-70/247-6044
PETŐFISZÁLLÁSON, faluhoz főúthoz
közel TANYA eladó 3,65 M Ft irányáron
eladó. Tel.: 06-30/182-5195
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
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
TANYA
PETŐFISZÁLLÁS
Eladó
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
Deák F. utcában eladó egy kétszintes 80
m2-es, újabb, tégla építésű, 3 szobás
HÁZRÉSZ. Irányár: 14,9 M Ft. Tel.: 0630/294-5450
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
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, az E75-ös főúton, a
Áruház
mellett
Mezőgazdasági
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
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, 20/9979087
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
Kossuth utcához közel eladó egy 120
m2-es, 4 szobás, összkomfortos, 120
m2-es, polgári CSALÁDI HÁZ. Tel.: 0630/294-5450
KISKUNMAJSÁN, központhoz közel 2
szobás összkomfortos CSALÁDI HÁZ
eladó. Tel.: 06-30/182-5195
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Városhoz közel bekerített TANYA és 1 ha
GYÜMÖLCSÖS sürgősen eladó. Tel.: 0630/488-6392
Belvárosban 41 m2-es, szoba-konyhafürdőszoba-spejz és melléképületből álló,
gázfűtéses, felújítandó belső HÁZRÉSZ
eladó. Irányár: 5,2 M Ft. Tel.: 06-70/3347876
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
Kiskunfélegyházán, SELYMESBEN az E5ös úttól 100 m-re eladó lakható, 2
szobás, fürdőszobás, klímás ZÁRTKERT.
Tel.: 06-30/244-1376
110
m2-es,
Kossuthvárosban
padlásszobás HÁZ eladó. Kisebb csere
érdekel. Tel.: 06-30/246-0054
Batthyány u. 46. sz. alatt régi CSALÁDI
HÁZ teleknek eladó. Tel.: 06-20/9248599
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.: 0630/847-1110
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

Kossuth utcához közel eladó egy
lekerített polgári típusú,76 m2-es, 3
szobás, utcai HÁZRÉSZ. Tel.: 06-30/2945450
Kiskunfélegyházán központhoz közel
CSALÁDI HÁZ eladó. Tel.: 06-30/1825195
Mikes utcában eladó 37 m2-es, 1.5
szobás, egyedi gázfűtéses, felújítást
igénylő külön portás kis CSALÁDI HÁZ
550 m2-es telken. Építésre is kiváló!
Irányár: 8.1 M Ft. Tel: 06-70/631-7194

TISZAALPÁRON 110 m2-es, 3 szobás
CSALÁDI HÁZ a Tiszához 200 m-re eladó.
Tel.: 06-20/912-0315
Kiskunfélegyháza belterületén frekventált
helyen jó állapotban lévő, 50 m2-es
BELSŐ HÁZRÉSZ + melléképülettel, kis
kerttel eladó. Tel.: 06-30/253-4798,
20/580-7950
Víztorony mellett lévő 100 m2-es,
különportás, 2 szobás, összkomfortos,
részben felújított CSALÁDI HÁZ eladó. Tel.:
06-70/529-5354
SELYMESBEN ZÁRTKERT tégla építésű
házzal eladó. Beszámítok személyautót,
traktort. Irányár: 1.650.000 Ft. Tel.: 0620/507-2838
Eladó központhoz közeli, különportás
CSALÁDI HÁZ a Mártírok utcában (2
szoba, előszoba, fürdőszoba, konyha,
spejz + lakható melléképület, 1 szoba,
konyha, betonos kocsibeálló, ólak,
veteményes). Irányár: 11.500.000 Ft. Tel.:
06-70/626-2872, 20/971-0524
Eladó CSALÁDI HÁZ nagy udvarral a
Szegedi úton. Két különálló lakrészből áll.
Az egyik 35 a másik 90 m2. Gáz és
kandalló fűtéses, csatornázott. Nyári kiülő,
üvegterasz, garázs van. Felújítást igényel.
Tel.: 06-20/477-0695
SELYMESBEN a IV. dűlőben (a vasút felőli
végén) TANYATELEK eladó ipari árammal,
fúrt kúttal, pincealappal (lehet rá építeni).
Gázbekötés folyamatban. Tel.: 06-70/3391892
Bankfaluban 747 m2-es, vagy 1494 m2es, kiváló fekvésű ÉPÍTÉSI TELEK a Kalász
utcában sürgősen eladó. Tel.: 06-30/4089992
90 m2-es belső HÁZRÉSZ teljesen
bekerítve elcserélhető kisebbre. Tel.: 0620/260-2505
Kkfházán eladó különportás, jó állapotú, 3
szobás, összkomfortos CSALÁDI HÁZ
nagy kamrával, előtérrel, garázzsal. Ár:
megegyezés szerint. Tel.: 76/426-010 (817 óráig)
Kiskunfélegyházán, központhoz közel 400
nöl telken 2 lakásos CSALÁDI HÁZ eladó.
Tel.: 76/462-241
Eladó Kiskunfélegyházán, a Vak Bottyán u.
10. sz. alatt HÁZ 571 m2 TELKEN. 100
m2-es, padlásteres ház: 2 fürdőszoba,
gáz-központi fűtés + hordozható kandalló,
70 m2 melléképület, 2 db garázs + külső
konyha. Irányár: 27 M Ft. Tel.: 06-20/4760046
Régi építésű kis CSALÁDI HÁZ felújításra
vagy bontásra, közművesített telken eladó
a városközponttól 800 m-re. Tel.: 0670/253-5141
B. Szabó J. utcában 5400 m2 területen
INGATLAN ipari árammal, épületekkel
eladó. Tel.: 06-70/589-9115

L AKÁS
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
Kkfházán, a központban zárt udvarú
társasházban I. emeleti, 56 m2-es lakás
tárolóval, garázzsal eladó. Ingatlanosok ne
hívjanak! Tel.: 06-70/332-2565 (17 óra
után)
Móravárosban III. emeleti, WIMPI típusú,
erkélyes, parkettás, 1+2 szobás lakás
eladó. Azonnal beköltözhető. Ár: 14,8 M Ft.
Tel.: 06-30/870-7974
Eladó 86 m2-es LAKÁS a Kazinczy
utcában. Tel.: 06-70/453-5350
Kossuth utcán eladó egy III. emeleti,
75 m2-es, 3 szobás, összkomfortos,
duplaerkélyes lakás. Érd: 06-30/294-5450
Kossuth utcai, I. emeleti, 80 m2-es,
nappali + 3 szobás lakás eladó. Tel.: 0670/364-7978

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.: 0620/924-8599
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.: 06-30/244-1376
Móravárosban eladó egy felújítandó, 75
m2-es, kétszintes, 3 szobás sorházi
lakás garázzsal. Tel.: 06-30/294-5450
Darvas téren eladó egy X. emeleti, 54
m2-es,
2
szobás,
felújított,
hőmennyiségmérős lakás. Érd: 06-30/
294-5450
Kossuth utcához közel eladó egy 2006ban épült, újszerű, belső kétszintes, 75
m2-es, 2 szoba+nappalis, étkezős,
külön gardróbos, gáz-cirkó fűtéses,
klímás, modern, fiatalos, II. emeleti lakás
beállóval+motoros
kapus
kocsi
garázzsal. A rezsi rendkívül alacsony. A
garázs külön 3 M Ft. Irányár: 32 M Ft.
Tel.: 06-70/ 631-7194
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
Kiskunfélegyháza központjában, a Holló
Béla u. 1. sz. alatt III. emeleti, 34 (38 m2es), gyönyörűen felújított, 1 szobás lakás
eladó. Irányár: 15 M Ft. Tel.: 06-20/4480047
Eladó egy felújításra szoruló, 2 szobás,
56 m2-es, erkély nélküli, földszinti,
panelprogramos lakás a Petőfi
lakótelepen, az Asztalos J. utcában új
nyílászárókkal. Ár: 15 M Ft. Tel.: 0620/293-7422
Eladó Kiskunfélegyháza központjában, a
Szent János téren kétszintes, cirkó
fűtéses, újszerű állapotban lévő, 2 szoba
+ 4 fél szobás lakás, mely két
gyermekes család számára ideális.
Rendezett
lépcsőház,
fiatal
lakóközösség. Irányár: 25,5 M Ft. Tel.:
06-70/492-7102
Kkfházán, a Móra téren egy 66 m2-es, I.
emeleti, részben felújított lakás eladó.
Tel.: 06-70/623-6763
A Petőfi lakótelepen cseréptetős WIMPIben IV. emeleti, 1+2 fél szobás lakás
eladó. Tel.: 06-30/653-3614 (esti
órákban)
Kiskunfélegyházán, a Móra tér 17. I/5.
sz. alatti lakás eladó. Hívd a 06-30/2556100-as telefonszámot!
Eladó a Kossuth utcán III. emeleti, 2
szobás,
étkező
+
konyhás,
légkondicionált,
redőnyös,
szúnyoghálós, 56 m2-es lakás. Tel.: 0670/372-8459
Városközpont
közeli
társasházi,
földszintes, 90 m2-es lakás garázzsal
olcsó áron (7.900.000 Ft) eladó.
Mercedes Gyár 20 percre. Csak
igénybevétele is lehetséges. A Móra téri
sárga ház környékén eladó GARÁZST
KERESEK. Tel.: 06-70/277-7758
Eladó
móravárosi,
négylakásos
sorházban emeleti, 3 szobás, felújított,
76 m2-es lakás garázzsal és tárolókkal,
kerttel. Tel.: 06-70/387-9860, 70/9354326
Móravárosban 1+2 fél szobás lakás a IV.
emeleten eladó. Megtekintés előtt
időpont
egyeztetés
szükséges.
INGATLANIRODÁK NE HÍVJANAK! Tel.:
06-20/387-5385 (16 óra után)
Móravárosban WIMPI típusú, teljesen
felújított (műanyag nyílászárók, cirkó
fűtés, klíma stb.) modern, fiatalos, I.
emeleti, dél-nyugati fekvésű lakás eladó.
Tel.: 06-30/915-1042

ALBÉRLET
Kétszobás, földszinti, felújított lakás a
lakótelepen hosszú távra 2019. április 1től kiadó leinformálható személynek.
Bármilyen háziállat kizárva. Kaució
szükséges. Tel.: 06-30/542-3660
Munkásszálló kiadó különportás, 3
szobával rendelkező házban. Tel.: 0670/542-4301
Új építésű nappali + hálófülkés lakás
április 1-től kiadó. Ár: 75.000 Ft +
kaució. Tel.: 06-20/511-1670
Panellakás kiadó (2 szobás, erkélyes).
Tel.: 06-70/211-6625
Kiskunfélegyháza központjában nappali
+ 3 szobás, 2 erkélyes, minőségi lakás
igényes bérlőnek hosszú távra kiadó. Tel.:
06-30/998-8555
1 szobás, III. emeleti konvektoros,
szigetelt LAKÁS kiadó. Tel.: 06-20/5657671
1 szobás albérlet hosszú távra kiadó
Kiskunfélegyházán. Tel.: 06-30/659-6701
Lakótelepi, 2 szobás, I. emeleti, 63 m2es, erkélyes, felújított, bútorozott, klímás
lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 0670/284-3733
Városközponthoz közel alacsony rezsijű,
gázkonvektor fűtésű, külön bejáratú,
bútorozott szoba kiadó. Tel.: 06-30/5547264
Móravárosban, frekventált helyen I.
emeleti, WIMPI típusú lakás hosszabb
távra kiadó 2019. április 1-től
nem
dohányzó
leinformálható,
személynek. Bármilyen háziállat kizárva.
2 havi kaució szükséges. Tel.: 0620/353-8996 (19:30 óra után)
2 szobás, Petőfi lakótelepi, teljes körű
felújításon átesett lakás részben
bútorozva hosszú távra albérletbe kiadó
április 1-től. Tel.: 06-20/939-3267
ÜZLET
50, 200, 400, 800 m2-es, fűthető
RAKTÁR KIADÓ. Tel.: 06-20/953-5666
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

300
és
400
m2-es
RAKTÁRCSARNOKOK igény esetén
külső területtel kiadók. (Kkfháza, Izsáki
út 81.) Tel.: 06-70/455-1100
Kiskunfélegyházán a Kossuth Lajos
utcán ÜZLETHELYISÉG kiadó (Bajáki
Autósiskola helyén). Tel.: 06-30/2180765
Kiadó ÜZLETHELYISÉG (55 m2) +
raktár, udvar a Damjanich u. 2. sz. alatt.
Tel.: 06-20/458-9479
Műanyaggyárral szemben lévő KÉZIGÉP AUTÓMOSÓ KIADÓ. Tel.: 0630/900-0700
ÜDÜLÉS
ÜDÜLÉSI JOG Sopronba átadó. Tel.: 0630/284-6324

KIADÓ
GARÁZS kiadó a városközpontban, zárt
udvarban. Uitt.: 2x3 m-es VASKAPU,
KOMBINÁTOR és MŰTRÁGYASZÓRÓ
eladó. Tel.: 06-20/467-0082

G É P- J Á R M Ű
AUTÓBONTÓ
SIMONYI
(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
Lejár t
műszakis,
forgalomból
ideiglenesen kivont gépjárművét adásvételi szerződéssel FELVÁSÁROLOM.
Tel.: 06-70/942-3948
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.: 0630/450-7426
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

LADA 2107-es, benzin-gáz üzemű eladó.
Keresek Ford Fiestát vagy VW Polot kevés
km-rel. Tel.: 06-30/576-6063
1994-es évj. LADA SAMARA 2109-es, 5
ajtós, 2020-ig érvényes műszakival eladó.
Tel.: 06-20/253-4749
Tavaszváró vásár! Most minden
horganyzott
DRÓTHÁLÓ,
vadháló,
csibefonat tartozékokkal termelői áron
kapható. Tel.: 06-30/254-6248
Régi
motorkerékpárokat,
Velorexet
VÁSÁROLNÉK gyűjteményembe. Tel.: 0630/950-9170
4 személyes Flipper MOTORCSÓNAK 60as Yamahával eladó. Tel.: 06-30/406-3684
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.: 0630/943-8932
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
EGYÉB KERESÉS
DUNNÁT, párnát, régi használt tollat veszek,
hívásra házhoz megyek! Tel.: 06-30/4674542

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 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

Szeretettel várom továbbra is a kedves
Érdeklődőket egész évben a BŐR- és
SZŐRMEÁRU ÜZLETEMBEN Kkfházán, a
Bercsényi u. 3/A. sz. alatt, továbbra is
50-60%-os árleszállítással. Tel.: 76/468793
Csomagolássérült PORSZÍVÓK 10.000
Ft-ért eladók. Eredeti ár: 34.000 Ft. Tel.:
06-70/378-0165
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.: 06-20/533-6531

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)
Sütő-főző
önténylapos
KONYHATŰZHELY, 1 aknás, öntvény
KISKÁLYHA, ékszíjas elektromos ÉLEZŐ
vágó
KÖSZÖRŰGÉP
csiszoló
felszereléssel, 2 db KISMÁZSA (50-80
kg-os), Hajdú MOSÓGÉP, 2-3 ajtós, régi
SZEKRÉNYEK, 2 db iker ajtós biztonsági
VASRÁCS, mozgássérült SZOBA WC,
160 db 5 cm FAREKESZ, 20 db 120-200
l-es MŰANYAG KÁD eladó. Tel.: 0670/335-7787
Fűtéskorszerűsítés
miatt
kiváló
állapotban lévő Dunaújvárosi bordázott
RADIÁTOROK eladók. Ár: 7.000 Ft/db.
Uitt.: Halm KERINGETŐSZIVATTYÚK
eladók. Ár: 6.000 Ft/db. Tel.: 06-30/5520158
ÓCSKAVASÉRT házhoz megyek. Uitt.:
LOMTALANÍTÁST VÁLLALOK. Tel.: 0620/925-5968
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket,
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO
hegesztőt,
műszerészesztergát,
marógépet, kompresszort, invertert, kis
gépeket. Tel.: 06-70/624-5475
7 talicskás BETONKEVERŐ (fóliásoknak
is), MTZ hátsó kerékre való külső gumik
(selejtek) fúrt kutak aknáinak bélésére
eladók. Tel.: 06-30/747-5769
AUSZTRIÁBÓL
behozott
használt
BÚTOROK, MŰSZAKI CIKKEK és
NYÍLÁSZÁRÓK eladók. Tel.: 06-30/4962704

Szeletelt TÉGLA, TÉGLAKAVICS eladó.
Darabok: 700 Ft/m2, 15x7: 1.800 Ft/m2,
30x7: 1.900 Ft/m2, válogatott, minőségi
2.300 Ft/m2. Téglakavics: 200 Ft/kg.
Kiszállítás
megoldható
(BugacAlsómonostor). Tel.: 06-70/453-9869
TŰZIFA eladó (nyár, fenyő): 14.000
Ft/m3 házhoz szállítva (fűrészelt szél).
Tel.: 06-70/453-9869
HÁZTARTÁSI
GÉPEK
JAVÍTÁSA:
centrifuga, mosógép, porszívó, kávéfőző,
vasaló,
hajszárító,
takarítógép,
mikrohullámú sütő, varrógép stb.
Redőny, reluxa alkatrészek! Automata
mosógépek garanciával eladók. Kkfháza,
Bajcsy-Zs. u. 27. Tel.: 06-30/903-7689
Bontott CSERÉPKÁLYHA, retro és régi
BÚTOROK, FEKVENYOMÓPAD, 120 l-es
BOROSHORDÓK, elektromos FŰNYÍRÓ,
MOLNÁRKOCSI,
műanyag
KÁD,
PETRÓLEUM LÁMPA eladó. Tel.: 0670/270-1001
Eladók
bontásból
kettőill.
háromszárnyas ABLAKOK, BEJÁRATI
AJTÓK, kéményes KONVEKTOROK, 3
égős GÁZTŰZHELY, kétkapcsos CSERÉP,
valamint FAANYAGOK. Tel.: 06-70/3349920
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
Eladó faipari MARÓGÉP beépített fúróval,
380-as motorral, GYALUPAD, BEJÁRATI
AJTÓ, AJTÓTOK, KÉZIKOCSI, 30 l-es
BOROSHORDÓ
és
intarziás
DOHÁNYZÓASZTAL. Tel.: 06-20/3411688 (egész nap)

Hosszú, fekete, 19. századi, masszív
ZONGORA eladó. Uitt.: konyhai, szobai
BÚTOROK és KIEGÉSZÍTŐK is eladók.
Tel.: 06-70/337-5570
Friss SÓZOTT SZALONNA: 1.200 Ft/kg
és kisbálás SZÉNA: 600 Ft/db eladó. Tel.:
06-20/420-0213
VÁSÁROLOK
hagyatékot,
gyűjteményeket,
festményeket,
porcelánokat. Tel.: 06-70/228-2994
ABLAKOK, erkélyajtók, üvegfalak kitűnő
minőségben bontásból, szállítással
Németországból. Szállítást vállalunk. Tel.:
06-30/282-9225

Eladó kétszárnyú 3 m-es VASKAPU,
kapcsos CSERÉP, cement JÁRÓLAP,
nagyméretű TÉGLA. Tel.: 06-70/3642600
GYŰJTŐ
VÁSÁROLNA
FIATAL
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
Bontott TÉGLA és CSERÉP eladó. Uitt.:
Gazdálkodásra alkalmas TANYA köves út
mellett a várostól 3 km-re eladó. Tel.: 0670/226-5672
Geers típusú NAGYOTHALLÓ KÉSZÜLÉK
6 hónap garanciával eladó. Tel.: 76/712934 (esti órákban)

Akácfa GALLY, TÖRMELÉK (cserép, pala
- útalapba való) INGYEN ELVIHETŐ. Uitt.:
körbálás SZALMA, TÖMŐGÉP és
elektromos
KUKORICAMORZSOLÓ
eladó. Tel.: 06-70/679-8558
VW BOGÁR restaurálás alatt, CZETKA
JAWA 2 db hiányosan, LÁNGHEGESZTŐ
berendezés palackkal, SÜTŐIPARI
BERENDEZÉSEK, gépek, LISZTSILÓ,
TAKARMÁNYTÁROLÓ
(20
m3),
PALACKOZÓ, BÚTOROK eladók. Tel.: 0630/409-2101
Eladó plüss huzatú HEVERŐ, alumínium
vázas, 28”-os FÉRFI KERÉKPÁR,
LOVAGLÓGÉP, nagyméretű, zománcos
LÁBAS + FAZÉK, HURKATÖLTŐ, 8-as
HÚSDARÁLÓ, TŐKE, 15 részes porcelán
KÁVÉSKÉSZLET, jelképes összegért 3-21-es textilbőr huzatú, sérült GARNITÚRA,
EBÉDLŐGARNITÚRA, kerek, széthúzható
ASZTAL 6 db székkel, ebédlőszekrénnyel
és 4x3-as SZŐNYEG. Tel.: 06-70/5101679
Asztali CSONTFŰRÉSZ eladó. Tel.: 0620/496-4470

EGÉSZSÉG
RENDSZER – LÉLEK – CSALÁDÁLLÍTÁS
(párkapcsolat
–
betegség,
önbizalomhiány, céltalanság, életútelakadás, gyerektelenség, válás stb.)
Tel.: 06-30/406-7188

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.: 0630/517-2808
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

Kisbálás GYEP- és LUCERNASZÉNA
eladó. Szállítás megoldható. Tel.: 0630/903-1269
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 mként vannak. Irányár: 650.000 Ft és
600.000 Ft. Tel.: 06-30/286-4488
Papírhéjas DIÓ (átlag méretű), DIÓBÉL
(aranysárga küllemű), TRITIKÁLÉ
(vegyszermentes) még kapható a készlet
erejéig. Tel.: 06-70/360-5121
6 m-es fél-vontatott KOMBINÁTOR
újszerű, 5 m-es fél-vontatott TÁRCSA
újszerű, 5 késes mélylazító új állapotban
eladók. Érd.: 06-30/414-3986
AKÁCERDŐ (15 ha) földterülettel együtt
eladó. Tel.: 06-70/337-5031
PETŐFISZÁLLÁS külterületén 0147/17.
hrsz-on 0,8 ha FÖLD eladó. Tel.: 0670/417-9657
Fekete földön termett BURGONYA (3-5
cm-es, Bella Rosa, Balatoni Rózsa,
Kondor) eladó. Tel.: 06-70/502-2569
Eladó 2,6 ha 37,26 AK értékű
SZÁNTÓFÖLD Kkfházán. Osztatlan közös
tulajdonban van. Nincs bérbe adva. Tel.:
06-70/582-4374 (17 óra után)
BIRKATRÁGYA eladó. Tel.: 06-20/2125399
FÓLIAVÁZAK (2 db 12-es, 50 m-es,
dupla vázas) 5/4-es csőből eladó. Tel.:
06-20/382-7629
Körbálás BÚZASZALMA, valamint
LIBATRÁGYA, MANGALICA hízó, kos
BÁRÁNY (kb. 60 kg) eladó. Tel.: 0670/457-9825
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
Bolero FŰSZERPAPRIKA vetőmag eladó.
Érdeklődni a 06-70/331-6867-es
telefonszámon.
MOHAR és szudáni FŰMAG eladó:
20.000 és 40.000 Ft/100 kg. Tel.: 0620/941-5540

10-es, jó állapotú, tiszta REKESZEK
eladók. Tel.: 06-70/948-8253
TERMŐFÖLD eladó Kiskunfélegyházán,
a Kőrösi útban (21,5 ha, 438 AK).
Azonnal művelhető. Tel.: 06-20/2922747
VALPADÁNA típusú (olasz) KISTRAKTOR
30 LE, 4 kerék hajtás, kapcsolható
difizár, 4 sebességes TLT hajtással, 160
üzemórával eladó. Uitt.: 500 db Kimberly
PARADICSOM TŐ eladó Tel.: 06-20/3348018
SZÓJADARA házhoz szállítással. Tel.: 0630/228-0881
Tápkockás
karalábé-,
fejes-,
kelkáposzta-, karfiol-, brokkoli-, saláta-,
zeller PALÁNTA eladó. Tel.: 06-30/62525-93
Kis- és körbálás GYEPSZÉNA eladó.
Házhoz szállítás megoldható. 0630/354-0869
ÁRPA, KUKORICA, TRITIKÁLÉ és 50 m
hosszú, 5/4-es, horganyzott csőből épült
FÓLIAVÁZAK eladók. Tel.: 06-20/5102842
Eladó 50 m-es 12-es FÓLIAVÁZ collos
csőből. 34 borda. Irányár: 200.000 Ft.
Tel.: 06-70/453-2545
Á L L AT
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.: 811 óráig.
Jersey TEHÉN üsző fiával, tejelő tehén,
hasas BIRKA, fias birka, BÁRÁNYOK,
Jumz 65 traktorra HOMLOKRAKODÓ
eladó. Tel.: 06-70/664-7816
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 700
Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382
Hasított SERTÉS eladó. Tel.: 06-30/2062373
120-130 kg-os, saját terményen nevelt
HÚSHÍZÓK eladók. Ár: 400 Ft/kg. Tel.:
06-20/240-7527

HÍZÓK eladók: 380 Ft/kg. Tel.: 0670/338-3750
Vegyesdarán és kukoricán hizlalt fehér,
hús jellegű HÍZÓ SERTÉSEK (kb. 160 és
130 kg-osak) 380 Ft/kg áron eladók.
Tel.: 06-20/992-1506
120 kg-os húsjellegű SERTÉSEK eladók
Petőfiszálláson. Tel.: 06-70/368-7920
18 hetes Tetra SL tojóhibrid JÉRCE
kapható Kecskeméten: 2.000 Ft/db.
Tel.: 06-20/941-5540
KAUKÁZUSI JUHÁSZ kiskutyák oltva,
féregtelenítve eladók. Tel.: 06-70/4094464
Nagysúlyú SERTÉSEK eladók. Tel.: 0670/453-6131
Fekete PÓNI eladó Bokroson. Tel.: 0620/808-6473
Konyhakészre felpucolt KAKASOK
eladók. Tel.: 06-70/209-7443
KECSKÉK eladók. Tel.: 06-30/4715810
Fajtatiszta fekete TACSKÓK háromszor
és
oltva
féregtelenítve
Kiskunfélegyházán eladó. Tel.: 0630/825-8586
TÁRSKERESŐ
32 éves nő alkalmi kapcsolatot keresek.
Tel.: 06-70/351-5232
165/65 44 éves férfi megismerkedne
korban hozzá illő, 35-40 év közötti
komoly
kapcsolat
hölggyel
reményében. Tel.: 06-70/548-6931
36 éves, szép szőke hölgy barátot
keres. Tel.: 06-20/295-9206
38 éves, szőke hölgy barátot keres.
Tel.: 06-30/362-0637
Fiatal, csinos, csongrádi lány, társát
keresi. Tel.: 06-30/595-1130
43 éves férfi megismerkedne 30-40
éves hölggyel komoly kapcsolat
céljából. Tel.: 06-70/418-7158

Csinos nő társat keres. Tel.: 0630/447-6571
Fiatalos, 52 éves, vidám, ér telmes
megbízható,
csinos,
férfiként,
értelmes, igényes 42-53 év közötti,
hölgyet keresek komoly kapcsolatra,
társnak. Hívj bátran! Tel.: 06-30/4625371
170/85 kg-os, 60 éves férfi
megismerkedne korban hozzá illő
hölggyel komoly kapcsolat céljából.
Tel.: 06-20/276-8854
48 éves férfi komoly kapcsolat céljából
társat keres. Tel.: 06-70/307-0417
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

M U N K A A L K A LO M
Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugatmagyarországi (Győr, Mosonmagyaróvár
és Sopron környéki) autóipari és fémipari
nagyvállalatok
állásajánlataiból
válogathatsz
(betanított,
lakatos,
targoncás, CNC-s, hegesztő, stb.), ahol
kiemelt bérezést, ingyenes szállást,
utazást, valamint bérelőleget és hosszú
távú munkát biztosítunk. Érdeklődni 8-20
óráig a 06-70/639-9920 telefonszámon JOBmotive Kft.Magas művelésű PARADICSOMBA női és
férfi dolgozót keresek állandó munkára.
Tel.: 06-20/466-5553 – B. Szabó
kertészetA 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 0620/466-9457-es telefonszámon lehet.
SOFŐRT keresünk nyerges billencs
autóra. Tel.: 06-70/418-1088 Euro-Go
Transline Kft.

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari multi
keres betanított munkakörbe, biztonsági
összeszerelő
kollégákat
öv
sopronkövesdi gyárába, 3 műszakos
munkarendbe. A szállás és a bejárás
megoldott. Kiemelkedő bér mellett, 13.
havi fizetést, prémiumot, cafeteria-t,
bérelőleget is biztosítunk. Érd.: 0670/600-9021 -JOBmotive Kft.szakmunkást
keresek
KŐMŰVES
kiskunfélegyházi munkákra. Tel.: 0670/453-7176 –Takaros Fészek Építőipari
Kft. –
Azonnali
kezdéssel
felveszünk
és
CNChagyományos
ESZTERGÁLYOST, MARÓST kiemelkedő
kereseti lehetőséggel. Tel.: 06-20/4688636 –Smart-Tech Kft.A
Cleaner
Guys
Kft.
IPARI
keres
alkalmi
TAKARÍTÁSRA
munkavállalókat. Jogosítvány előny. Tel.:
06-30/670-2005

NYUGDÍJAS
NŐ
vendéglátós
végzettséggel munkát keres. Érdekel
butik, egyéb eladói munkakör. Továbbá
üzemben
is
vállalnék
munkát.
Bedolgozás is számításba jöhet. Tel.: 0620/568-7141
MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKAT 10-20
fővel tudunk vállalni. Személyek
jelentkezését is várom. Tel.: 06-70/3137124 –Filipovics KatalinPÉKSÉGBE keresünk cukrászati részlegre
HETI FIZETÉSSEL HOSSZÚ TÁVRA üzemi
takarítót reggel 6:00 – 14:30 óráig
hétfőtől-péntekig és sütőipari betanított
termék
leszedőket,
segédeket,
csomagolókat 16:00 – 0:30 óráig
vasárnaptól – csütörtökig. A bejárás
teljes költségét térítjük. Feltételek: gyors,
pörgős és kitartó munkavégzés,
érvényes tüdőszűrő. Munkavégzés helye:
Kiskunfélegyháza. Jel.: 06-70/364-5875
(8-18 óráig) –Strong Kft.-

BUSZSOFŐRT KERESÜNK! Új, 21
személyes
Mercedes
Sprinter
turistabuszra, nemzetközi munkára,
kiemelt fizetéssel sofőrt keresünk.
Angol alapfokú nyelvtudás előny. Tel.:
06-70/568-1000 –Majoros Advice Kft.KŐMŰVEST, FESTŐT, ÉPÍTŐIPARBAN
jártas személyek jelentkezését várom
baksi folyamatos munkára. Filipovics
Katalin 06-70/313-7124
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 Pub Pizzéria FELSZOLGÁLÓT keres.
Vmint.: a London Burger keres
KISZOLGÁLÓ munkatársat. Érd.: a
helyszínen. Tel.: 06-70/379-3303
SZAKÁCSOT (főállásban) és beugrós
FELSZOLGÁLÓT (napi 4 órában) keres
a SPORT ÉTTEREM. Érdeklődni
személyesen nyitvatartási időben az
Étteremben.
Aktív korú, személy- és vagyonőr
képzettségű ÜZEMI ŐR kollégát keres a
Marillen Kft. Személyes jelentkezéseket
várunk. Időpont egyeztetés: 0630/655-23-98-as telefonszámon és
címen
buszlai.istvan@marillen.hu
lehetséges.
Műanyaggyárral szemben lévő KÉZIGÉPI
AUTÓMOSÓBA
fiatal,
jogosítvánnyal rendelkező munkatársat
keresünk. Tel.: 06-30/900-0700
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
munkaviszony
alkalmazotti
magas
kereseti
*Kiemelkedően
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 SzalonFóliás KERTÉSZETBE (málna – szamóca)
dolgozókat keresünk. Tel.: 06-20/4287143 –Vasvári kertészet –

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.Győri fémipari partnerünkhöz keresünk
betanított munkás, géplakatos, CNCgépkezelő, autószerelő, villanyszerelő
munkakörbe
dolgozókat.
Amit
biztosítunk: versenyképes fizetés,
cafeteria, szállás, munkába járás,
hazautazási támogatás, bérelőleg. Érd.:
06-70/415-9021 -JOBmotive Kft.-

TAKARÍTÁST
és
GYERMEKFELÜGYELETET vállalok. Tel.:
06-30/900-8578
A Cleaner Guys Kft. keres jogosítvánnyal
rendelkező TAKARÍTÓKAT bokrosi üzem
területére. Átjárás biztosított. Tel.: 0630/670-2079
Fóliás KERTÉSZETBEN jártas férfi-női
munkaerőt keresek állandó munkára.
Tel.: 06-70/334-7842 (hétköznap)
–FeketénéSZERKEZETLAKATOST,
ESZTERGÁLYOST részmunkaidőben is,
MEZŐGAZDASÁGI SZERELŐT, LAKATOS
felveszek azonnali kezdéssel. Tel.: 0630/915-2077 (minden nap 8-16 óráig) –
Hannelore Kft.jártas
LÁNGHEGESZTÉSBEN
karbantartót és KAZÁNKEZELŐ (2-12 t/h
között) képesítéssel rendelkező fűtő
munkatársat
keresünk
azonnali
kezdéssel. Jelentkezés önéletrajzzal a
Darvas téri fűtőműben. Időpont
egyeztetés: 06-30/955-78
Sörözőbe PULTOST keresünk állandó és
beugrós munkára. Tel.: 06-20/373-8723
-KisnéVAGYONŐR 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.Magasművelésű SZAMÓCÁBA és
MÁLNÁBA munkaerőt keresek március
eleji kezdéssel. Tel.: 06-30/337-7355
–Szűcs kertészet-

Csanytelekre
kereskedelembe
és
kertészetbe férfi és női munkaerőt
veszünk fel. Szakképesítés nem
szükséges. Szállást biztosítunk. 20/4670993.
Alkalmi SZERELÉSI munkára keresek
férfiakat. Tel.: 06-30/260-9559 (Service
Kft.)
PORTÁS ÉJJELI ŐRT keresek (lehet
nyugdíjas is) kizárólag éjszakai munkára.
Tel.. 06-30/760-7310 (18-20 óráig)
–Tarjányiszállodába
Kecskeméti
SZOBAASSZONYT felveszünk. Érd.:
személyesen, 14:00-15:00 között, 6000
Kecskemét, Beniczky Ferenc u. 4. sz.
alatt. (Hotel UNO)
Lajosmizsei HÚSFELDOLGOZÓ ÜZEMBE
betanított munkaerőt keresünk. Céges
busz, munkaruha biztosított. Tel.: 0630/427-0876 (Magna Work Kft.)

12 tonnás nemzetközi teherautóra
SOFŐRT keresek GKI és sofőrkártyával.
Tel.: 06-30/943-1794 (KTM-Sped Kft.)
Ausztriai Nightclub HOSTESS MUNKÁRA
keres csinos lányokat 19 éves kortól, top
keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-95,
06-30/313-3516 (Pabian&Partners)
CO HEGESZTŐKET, LAKATOSOKAT
keresünk Kecskemétre, nettó 1200-1600
Ft/ óra+ prémium. Tel.: 06-70/329-7554
(Optimus-Ferrum Kft.)
NYUGDÍJAS VAGYONŐR rendezett
papírokkal elhelyezkedne. Tel.: 0670/343-8996
jártas
KŐMEGMUNKÁLÁSBAN
gépkezelő, csiszoló munkavállalót
keresünk. B kategóriás jogosítvány, daru,
targonca kezelői képesítés előny. Tel.:
06-30/9437-380 (Bozóki Kft.)
Keresünk KÖZPONTI FŰTÉS SZERELŐT
(nettó 2.000 Ft/óra). Tel.: 06-70/9312930 –Metál-Miki 2019 Bt.–

Szakképzett
ELADÓ-PÉNTÁROS
munkatársat keresünk a húsáruházba.
Jelentkezni a Kiskunfélegyháza, Kossuth
u. 31. sz. alatt leadott önéletrajzzal lehet.
Tel.: 06-30/943-1757
Autószerelő műhely keres fő- és
SZERELŐT
vagy
mellékállású
AUTÓVILLAMOSSÁG
SZERELŐT,
KAROSSZÉRIÁST, MEZŐGAZDASÁGI
GÉPSZERELŐT, valamint képzettség
nélküli, „B” kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező KISEGÍTŐT. Tel.: 06-30/3129342 (esti órákban) –Dencs LászlóKACSATÖMÉST vállalok. Tel.: 0670/270-0985
„Emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell, mert akit
szeretünk, nem felejtjük el.”

EMLÉKEZÜNK

Seres László

(1927 - 2018)
halálának 1. évfordulóján.
- Szerető felesége, gyermekei,
unokái, dédunokái „Nem vársz már minket
ragyogó szemekkel, nem örülsz
már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp szemünkben
Érted él, egy gyertya
az asztalon Érted ég.”

EMLÉKEZÜNK

Szikszai Ildikó
halálának
2. évfordulóján.
Soha el nem múló
szeretetünk őrködik
nyugalmad felett.
- Szerető Édesanyád,
testvéred és családja -

MŰKÖRMÖST
keresek
belvárosi
kozmetikus mellé. Tel.: 06-30/309-8633
–Simó ÉvaPetőfi lakótelepen, a dr. Holló L. utcai
társasház
két
LÉPCSŐHÁZ
TAKARÍTÁSÁRA személyt keres. Tel.: 0670/457-6392 (10-11 óra között hétfőtőlpéntekig)
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
TETŐFELÚJÍTÁST, új tető készítését,
ácsmunkát
és
bádogosmunkát,
bármilyen tető és bádogosmunkát
kedvezményes
áron,
vállalok
anyagbeszerzéssel is. Hívjon bármikor.
Tel.: 06-30/880-7416

GYÁSZHÍR

Fájdalomtól megtört szívvel
tudatom, hogy drága férjem

Kis Szabó István
életének 77., házasságának,
49. évében súlyos betegség
után elhunyt.
Temetése 2019. március 8-án
13 órakor a petőfiszállási
temetőben lesz.
- Gyászolja felesége -

„Búcsú nélkül eltávoztál, nem
hallottuk utolsó sóhajod.
Fáradságos életeden át mienk
volt minden gondolatod. Drága
jó szívét, két dolgos kezét áldd
meg Atyám. S mi köszönjük, hogy
Ő lehetett a mi Édesapánk.”

Hálás szívvel mondunk
köszönetet a rokonoknak,
ismerősöknek,
munkatársaknak,
barátoknak,
szomszédoknak,
dr. Reznyák Béla főorvos
úrnak és mindazoknak,
akik drága Édesapánk

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

- Gyászoló család -

TETŐFEDÉST,
BÁDOGOZÁST,
léc
átpakolást,
ereszcsatornázást,
verébdeszkázást, tetőáthajtást, Lindab
lemeztető készítést vállalok kedvezményes
áron. Tel.: 06-20/552-1068
TŰZIFA
VÁGÁS
szalagfűrésszel.
FŰKASZÁLÁS, parlagfű irtás motoros
fűkaszával. AUTÓ és EGYÉB SZÁLLÍTÁS 2
t-ig! Tel.: 06-20/986-2300

TETŐK JAVÍTÁSÁT, léc átpakolását,
áthajtását, teljeskörű bádogozást, Lindab
lemeztető
készítését
vállaljuk
anyagbeszerzéssel együtt. Precíz munka,
korrekt ár. Tel.: 06-70/223-6281
KÖLTÖZTETÉS, ÁRUFUVAROZÁS helyben
az ország és EU egész területén ponyvás
teherautóval, igény esetén rakodókkal. Tel.:
06-70/511-1200 –Tóth József–
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.

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
LUX SZÁRAZ TISZTÍTÁS! Kirby habos
tisztítás: kárpit – szőnyeg – atkátalanítás –
GOMBÁTLANÍTÁS – pollen szűrés. Akció
nyugdíjasoknak és kismamáknak! Lakás:
Kkfháza, Szendrey u. 42. Tel.: 06-20/3917703, 30/320-0631
ÁCS és ÉPÜLET BÁDOGOS: vállaljuk tetők
felújítását és minden, tetővel kapcsolatos
munkát, Lindab lemez - anyagbeszerzéssel
együtt. Tel.: 06-70/566-4596
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
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

UTÁNFUTÓ BÉRELHETŐ! Tel.: 06-30/8684467
Veszélyes FÁK KIVÁGÁSÁT, korona
igazítást és erdő gyérítést vállalok. Tel.: 0620/622-2492

„Istennek köszönjük, hogy miénk volt és az is maradt. Mert aki szeretettel
szívünkben tovább él, nem halt meg, csak távol van.”
(Szent Ágoston)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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

Némedi-Varga Istvánné

ADÓTANÁCSADÁS,
KÖNYVELÉS,
BÉRSZÁMFEJTÉS
teljes
körű
adatszolgáltatással, társaságok, egyéni
vállalkozások, családi gazdaságok részére.
Cégalapítás, egyéni vállalkozói engedély
kiváltásának ügyintézése, adószámos
őstermelők,
magánszemélyek
adóbevallásainak elkészítése. Tel.: 76/468544, 06-20/529-2230
Bármilyen TETŐFEDŐ és BÁDOGOS
munkát vállalok. Tel.: 06-70/265-8249
Kivehető fogsor készítése, javítása,
fogpótlás, alábélelés, kapocs, törésjavítás
garanciával. Tel.: 06-30/908-1798

LOMTALANÍTÁST, pincék, padlások,
lakások, melléképületek ingyenes kiürítését
vállalom. Tel.: 06-20/533-6531
FOGSOROK
JAVÍTÁSÁT
Kiskunfélegyházán vállalom. Tel.: 0670/453-5350
ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSÉT, egyéni
vállalkozások KÖNYVELÉSÉT vállalom.
Tel.: 06-20/528-7304
NYÍLÁSZÁRÓK UTÓLAGOS SZIGETELÉSE,
passzítása,
beállítása,
zárcseréje,
hőszivárgás
mérése.
Redőnyök,
rovarhálók, árnyékolók, szalagfüggöny,
harmonikaajtók készítése, javítása.
P e n é s z m e n t e s í t é s !
www.peneszeltavolitasa.hu Tel.: 0630/294-6022
„Kicsordul a könnyünk a
sírodnál. Mélységes a fájdalom,
hogy távoztál. Mi szólunk
Hozzád, de a néma sír nem felel.
Szívünkben örökké létezel.”

EMLÉKEZÉS

szül.: Kiss Piroska

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

- Gyászoló család -

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

Szabó Menyhért

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

- Szerető élettársa Marika -

„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.”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk
köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, barátoknak,
ismerősöknek és mindazoknak,
akik Férjem, Édesapánk, Tatánk

Halál János

temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.

- Gyászoló család -

Németh Ferenc
19 éve hagyott magunkra.
Szerető feleséged, lányaid,
vejeid, unokáid, testvéreid,
sógoraid, sógornők, kollégáid,
kedves szomszédok.

Nyugodj békében!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk
köszönetet a rokonoknak,
ismerősöknek és mindazoknak,
akik szeretett Férjem,
Édesapánk, Nagypapánk

Holló Imre

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

- Gyászoló család -

Kapuk készítése. Tel.: 06-30/928-1085
KÚTFÚRÁS. Tel.: 06-30/554-5544
Értesítem a kedves Ügyfeleimet, hogy
HÁZTARTÁSI ESZKÖZÖK ÉLEZÉSÉT a
zöldségpiac belső területén ismét
folytatom. Tel.: 06-20/886-1163
REDŐNYÖK,
SZÚNYOGHÁLÓK
készítése és javítása garanciával, gurtnik
cseréje. Tel.: 06-30/780-9490, 0670/248-2987

Emelőkosaras autóval FAVÁGÁST vállalunk.
Uitt.: emelőkosaras autó bérelhető. Tel.: 0670/453-0803
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.: 0620/207-1212
Mindennemű KAROSSZÉRIA MUNKÁT
vállalok. Tel.: 06-20/4810-100
Redőny Expressz! Redőnyök, szúnyoghálók,
faredőnyök készítése, javítása. Tel.: 0670/374-3864
„Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.”
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Ereszcsatorna készítést, kőműves munkát,
festést és tetőjavítást vállalunk rövid
határidővel hétvégén is. Tel.: 06-70/2276273, 06-30/900-8159

Gipszkartonozást, festést vállalok. Tel.: 0670/38-07-485

Lakásomon RUHAVASALÁST vállalok.
Tel.: 06-70/367-1452

Bármilyen
ÁCSMUNKÁT,
ERESZCSATORTETŐFELÚJÍTÁST,
NÁZÁST vállalok. Tel.: 06-70/375-8049

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
„Mikor elmentél, kialudt
egy csillag. Az angyalok a
mennyországba hívtak. De sajnos
itt lent elvesztettünk Téged,
a legtisztább angyalát
a Földnek s az égnek.”

EMLÉKEZÜNK

Herédi Jánosné
szül.: Tóth Mária

2019. február 27-én
életének 83. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
2019. március 14-én 14 órakor
lesz sírhelyénél, az Alsótemetőben.

Bármilyen BÁDOGOS MUNKÁT vállalok,
esőcsatorna 2500,-FT/m munkadíjjal,
lemez
anyagbeszerzéssel,
Lindab
széldeszka
javítás,
tetőszigetelés,
ácsmunka, lambériázás cserepezés. Tel.:
06-70/566-4598
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.: 06-30/9333783
TÁVIRÁNYÍTÓ PÓTLÁS, kapunyitómotor
javítás, kamera, riasztó szerelés. Tel.: 0630/525-7611

Kiss Ferenc Lászlóné

- A gyászoló család -

szül.: Szabó Katalin

halálának 5. évfordulójára.
- Szerető férje és családja -

„Búcsú, mit ki nem mondtál nekünk, elmaradt. Hisz még élni akartál e földi kín
alatt. Vállalni gyermekeidért minden szenvedést. Nap mint nap szívünkbe önteni
a reményt. Sosem sírtál, nem panaszkodtál, Te mindenkinek gyógyír voltál.
Meghasad a szív, s a tudat, e mérhetetlen fájdalom alatt.”
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

Gondi Zoltán

Munkájára igényes férfi HEGESZTÉS és
KAROSSZÉRIA
MUNKÁKAT
vállal
Félegyházán és környékén. Tel.: 0670/314-6335

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

Fülöp Gyula
autóvillamossági
szerelő mester

77 éves korában
2019. február 8-án elhunyt.
Temetése 2019. március 14-én
11 órakor lesz
az Alsótemetőben.

- Gyászoló család -

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani
mindazoknak, akik jelen
voltak szerettünk

r. törzszászlós

42 évesen 2019. február 24-én tragikus hirtelenséggel
elhunyt. Temetése 2019. március 8-án 13 órakor lesz
a Felsőtemetőben, polgári szertartás szerint. Lelki
üdvéért engesztelő szentmisét 2019. március 8-án
17:30 órakor a Sarlós Boldogasszony
templomban mutattatjuk be.

Kérjük kegyeletüket egy szál fehér rózsával róják le.
Soha el nem múló szeretetünk őrködik nyugalmad felett!

- Gyászoló család -

Kulcsár Tibor

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

- Gyászoló család -

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁSGIPSZKARTONOZÁS, homlokzat szigetelés
+ festés, LAMINÁLT PARKETTA lerakása.
Munkáinkat több éves szakmai
tapasztalattal akár bútor mozgatással,
rövid időn belül tudjuk vállalni. Hívjon
bizalommal! Tel.: 06-70/574-5098
Kisebb KŐMŰVES MUNKÁKAT vállalok:
aljzat beton, járda, vakolások, falazások,
kerítés, kisebb térkövezések 50 m2-ig,
Renovex vakolások, nyílás-bontások,
ablak-ajtó beépítések, gipszkartonozás
stb. Tel.: 06-20/464-6009
RETKES
SÁNDOR
SZOBAFESTŐMÁZOLÓ-TAPÉTÁZÓ
mester
gipszkartonozást,
külső-belső
hőszigetelést, nemesvakolást vállal. Gyors,
precíz, számlaképes munka. Hívjon a 0620/363-1800-as
telefonszámon
bizalommal. Árajánlat ingyenes.
VÍZ-GÁZ-KÖZPONTI FŰTÉS SZERELÉST
vállalunk számlaképesen. Tel.: 06-70/9312930
VÁLLALOK!
LOMTALANÍTÁST
Feleslegessé vált dolgait elszállítom.
Családi házak, lakások, tanyák örökség
utáni vgy csak költözés miatti
lomtalanítása PINCÉTŐL – PADLÁSIG.
Uitt.: kisebb melléképületek, garázsok
bontását is vállalom. Tel.: 06-20/577-4717
–Halasi József-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik szeretett Férjem,
Édesapánk, Nagyapánk

dr. Kincses Sándor
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkban
velünk együttéreztek.

- Gyászoló család -

Bármilyen ÁCSMUNKÁT, tetőfelújítást,
ereszcsatornázást vállalok. Tel.: 0620/568-3248
FELÚJÍTÁST VÁLLALUNK: tetőjavítás –
tetőkészítés – kőműves – burkoló – festő
munkák – vízszerelés – nyílászáró csere –
gipszkarton – laminált padló. Keressen
minket! Tel.: 06-20/298-3667
KÁRTYAJÓSLÁS, sorselemzés, szerelmi
kötés, oldás, rontás levétel, fénykép
analízis. Tel.: 06-30/461-6911

KŐMŰVES felújítási munkákat vállal:
átalakítást,
vakolást,
betonozást,
viacolorozást stb. SZOBAFESTÉST és ÁCS
MUNKÁKAT is vállalunk. Tel.: 06-70/3858430
„Kedves hangod mindig hallom,
drága arcod mindig látom.
Lépteidet lesem, várom,
fognám a kezed, de nem lehet
mert a sír eltemet.”

EMLÉKEZÜNK

Várhegyiné
Szendrei Júlia

halálának 1. évfordulóján.
- Szerető férje és családja -

“Megállunk némán sírod felett.
Fájón őrizzük emlékedet.”

Mély fájdalommal tudatom mindazokkal,
akik szerették és ismerték,
hogy drága férjem

Tóth Ferenc

84 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
Félegyházán a Felsőtemetőben a
római katolikus egyház szertartása szerint
2019. március 12-én 14 órakor lesz.
Lelki üdvéért az engesztelő szentmisét
2019. március 12-én 7 órakor az Újtemplomban mutattatjuk be.
Köszönetet mondok mindazoknak,
akik fájdalmunkban osztoznak és utolsó útjára elkísérik.

- Gyászoló család -
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