A Szigetvári mezőkön
Szulejmán nyomában
Szulejmán szultán Szigetvár 1566-
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INGYENES
I N F O R M Á C I Ó K

„DELTA”
18.000 féle áru

2750 Nagykőrös, Bokros d. 71 (441-es főút 13,6 km)
Tel.:53/706-006, 706-709, Fax: 53/552-364

„Jól jár, ha a DELTA ajánl!”

LAKATOSÜZEM
A LAKOSSÁG
SZOLGÁLATÁBAN!

- Kerítés -kovácsoltvas kerítés
15000 Ft.-/métertől,
kapuk, vaskorlátok, rozsdamentes korlátok és bármilyen vasszerkezet gyártása igény szerint.

Fémfelületek tisztítása homokfúvással.
Ajánlatkérését kérem a
magicfchun@gmail.com
e-mail címre elküldeni.
Telefon 20/8514732
Kályhák, kandallók, tűzhelyek!
Totya, Caldera, Viadrus kazánok, puffertartályok.
Samott lapok, rostélyok,
tűzrácsok, platnik, hőálló tömítések,
alkatrészek, kazántagok
nagy választékban
kaphatók!

M E G Ú J U LT

HALLÁSGONDOZÓ
az Eszperantó utcában!

(GPS: Széchenyi tér 3.)
Új tulajdonos, színvonalas minőség!
ingyenes hallásmérés
TB támogatott hallókészülékek
próbahordással
tisztító- és ápolószerek
egyéni illesztékek, elemek
hallókészülékek ingyenes programozása
Bármilyen típusú hallókészüléke van,
de nem a mi üzletünkben kapta,
akkor is bátran keressen fel bennünket!
Javítás, illeszték csere, elemek,

!
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illetve ha nem jól hall a készülékével beállítjuk!
Telefon:

06/30/580-2388
Nyitva:
hétfő-péntek 8-16 óráig
* Részletes információ az üzletben.
A tájékoztatás nem teljes körű.

Papné Gombai M. Zsuzsanna
kineziológus

06/30/9689-304

Gabona tárolást
vállalunk. Darálás és
zsákolás megoldható.
Érdeklődni: 53/351-474

KÉMÉNY DR Kft.

Kossuth Lajos út 47.
Élelmiszer - Vegyi áru
Friss Hús - Hentesáru
Friss Zöldség – Gyümölcs

Relax Villamossági Szaküzlet
kedvező árakkal, udvarias kiszolgálással és széles termékválasztékkal
várja kedves Vásárlóit Nagykőrösi üzletébe, amely
Nagykőrösön Hétvezér u. 2. szám alatt található.
e-mail: nagykoros@relaxvill.hu, telefonszám: 06/70/371-0466
1P/10A,16A,20A,25A (10KA)
Instal kismegszakító (EU gyártó)
3P/ 10A,16A,20A,25A (10KA)
Instal kismegszakító (EU gyártó)
2P/40A,30mA (10KA)
Instal Fi relé (EU gyártó)
4P/40A,30mA (10KA)
Instal Fi relé (EU gyártó)
1P/10A,16A,20A,25A,32A
MVX kismegszakító
3P/10A,16A,20A,25A,32A
MVX kismegszakító
2P/40A,30mA
MVX Fi relé
4P/40A,30mA
MVX Fi relé
40-100W
E27-es normál izzó
36W-os fénycső
6 modulus műanyag elosztó doboz
12 modulus műanyag elosztó doboz
Candela egypólusú kapcsoló
Candela kétpólusú kapcsoló
Candela csillár kapcsoló
Candela váltó kapcsoló
Candela konnektor

575 Ft/db
1 930 Ft/db
6 285 Ft/db
8 105 Ft/db
490 Ft/db
1 535 Ft/db
3 630 Ft/db
5 030 Ft/db
120 Ft/db
745 Ft/db
1 230 Ft/db
2 165 Ft/db
480 Ft/db
720 Ft/db
630 Ft/db
630 Ft/db
500 Ft/db

Ha most vásárol 10.000 Ft felett, akkor
ajándékba LED-es fejlámpát kap!

halt. A török szokások szerint belső
szerveit helyben egy türbébe zárták,
testét pedig Isztambulba szállították. Ezt a türbét keresik Szigetvár
környékén!
Kirándulásunkra kora reggel indulunk Nagykőrösről. Kis pihenőkkel
érkezünk Szigetvárra, ahol a legújabb szenzációk megismerésével
kezdjük programunkat a Zrínyi-Szulejman Történelmi Kutatócsoport segítségével, akik ismeretlen oszmán települést találtak Szigetvár határában. Ellátogatunk a Magyar- Török Barátság Parkhoz melyben az 1994-ben épült
Zrínyi Miklós és I. Szulejmán szultán monumentális portrészobra található. A városba érve kis városnéző sétát teszünk Szigetvár nevezetességei,
műemlékei között. A Római Katolikus (Szent Rókus) templom a főtéren található. A templom eredetileg dzsáminak épült, Ali pasa készíttette 1570
körül. Rengeteg művészi értékkel bíró szobrot is találunk, többek között
az Oroszlán-szobrot a főtéren, Zrínyi Miklós, a költő szobrát, Horváth Márk
várkapitány szobrát. A város szépen kialakított szökőkutakkal is büszkélkedhet. Megnézzük a török hódoltsághoz kapcsolható ún. Török Házat /
Karavánszeráj/, ami a XV. században épült. A kétszintes épületben miniatúrák találhatók illetve a török hódoltságbeli kiállítás is. Kellemes ebéd a
Szulejman szultán lányáról elnevezett Kumilla étteremben (Fakultatív). Következő programunk a szigetvári várlátogatás. A várban található Szulejmán szultán dzsámija, ahol Dorffmeister István kupolafreskója látható és
a csonka minaret. A várban a szigetvári Zrínyi Miklós Íjász-és Lovas Sportegyesület működik. A várban minden nap megtalálhatóak az egyesület
tagjai. Készséggel fogadják az idelátogató vendégeket, ezen kívül interaktív hadi-és fegyverbemutatót tartanak a látogatóknak.
Utazás: luxuskivitelű autóbusszal Ellátás: fakultatív ebéd kb. 1.500 Ft/fő

Időpont: 2014. 10. 25.
Részvételi díj: 8.900 Ft/fő belépőkkel

Budapest világörökségei
Sándor palota – Andrássy úti
paloták - Mátyás templom –
Zeneakadémia
A reggeli órákban indulunk. A délelőttöt a budai várnegyedben töltjük, titkait könnyed gyalogos séta során fedezünk fel idegenvezetőnkkel,
melynek fénypontja a Sándor palota és a felújított Mátyás templom
felkeresése lesz. Kis pihenő, megebédelünk és utána átbuszozunk
a pesti belvárosba. Megtekintjük Zeneakadémia épületét, az Andrássy
úti paloták rejtett kincseit. A nézelődést a Saxlehner palotában kezdjük,
ahol kiderül,hogy hogy lehet keserű vízből meggazdagodni. Megnézzük
Saxlehner András nappaliját aki nem adta alább Lotz freskóknál. Tovább
megyünk, hogy vessünk egy pillantást Arthur Koestler szülőházára. Megpróbálunk bemenni az egykori Herzog palotába, és a régi Jókai-Feszty
villa helyén felidézni Laborfalvy Róza történetét a törvénytelen gyerekkel,
majd az Andrássy Hotel Hajós Alfréd remek történetét ígéri és így ér össze
a művészet a sporttal, a tehetség a kitartással, a múlt a jelennel. Kora este
indulunk vissza Nagykőrösre, ahová sötétedés után érkezünk meg.
Utazás: autóbusszal Ellátás: fakultatív ebéd Belépők: kb. 4.000 Ft

Időpont: 2014. 09. 20.

Country Tours Utazási Iroda

Részvételi díj: 5.900 Ft/fő
Nagykőrös, Széchenyi t. 2. T: 53/350-794

Té r j e n b e H o z z á n k !

! TERÁPIÁS
JÓ KEZELÉSEK
I
LN

TŰZIFA VÁSÁR!

Vastag tölgy, bükk 2.500 Ft/q
Vastag gyertyán 2.400 Ft/q
Vastag akác 
2.900 Ft/q
Kazánra hasított nyárfa 1.600 Ft/q

Tel.: 20/243-2051
20/242-7089, 20/496-5950

Érdeklődni a Kolozsvári u. 7. sz
vagy az Ádám L. u. 45. sz. alatt.

Kandalló kémények, gázkémények szerelése,
javítása, kéménymarás, bővítés.

Kémény bélelése, alumínium, acél, kompozit anyagú
műgyantával. ÉMI minősítéssel rendelkező cég.

Szilárdtüzelésű kémény belső vakolása bontás
nélkül KAMIX technológiával!
Szaktanácsadás, teljes körű ügyintézés!

Cegléd, Székely u. 15. Tel.: 06-20/9743-719 Tel./fax: 06-53/315-971
web: kemenydr.mtt.hu, e-mail: toronyaia@gmail.com

É

Életvitel tanácsadás
Tanulási nehézségek
„Kamasz gondok”
Depresszió, kilátástalanság
Párkapcsolati problémák
Pánikbetegségoldása

F. Deákné Balla Adrienn
kineziológus
Tel.: 06-202-67-4846
www.lelkiegyensuly.hu

Tört ARANY és EZÜST felvásárlás.
Telefon adás - vétel - szerviz

Z Á LO G H Á Z

Kft.

Nkőrös, Kecskeméti út 5.

Tel.: 06/70/668-6869

Nyitva: H-P: 8-12; 13-17

www.coun try t o ur s.h u

2014. augusztus 30.

APRÓK
ELADÓ
Devizahitelesek figyelem! Problémás-, felmondott-, végrehajtás alatt
álló lakáshitelek, szabad felhasználású jelzáloghitelek, fedezet nélküli hitelek, autóhitelek kezelése,
komplett jogi megoldással. Ingyenes
tanácsadással! Érdeklődni: 06 20
555-1434
Eladó a város szívében a Kecskeméti
út elején megkímélt, 2. emeleti, 60
m2-es egy nagy szoba és két fél szobából álló összkomfortos lakás. Egyedi
vízórákkal, alacsony rezsivel, biztonságos lépcsőházban, jó szomszédokkal.
A lakás csendes, ablakai parkra nézőek. Érd.: 30/622-78-43

Nagykőrösön a városközpontban 130
m2-es (ugyanekkora alagsorral) 14 éve
épült összkomfortos családi ház különlegesen jó fekvésű 1700 m2-es telken
úszómedencével, 50 m2-es duplaga- Nagykőrösön az Ifjúság útján két szoba + egy félszobás 96 m2-es összkomrázzsal eladó. Tel:: 06/30/295-1099
fortos, gáz-központifűtéses, angolrendNagykőrös központjában 4 szoba össz- szerű (kétszintes) társasházi kertes
komfortos családi ház gáz és vegyes ház, beépíthető tetőtérrel eladó. A házközponti fűtéssel, 600 m2-es telken hoz tartozik egy 50 m2-es melléképüeladó. Iár: 13,9 mFt Tel.: 20/555-1434
let, benne egy háromhelyiséges gázfűAbonyi úthoz nem messze lakható épü- téses, folyóvizes, wc-vel ellátott lakrész
let új nyílászárokkal, járólapos helyisé- és egy vállalkozáshoz épített 30 m2-es
gekkel eladó. Villany, gáz, víz van. Kerti szerelőaknás garázs, és az épülethez
locsolórendszer kialakítva, mindkét egy 13 m2-es fészer csatlakozik. Iár:
irányba. Esztétikus udvarral. Ár meg- 10,9 mFt Tel:. 06/30/523-6385
egyezés szerint. Tel.: 06/30/741-5891, Eladó! Gyopár úti 1. emeleti parkra
06/30/708-4913
néző, csendes környezetben, kis rezsijű

Jászkarajenő és Tiszajenő között köves
út mellett kettő rendbeli közművesített
tanya eladó. Víz, villany, gáz, ipari áram
van. Locsolórendszer minden irányba
kialakítva, esztétikus udvarral, sok melEladó a tormási részen fiatalosan felújíléképület, garázs, 1,6 Ha föld. Ár: megtott amerikai konyhás, 3 szobás, kanegyezés alapján. Tel.: 06/20/217-4768
dallós, klímás alacsony rezsijű családi
ház. Pince, rendezett udvar, kocsibeálló Eladó a városközpontban, Encsi u. elevan. Kisgyerekeseknek ideális ovi, isko- jén 3 szobás, családi ház, közös udvarla, bolt, posta közel. Lakótelepi cse- ban. Iár. 6,5 mFt Lakótelepi csere is
rét ráfizetéssel beszámítunk. (Kivéve érdekel I. emeletig kivéve Bárány úti.
Bárány utca.) Érd: 30 / 622 78 43
Tel.: 06/20/542-7003
Nagykőrösön 3+1 szobás összkomfor- Törtelen eladó komfort nélküli egy szotos, gázos, családi ház, beépített kony- bás családi ház nagy kerttel + 1 hobbihabútorral, garázzsal, parkosított kerti
kert. Iár.: 3 M Ft. Tel.: 06/20/567-4962
bútorozással, medencével és még más
egyéb felszereltséggel igényesen kiala- Nagykőrösön eladó 126 nm-es belingatlan,melynek
értékítva eladó vagy Ceglédi 1+2 félszo- területi
bás lakás csere érdekel I. emeletig. Tel.: két a központ közelsége adja.Ár:9
M Ft. 429 nm telek,a családi ház
06/30/209-8643,
Nagykőrös Dózsa György úton I. eme- felújítandó,Zrínyi u.19/a. Érdeklődni
leti 64 m2-es, gázkonvektoros lakás 06709786513
eladó. Iár: 6,2 mFt Tel.: 20/555-1434
Tanya eladó a Fekete dűlőben. Iár: 5,8
Tormásban, I. emeleti társasház 55 mFt Tel:. 06/20/983-6672, 06/20/337m2-es lakás + garázs + kertrész, déli 7763
fekvésű eladó. Tel.: 06/30/479-9688,
Ádám László utcában eladó egy polgá06/1/2152902
ri típusú családi ház 115 m2. Nappali,
Elcserélném Abádszalóki 1 számú üdü- 3 szoba, étkező, konyha, fürdőszoba,
lőövezetében található 3 szoba össz- háztartási helyiség, garázs + mellékkomfortos házamat nagykőrösi ingatépület. A telek 800 m2. A ház belülről 6
lanra. Érdeklődni: 06-30-9457-911
évvel ezelőtt felújításra került. Iár: 12,2
3 db zártkert Nagykőrösön a Belső- mFt Tel:: 06/30/401-7378
Tázerdő dűlőben eladó. Területe 1 Hold,
rajta 12 m2-es téglaépület, alápincézve. Encsi utcában 2 család részére alkalmas családi ház eladó. 2004-ben telKút, villany van. Tel.: 06/20/393-5450
jesen felújított, 4 szoba, 2 fürdőszoba,
Eladó Nagykőrös, Szolnoki u. 48. sz.
(4. sz. lakás) alatt, 80 m2-es, azonnal padlófűtés, riasztóval ellátva, beépíbeköltözhető, tehermentes, alacsony tett konyha, mosogatógéppel, parkosírezsijű, felújított, összkomfortos, gáz- tott udvar, melléképület. Tel.:06 70/418fűtéses lakás, megegyezéses áron. 5383
Közművek egyedi méréssel rendelkez- Felújításra szoruló kis családi ház
nek. Tel.: 06/30/349-2442, 06/30/278- eladó. 2 szoba, konyha, spájz, üveges,
1051
nyári konyha. Iár: 2 mFt Tel.: 06/70/636Lakótelepi lakásra vagy családi házra 9694, 70/544-8539
cserélném, illetve eladnám 2 szobás,
Alacsony rezsijű 64 m2-es felújíösszkomfortos kertes családi házamat
tott lakás, felújított lépcsőházban
értékegyeztetéssel.. Tel:: 06/70/541a Kecskeméti út 75. sz. alatt eladó.
1245, 53/355-109
A lakáshoz pince tartozik. Garázs
Eladó 130 m2-es, 4 szobás tehermenvásárolható hozzá. Ár: 4,9 mFt Tel.:
tes, 2 szintes családi ház. 3 fajta fűtés,
06/30/8944-238
garázs, pince, melléképület van. 561
m2 telek kertvárosi részen. Két család Városközpontban közös udvarban 50
részére megfelel. Csere érdekel. Kp val m2-es, családi házrész eladó. Tel.:
fizetőknek engedmény. 12,9 mFt Tel:. 06/30/3935-842
06/20/495-4102
Nagykőrös kertvárosában 3 szoba
Nagykőrös, központjában 41 m2-es összkomfortos, 120 m2-es családi ház
lakás eladó 5,5 millió Ft-ért. Érd.: 14 óra vegyes és gázkonvektoros fűtéssel 700
után 06/20/3223-190-es telefonszámon. m2-es telken eladó. Iár 7,9 mFt. Tel.:
Nagykőrösön Bárány utcában I. emele- 20/555-1434
ti, 1 szobás felújítandó lakás eladó. Iár:
Nagykőrösön téglaépítésű házban, fel2,8 mFt Tel.: 20/555-1434
újított 3. emeleti , 59 m2-es, 2 szoKocséri fiatalosan felújított kis csalá- bás, klímás lakás 5,4 mFt-os irányáron
di házam ELADÓ vagy elcserélném
eladó. Tel.: 20/555-1434
Nagykőrösi lakótelepi lakásra 1-2 emeletig. 2 szoba, előszoba, konyha, spájz, Tabán utcában 2,5 szobás, felújított III.
fürdőszoba, gázcirkó központi fűtésű. emeleti lakás eladó vagy kertes házra
Kazánház és dupla fűthető garázs tar- cserélhető. Iár: 7,5 mFt Tel: 06/70/9789tozik a házhoz. Tel.: 06/20/510-2317
300

lakás. Á.: 5.400.000 Ft. Tel.:0620/ 49626-74
Nagykőrösön a Belvárosban, csendes helyen eladó egy teljesen leválasztott 100 m2-es házrész. Három napfényes szoba, étkező, fürdőszoba, WC,
konyha, spájz egy tároló, valamint két
autó számára alkalmas garázs. Gázközponti fűtés, saját kút, csatorna rákötési lehetőség. Kicsi, ápolt parkszerű
kert. Iár: 13,9 mFt. Tel:: 06/30/523-6385

Nagykőrös, Kárpát utcai, tehermentes, 2001-ben épült új építésű családi
házat, nagy kerttel, gázfűtéssel, nappaliban kandallóval, kisebb családi
házra cserélném, vagy eladnám. Érd:
0620/235-8813
Nyársapáti 80nm2-es családi házam
elcserélném kisebb nagykőrösi kert
nélküli, vagy minimális kerttel rendelkező házra. 2000-ben épült, jó beosztású, azonnal költözhető. Kert és dupla garázs tartozik hozzá. Érd:0620/467
0950

Szeretné, hogy vállalkozását
megtalálják az interneten?

nagykorosivallalkozok.hu
Nagykőrösön eladó azonnal beköltözhető házrész Tormás u. 23/a alatt. 2
szoba, fürdő, főzőfülke, az egész ház
előtt zárt üveges, vegyes tüzelésű.
Kis udvar, kert, fásszín. A csatorna és
a városi víz bekötve. Iár: 4,3 mFt. Tel:
06/20/969-3058, 06/20/497-6925

Nagykőrösön kertvárosában 2 szintes
3 szobás családi felújítandó állapotban 8,9 mFt-os irányáron eladó. Tel.:
20/555-1434
Nagykőrösön központjában 200 m2-es
belülről felújított családi ház, 550 m2-es
telken eladó. Irányár: 7,7 mFt. Tel.:
20/555-1434
Eladó 2 db zártkert a Bokros illetve a
Kürti-Lapos dűlőben, nagy teljesítményű villanymotor, Bácskai 220-as víz
szivattyú, molnár taligák, gyalugép,
fűrészgép. Tel.: 06/20/357-8022

most!

Ingyenes

regisztráci

ó!

Nagykőrösön 2004-ben épült, 120nm
tetőtér beépítéses, 3 hálószobás, amerikai konyhás, modern családi ház
eladó. Iá:21,9MFt Tel:20/314-9455

KIADÓ

Gyopár úti garázssoron padlásolt
garázs eladó 1,2 m Ft-ért. Tel.:
06/30/297-3389

VEGYES

Kertes családi ház eladó a központhoz
közel, csendes utcában, 75 m2-es, 2
szoba, nappali. Kis kerttel. Iár: 6 mFt .
Tel.: 06/20/827-8586, 06/30/445-8334

Akác, nyár és tölgy tűzifa vágva, házhoz szállítva kapható. Cím: Kassai u.
3. Tel. Du., esti órákban 351-648, napközben 20/393-8455

Sürgősen ELADÓ! Családi okok miatt
kedvező áron: 50m2-es 2 szobás részben felújított gázfűtéses, erkélyes III.
emeleti lakás berendezéssel együtt a
Ceglédi úton. Tel.:06/20/487-4466
Áron alul sürgősen eladó a
Tormásban négylakásos társasházban egy két és félszobás első emeleti lakás. Garázs és parkosított kert
tartozik hozzá. Tel.: 06 20/432-5242

Eladó a Bokros dűlőben egy igényesen
felújított tanya. Konyha, 1 szoba, előszoba, fürdőszoba, spájz, kazánház +
pince, központi fűtés. A tanyához 1980
Áron alul összkomfortos családi ház csere is érdekel, ráfizetés nélkül! Iár: 6 m2 földterület tartozik. Lakótelepi erkésürgősen eladó. 06/20/5755-198
mFt Tel.: 06/20/215-7582, 06/20/215- lyes jó állapotú lakás szóba jöhet. Tel::
06/20/226-3413
Október 23- téren levő kocka házban 7908
első emeleti 55 m2-es, 2 szobás, erké- Eladó a Farkas u. 5. sz. alatt I. emele- Eladó Nagykőrösön a főútvonal közelélyes, egyedi fűtésű tehermentes lakás ti, 55 m2-es, kétszobás erkélyes lakás. ben, 140 nm, 3 szobás új építésű családi ház. Iá:15.9 MFt Tel:06/20 314-9339
eladó. Iár: 5,2 mFt Tel.: 06/20/317-0165 Tel:: 06/70/378-1010 16-19 h-ig

Nagykőrös Filó Lajos utcában eladó
nagy családi ház. 200 m2, padlófűtés,
gáz és vegyes tüzelésű kazán, parkosított kert, öntözőrendszerrel. 3 garázs.
Iár: 22 mFt. Kisebb kertes ház csere
érdekel. Tel.: 06/70/208-8353

ljon

Eladó vagy kiadó az Újvilág utcában 3 szobás családi ház, sok melléképülettel, garázzsal. Lakótelepi lakást,
értékegyeztetéssel beszámítunk. Tel::
06/30/904-8599, 06/30/7190-837 Uitt Kiadó a Bokros dűlőben külön álló
kis komfortos családi ház (1,5 szo3 szobás, felújított, összkomfortos ház szőlőprés eladó.
eladó. Beépített konyhabútor, kis udvar, Eladó Szultán u. építési telek, felújítha- ba, gépesített konyha, zuhanyzó,
garázs Nagykőrösön a Szolnoki út tó épülettel 750 m2, Ceglédi u 42. sz. wc) található benne, teljes bútorzat.
közepén. Tel:: 06/20/9281-101 csak hét- üzlethelyiség, 3 db garzon lakással, Bérleti díj 35 eFt/hó + 2500 Ft a 65
Tázerdő d. 15. sz. (Tesco mögött) 4200 csatornás UPC HD minőségű csatorvégén
m2-es építhető lakóház, udvar, szán- nákkal. 2 havi kaució szükséges. Tel:.
A Lencsés-Világos dűlőben 2200 tó megjelölésű ingatlan. Üzlethelyiség
06/70/367-3089
m2-es telek eladó. Az épületnek a fő kiadó. Tel:. 06/20/542-2464
Kiadó Nagykőrös Kecskeméti u. 75. sz.
falai állnak, műanyag nyílászárók meg
Kossuth Lajos utcában a vasútállomás- alatt földszinti 2 szobás lakás 25 eFt/hó
vannak. Iár: 2,8 mFt vagy kisebb csere
hoz közel házrész az utcai fronton, szo- + rezsi, 2 havi kaució szükséges. Tel:.
érdekel. Tel.: 06/30/349-7753
ba, konyha, előszoba, fürdőszoba és 06/20/485-7564
Családi okok miatt a központhoz közel 418 m2 hozzátartozó kerttel eladó. Tel.:
Kiadó egy szobás bútorozott össza Balla G. utcában 2 lakásos csalá- 06/20/498-7920
komfortos fürdő (tusoló) használattal
di ház, sátortetős, kevés javítással sür- Rákóczi iskolával szemben 4 lakásos magánházban a központ (Piac). 2 havi
gősen áron alul eladó. Iár: 5,5 mFt Tel.: társasházi, első emeleti, 59 m2-es, kaució szükséges. Tel:: 06/30/417-9299
06/20/322-5380
erkélyes lakás eladó. Pince, pad- Kiadó a Tormásban 4 lakásos társasEladó a Temetőhegyben a kórház- lás, kamra, garázs. Iár: 4,8 mFt Tel:: ház földszinti 2 és fél szobás lakása
tól nem messze gondozott, jó minősé- 06/20/458-1702
bútorozva, vagy anélkül + garázs. Érd.:
gű zártkert. Építésre is alkalmas, lakott Eladó a Tormásban 4 lakásos társas- 06/30/906-9552
környezetbe. Szerszámos építmény, házban földszint, 2,5 szobás 60 m2-es
kút, villany 3 fázis. Érd.: 06/53/350-881 lakás, garázzsal. Ár: 6M Ft. Vagy nagy
Gyopár úti garázssoron, garázs eladó. méretű dupla garázzsal az ár: 8M Ft.
Tel.: 06/20/4048-221
Tel.:06/20/239-6596
Nagykőrösön a Bokrosi városrészben,
csendes utcában 2 szobás,72 m2-es,
családi ház eladó. Iár: 7,4 mFt Tel::
06/20/467-5973

Eladó a Bálvány utcában II. emeleti 56 m2-es, 2 szobás, erkélyes lakás.
Alacsony rezsijű, gázfűtéses, vízórás. Buszállomás 5 percre. Ugyanitt a
441-es út mellett, Cegléd felé 3 zártkert eladó. Kút villany van. Építkezésre
Zártkert eladó a Bokroson a Ceglédi
alkalmas. Tel.: 06 70/933-3306
úthoz közel. 32 m2-es téglaépítésű
Gyopár úton garázs eladó. Telefon:
parkettás, lakható épülettel, bekerített
06/30/851-6413
telekkel. Víz, villany van. Alapterület
A Tormásban 12 lakásos társasházban 400 négyszögöl. Iár: 2,5 mFt Tel::
II. emeleti, 2 szobás, egyedi gázfűtésű, 53/350-024
klímás, felújított, 53 m2-es lakás eladó.
Eladó ipari ingatlan Nagykőrösön a
A lakáshoz, pince, garázs, padlás tartoJózsef Attila utcában. Telek 2080 m2
zik. Tel:: 06/20/3388-012
épület 505 m2. Tel:: 20/9327-391,
2 szobás II. emeleti lakás eladó a 20/311-9363
Farkas utcában. Tel:: 06/20/264-1917
Zártkerti ingatlan lakható épülettel, tetőAz Újvilág utcában alkuképes áron csa- tér beépítéssel, cserépkályhával, 300
ládi ház eladó. Ugyanitt bontott cse- négyszögöl telekkel, nyugodt környerépkályha eladó. Tel.: 06/70/232-4646, zetben eladó. Víz, villany, telefon, az
53/353-425
egész alatt pince van. Tel:: 06/706436Nagykőrös központjában a Jázmin 2513
utcában eladó 1044 m2-es területen, Eladó Gyopár u. III. emeleti 1,5 szo124 m2-es, 3 szobás, összkomfortos, bás, zöld övezetre néző középső lakás.
kertes családi ház + melléképület. Iár: Teljesen új fürdőszoba, járólap, laminált
9,8 mFt. Tel.: 20/925-3697
padló stb. felújított lakás. Kis kertes ház

Eladó a Gyopár úti I. emeleti, parkra
néző csendes környezetben, kis rezsijű
lakás. Iár: 5,4 mFt Tel:. 06/20/496-2674

Regisztrá

Eladó kukorica 5300 Ft/q, vegyes dara
6.500 Ft/q. Tel.: 20/237-8511
Vágott akác, tölgy, bükk tűzifa eladó.
Tel.: 06/20/5625-753
Eladó vastag akác 2600 Ft/q, vékony
akác 2350 Ft/q, vegyesfa 1800 Ft/q,
nyárfa 1500 Ft/q, tölgy, bükk 2600 Ft/q.
Tel.: 06/70/205-0213
Árpa, burgonya eladó. Tel.: 0620/3224778

Mindenféle ócskavas érdekel! pl. rossz
hűtő, drót, akkumulátor, kádak, radiátorok, háztartási gépek. Uitt padlás, pince,
takarítás, lim-lom elszállítás, lomtalanítást, kőműves munkát, régi házak felújítását, javítását, festését,, bontását, elszállítását vállalom, és csatornabekötéshez
árokásást kézzel vállalok, alkalmi munkába hétvégén is. Hívásra házhoz megyek.
Tel.: 06/20/255-3846 e-mail: sulajos@
Nagykőrösön 57 m2-es,földszinti lakás Eladó Nagykőrösön egy 61 nm-es, citromail.hu
az Október 23. téren 5,2 mFt-os irány- 2,5 szobás, távfűtéses, 1 em.-i , erké- Kisméretű jó állapotú Zimmermann
lyes lakás bútorozva. Iá:6.6MFt Tel:06áron eladó. Tel.: 20/555-1434
pianínó Nagykőrösön eladó. Tel.:
20/314-9339
06/30/523-6385
Nagykőrös központjában (Széchenyi
Eladó Nagykőrösön kedvező áron, Eladó 5 részes fehér konyhabútor
téren) 2x130 m2-es családi ház jó álla2,5 szobás, erkélyes, felújított lakás. komplett, nagy palackos lánghegeszpotban 50 m2-es dupla garázzsal, 32
Iá:6,9MFt Tel:06-20/314-9339
tő készlet valamint vízvezeték nyomó
m2-es medencével, 1600 m2-es telken
Eladó
Nagykőrösön,
harmadik
emeleti
és lefolyó idomok, szerszámok. Tel.:
eladó. Iár: 19,5 mFt. Tel.: 20/555-1434
két és félszobás , téglalakás. Iá:6.6MFt 53/354-713
330 négyszögöl zártkert eladó a Tel: 06 20 314-9339
Nektarin és Bolyhos barack vásár!
Tisza-Bau mögött. Bekerítve, kút, vilNagykőrösön 4 szobás,122 nm- Étkezési és befőző 100-, 150-, 200lany és pince van. Szőlővel, gyümölcses, emeletes, tetőteres, felújított, klí- , FT/kg. 5 kg-tól házhoz szállítás. Tel::
fákkal. Ár.: megegyezés szerint. Tel::
más lakás sorházban garázzsal eladó. 06/30/6828-368,
06/20/322-6969,
06/30/6910-492
Iá:15,5MFt Tel:06-20/314-9455
E-mail: kgykertesz@freemail.hu
Tázerdő dűlőben építési telek eladó Nagykőrös belterületén, 69 nm-es,
Eladó 2 db famázsa súlyokkal 1 és 3
2016-ig érvényes engedéllyel. 4200 m2. 2,5 szobás, záró szinten lévő lakás mázsa, 2 db kézikocsi, Bácska víz szíVillany, kút van. Ár: megegyezés sze- eladó. Azonnal beköltözhető. Iá:7,2MFt vómotor, házi vízmű, 60 l-es LEO szirint. Tel.: 06/70/512-3547
Tel:20/314-9455
vattyúval, KÁMA 10-es orosz szivattyú,
2,5 szobás, összkomfortos családi ház, Nagykőrös városközpontjában, 56nm- 380/220 villanymotor, 1420 volt sebeskb 600 m2 kerttel eladó vagy kis csalá- es, kettő szobás, magasföldszinti, rész- ségcsökkentő olasz gyártmány, 1500di házra, esetleg 2, 5 szobás földszin- ben felújított, külön pincehasználattal, 85 hajtómű, mosógépmotor. Ár: megti lakótelepi lakásra cserélném. Tel.: lakás eladó. Iá:8,0MFt Tel:06-20/314- egyezés szerint. Tel:: 06620/585-2985
Kisbálás lucerna eladó. 0620/ 952-7682
9455
06/53/351-322

www.coun try t o ur s.h u
Új és használt cikkek vétele-adása
cseréje
beszámítása.
Kereskedésünk
Németországból,
Angliából behozott valamint hazai
termékeket árusítja és ajánlja.
Bizományosi értékesítéssel is foglalkozunk. Bútorok 90%-a új és a
bolti ár 40-50-60 %-ért értékesítjük. Műszaki és és háztartási cikkek, lakásfelszerelések (LCD és
Plazma tv, számítógép, laptop, HIFI,
hűtő, fagyasztó, mosógép, kerékpár, fűnyíró, barkács gépek, stb...)
Nagykőrös, Ady E. út 13. /Régi
malom épülete/ Nyitva: H-P-ig 07-17ig, Sz-V 07-12-ig Tel.: 06/30/998-7830
Iskolakezdési
laptop
akció!
Diákigazolvány felmutatásával minden laptop árából 10 % kedvezményt adunk! Laptopok, karbantartása, szervízelése rövid határidővel. Ugyanitt használt laptopok, laptop alkatrészek eladása garanciával.
Webshop:
www.wolfcomputer.hu
Cím: Nagykőrös, Fecske u. 3. Tel.:
06/20/9512-141
Eladó vágott vékony akác 2.100
Ft/q, vastag akác 2.450 Ft/q nyárfa
1.300 Ft/q, vegyesfa 1.500 Ft/q. Tel.:
06/70/705-5504
Autóbérlés kedvező áron, akciókkal
Nagykőrösön és környékén. 06/20/5513972
Száraz tűzifa akció! Akác, bükk, tölgy
2.600 Ft/q. Ingyen házhoz szállítás.
Fekete töltés föld 6 m3 felett ingyen
házhoz szállítva 2000 Ft/m3 ártól
eladó. Tel:: 06/70/367-3089
Óriási akció augusztus 15-től!
Lakossági PB gázpalack 4899 Ft
áron kapható. Cím: 2750 Nagykőrös,
Kuruc u. 10.

Eladó vágott vékony akác 2.100
Ft/q, vastag akác 2.450 Ft/q nyárfa
1.300 Ft/q, vegyesfa 1.500 Ft/q. Tel.:
06/70/705-5504

2014. augusztus 30.
Veszélyes fák lombtalanítását, kivágását vállalom garanciával. Szükség
esetén kosaras autóval is. Hívjon
bátran Tel.: 06/30/417-4035

Eladó 220 kg olasz kadar borszőlő, 1 Szalagfűrészlap - élezés, hegesztés
db nagyképernyős Samsung színes tv (saját anyagából) Új fűrészlapok ren30 eFT, 2 db kéményes gázkonvektor
delhetők. Boros Ferenc Nagykőrös,
20 eFt/db. Tel.: 06/20/379-4089
Kassai u. 3. Tel.: 20/3938-455
Eladó hőszigetelt, német, bontott,
Polgári gyászszertartásokon búcsúznyílászárók, újszerű radiátorok. Érd.:
tatást vállalok tanári, művészetokta0670/295-4318
tó, rendezői, anyakönyvvezetői, népBurgonya eladó, tárolásra alkalmas
művelői képesítésekkel, 35 évnyi
40-70 Ft/kg.ill .2 db 2x3 m-es szőnyeg.
szónoki gyakorlattal az ország telTel.: 06/20/441-2668
jes területén. Járvás Ferenc Tel.: 06
Eladó barna gáztűzhely 4000 Ft, 2
20/662-5651. 20/662-5652, Irányár
piros fotel 3000 Ft, konyha asztal 3000
20.000 Ft + úti költségtérítés
Ft, gázpalack 4000 Ft,kicsi asztalka
40x60 cm 2000 Ft, szekrénysor 10000 MinDigTV és parabolás TV antenFt, kandalló 35000 Ft, 3 fiókos fagyasz- na szerelése garanciával, vételi hibák
tó 8000 Ft. Tel.: 06/20/498-7920
javítása műszeres beállítással Castor
Megvásárolom lejárt műszakis autó- Telekom Nkőrös Farkas u. 4. 06-20/425ját adásvételi szerződéssel bármilyen 0-425
állapotú vagy fajtájú. Mindenféle vas- Kémények építését, homlokzati hőszihulladékot. Helybe megyek érte. Uitt getelést, hidegburkolást és egyéb
költöztetést fuvarozást vállalok. Tel.: kőművesmunkákat vállalok. 06/70/93306/20/500-1056
3300
Vegyes tuskó vágva, tűzifa eladó.
Gyógypedagógus pótvizsgára felkéÉrd.:0670/ 349-3164
szítést vállal általános iskolások részéRégi motort autót, kerékpárt vennék. re bármely tantárgyból. Illetve tanulási
Audi, VW, alufelni 18” 5x112, mobil sörnehézségekkel küzdők felzárkóztatását
csapoló 2 fejes szénsav palackkal, gázis vállalom. Tel.: 06/20/391-6990
tűzhelyek, kerámialapos villany tűzhely,
2 égős új gáz rezsó, újszerű német Idős embereknek bevásárlást, takarínői- férfi- gyerek kerékpárok, kombi- tást vállalok vagy más elintéznivalót.
nált hűtő, fagyasztószekrények, por- Tel.: 06/70/394-8910
szívók, mikrohullámú sütők, vadászka- Fűnyírást, fűkaszálást, bozótirtást vállabátok, kalapok, távcsövek, Lada Niva lok. Tel.: 06/20/336-7260
B+gáz, Neumann varrógép, újszerű
mosógépek, 2 részes újszerű motoros 20 éves gyakorlattal veszélyes fák
bőrruha, benzines-elektromos fűnyí- kivágását, gallyazását alpinista
rók, új szerű tetőbox , színes tv, eladók. módszerrel vállaljuk igény szerint
kosaras kocsival is áron alul . Tel.:
Tel.:06/20/281-3510
Eladó bontott cserép, Bohn Patent 253 06/30/564-6625

2 garnitúra gyapjú, új ágynemű 3 db-os
(derékalj, párna, takaró) eladó. Érd.: az
esti órákban 17-20 h-ig 53/356-813
Békéscsaba 2300 db + 12 m kúpcseTritikálé
eladó
4500
Ft/
q. rép. Tel.: 06/20/9934-801
Érd.:06/20/987-1897
Eladó jó állapotban levő három talicsÉtkezési és takarmányburgonya eladó kás betonkeverő. Ára: 50 eFt Tel::
70 Ft ill. 25 Ft/kg-os áron. 60 kg-tól 06/20/5848-738
étkezési burgonyát ingyen házhoz szál- Eladó radar alu radiátor 600-as, 1 db 21
lítom. Érd.: Nagykőrös, Abonyi u. 54 tagos 1,5 m, 1 db 14 tagos 1 m, 1 db 13
Tel.: 06/20/334-8991
tagos 0,95 m, 1 db 11 tagos 0,8 m. Iár:
Eladó 2 db használt gáztűzhely. Tel.: 25 eFt., szőlőprés. Tel.: 06/20/466-5004
06/70/382-4002
Eladó Nagykőrösön a Balla G. u. 70. sz.
Eladó 6 db körbálás lucerna. Iár 6500 alatt húsdarálók (22-es, 32-es) szőlőprés, rozsdamentes mosogatók, 10-50
Ft/db Tel:: 06/30/361-2090
Akác tűzifa vágva 2300 Ft/q. 10 q l-es borosüvegek

Eladó egy nortonkút rángató, ugyan
itt 1150 m2-es zártkert, lakható kis
épülettel, bekerítve. Víz-villany van
a Bonduelle mögött. Ár megegyezés
szerint. Uitt vennék egy kétajtós polcos kisméretű használt szekrényt. Érd.:
0670/546-2176
Csere folytán kikerülő jó minőségű ablakok eladók. Ugyanitt 500 kgos új vastolósúlyos mérleg, bolti árukínáló és raktári vaspolcok eladók. Tel.:
06/20/280-3585

Kőművest felveszek azonnali kezdéssel, korrekt fizetéssel, bejelentett
Kocsérra asztalos műhelybe asztalosomunkahellyel, folyamatos munkavégkat és kisegítőket keresünk. Bér megzéssel. Tel.: 0670/ 5868-515 E-mail:
egyezés szerint. Érdeklődni: 06/20/280eu-epitokft@freemail.hu
3364
Pékségbe táblázni és kemencézni
Jóbarátok Borozóba, jó megjelenésű,
tudó munkatársat keresek. Érdeklődni: magára és környezetére igényes pul06/30/218-4541 Du. 5-ig
tos hölgyet keresünk. Tel.. 06/20/2323Pékségbe kenyérszeleteléshez értő 977 8-19 óráig
munkatársat keresek. Érdeklődni:
03/30/218-4541 Du. 5-ig
Nagykőrösi cég szakképzett festőt keres változó munkahelyre. Tel::
06/30/263-3249
A Pap-Agro Kft. felvételt hirdet a
következő állás betöltésére: területi képviselő Feltétel: mg-i gépésztechnikusi vagy -mérnöki végzettség
legalább B kategóriás jogosítvány.
A fényképes kézzel írott önéletrajzokat az alábbi címre várjuk: PapAgro Kft., 2750 Nagykőrös, Alsójárás
d. 1/A Érd: Pap Lajos ügyvez.ig. Tel:
0620/33-44-328

JÁRMŰ

Kőműveseket és festőket azonnali kezdéssel felveszek. Tel.: 06/30/9356-150
Folyamatos munkára keresek gyakorlott burkolót, betanított burkolót és burkoló mellé segédmunkást. Fizetés megegyezés szerint. Tel.: 0620/290-1955

zetés, kecskeméten nőgyógyászati
ultrahang vizsgálat.
Bejelentkezés: 20/545-7940
Sürgős esetben 30/955-4703
LEGKEDVEZŐBB ÁRON

B Ő R R U H Á Z AT

Irha-, velur-, nappa-, szőrmekabátok
és birkabőr

szakszerű tisztítás, festés,
Hosszú távú szalagmunkára, présgébélés és húzózár csere.
pekre keresünk női és férfi munkavál- Szőnyeg és lakástextiliák, szalagfüggöny felsőruházat tisztítása,
lalókat, több műszakos munkarendben
Kelmefestés:
farmerok, gyapjú és pufi kabátok.
vidéki
munkahelyre.
Jelentkezni:
munVíz-gáz-központifűtés
szerelés.
Lakossági és közületi abrosz,
Gázkészülékek javítása, új és használt kanapokon 9-10 óráig 06/30/6530-369
ágynemű, munkaruha mosás.
kitüntetett mester,
készülékek beépítése, üzembe helye- Kertészeti munkára női munka- Aranykoszorúval
szakma kiváló dolgozója
Nagykőrös, Derkovits u. 9.
zése garanciával. Kallik Zoltán gázsze- erőt felveszek, korrekt fizetéssel. Tel..
30 db választási malac és 30-60 kgTel.: 53/350-597 Nyitva: h-cs 8-18,
relő. 06/70/948-3678
06/30/976-8018
p: 8-20 szomb. 9-13 h-ig
os süldők eladók. Iár: 8-40 eFt-ig Tel:.
06/20/990-7227 (visszahívom)
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI
6 kg-os fehér libák, 3 kg-os fehér
VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSE ,
kacsák, 2-3 kg közötti jércék, felnőtt
BÉRSZÁMFEJTÉSE ADÓTANÁCSADÁS,
pulykák, tojók, bakok, növendék pulyAPEH KÉPVISELET,
kák eladók. Pucolás megoldható. Tel.:
ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE
06/70/315-3262
KISKAPU KÖNYVELŐIRODA KFT
150-200 kg-os házi hízlalású hízók novNAGYKŐRÖS, CEGLÉDI U. 5. II/10.
emberre előjegyezhetők. Uitt tanyasi
T.:53/348-323 06/20-9 451-119
csirke eladók. Tel:. 06/30/350-6577

Á L L AT

GIGI KOZMETIKA

Pap Marianna kozmetikus
várja a szépülni, felfrissülni
vágyó hölgyeket.
Változatlan helyen a Búvár u. 2.
sz. alatt (Kecskeméti úti üzletsor).
Előzetes időpont egyeztetés:
0630/2570-962-es telefonszámon

Műanyag nyílászárók,
redőny, reluxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó,
készítése, javítása.
70/542-1877, 53/354-448
Konyhabútorok, szekrénysorok,
kárpitozott bútorok gyártása
egyedi méretben, használt kárpitozott bútorok felújítása.

Borzák Zoltán

Nkőrös, Csípvári u. 11/a,
Tel.: 53/354-216, 20/217-2517
borzakzoltan@t-online.hu Bútorszövet minta alapján vásárolható.

Élő vércsepp analízis
fertőzési góckutatás
allergia
06 20 946-4249
Műkő-Gránit síremlékek
kedvező áron!
Gránit 1-es (100x200)270.000Ft-tól
Gránit 2-es (200x210)450.000Ft-tól
Műkő 1-es (100x200) 160.000Ft-tól
Műkő 2-es (200x300) 250.000Ft-tól
Síremlék felújítás, betűvésés, síremlékek szétszedése-összerakása, kerítés, fedlapok, kalapok, ablakkönyöklők, bográcsolók, grillezők és
egyéb kőtermékek készítése egyedi
méret és elképzelés alapján.

Huber kőfaragó

Nagykőrös, Kürti-Lapos 1/a

06/20/9494-774, 20/583-0602

Kerékpár: új és használt
kerékpárok nagy választékban.
Bici-Klinika: kerékpárok javítása
Sportfelszerelés: ütők, labdák,
küzdősport felszerelések, judo,
karate ruhák, övek, védőfelszerelések, roller, görkorcsolya, gördeszka és még ezernyi termék
Állandó AKCIÓ-kal várjuk!

GEPARD

Nagykőrös, Kossuth L. út 3.
web: gepardkerekpar.hu

Eladó lakását hirdesse szeptember 6-án

Eladó fehér műkőből készített teraszkorlát, nagy méretű vaskatlan, lemezkádak, fürdőszoba bútor, 20 l-es műanyag
kanna kis és nagy méretű lapvibrátorok.
Tel.: 06/20/437-3511
Vágott akác eladó 2300 Ft/q. Uitt Cleri
szamócapalánta eladó 20 Ft/szál illetve mennyiségtől függően megegyezés
szerint. Tel:. 06/20/539-6104

Budapesti munkahelyre keresünk lakatost, karosszéria lakatost és tehergépkocsi szerelésben jártas autószerelőt.
Szállás biztosított. Bejelentett munkalehetőség. Tel.: 06/30/688-6494

Opel Astra G 1,6-os, 5 ajtós, klímás
2009/3-es évjárat, kitűnő állapotú és
Citroen Jumper 2,2-es, 100 LE 2003/9
évjáratú, dupla klímás és fűtéses, 8
személyes kisbusz komfort kényelmes
ülésekkel, üzembiztos állapotban eladó.
D kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, Hitel megoldható. Iár: 1,5 mFt és 2,1
nyugdíjas autóbuszvezetőt, részmunka- mFt Tel:. 20/384-5605
időre keresünk. Tel:: 06/20/9442-814
Eladó Suzuki Swift 1.3-as, gyerekjáMunkatársat keresünk karbantartói róka, gyermek sport babakocsi. Tel::
Kőművesmunkát, átalakítást, felújítást, pozíció betöltésére. Feltételek: B, C 06/70/314-6211
gipszkartonozást, homlokzat szigete- kategóriás jogosítvány, rugalmasság,
PORZSÁK
lést, burkolást vállalok. 06/30/594-0670, hasonló területen szerzett tapasztalat.
CENTRUM
Jelentkezni a 06 70 443 32 13-as tele- N AG YKŐ RÖ S
53/706-245
Filó L. u. 9
fonszámon lehet.
TAR ZOLTÁN
Vállaljuk zártkertek, elhanyagolt terüTel.: 53/352-787
06 20/230-7519
Háztartás
vezetésére
és
gyermekem
letek fűkaszálását, gyomirtózását, tel2.000 Ft-tól INGYENES
felügyeletére keresek megbízható, HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
jes rendbe tételét valamint fakivágást,
káros szenvedélyektől mentes hölgyet.
akár zöldhulladék elszállítással is. Tel.:
Feltételek: B kategóriás jogosítvány, Nőgyógyászati magánrendelés
0620/437-3511
rugalmasság. Jelentkezni a 06 70 443
Rákóczi Egészségházban
Bármekkora szobafestést, mázolást, 32 13-as telefonszámon lehet.
Dr. Nyirádi Tamás
tapétázást vállalunk. Gyors és igényes Nyársapáton az Apáti Bisztróba közétTini, felnőtt, klimax nőgyógymunka korrekt áron. Tel.: 06-20/2388- keztetésben jártas szakképzett szakáászat, terhesgondozás, szülés ve031
csot keresünk. 06/20/910-6746

fölött ingyen házhoz szállítás. Érd.: Olcsón eladó 70 cm átmérőjű színes tv.
Táborszky Ferenc kőműves mester
0630/464/7543
Tel:. 06/20/255-1990
vállal kőművesmunkákat. Átalakítás,
Eladó jó állapotban levő hajszárí- Őrlőköves paprikamalom kiegészító bura, 4 db fotel (bordó plüss), 1 db tőkkel, betanítással eladó. Tel:: 00 40 új épületek építése. Hidegburkolatok
(csempe), térkövezést, gipszkartoágyneműtartó, 3 részes ülőgarnitú- 25/9373681
nozást, hőszigetelést,kémény épíra (műbőr), 1 db heverő, 1 db vitrines
tést, javítást egyéb munkákat. Kisebb
szekrény. Tel:: 53/352-733
munkákat is. Nagykőrös, Abonyi út
Körbálás lucerna 5 és 10 eFt, búza
48. Mobil: 06 30/6239-968 E-mail:
eladó. Tel: 06/70/208-1415
ferencjozsef57@freemai.hu
Vastag akác 2550 Ft/q, vékony akác
2300 Ft/q, nyárfa 1350 Ft/q, vegyes
1750 Ft/q, tölgy, bükk 2450 Ft/q. Nyitva
7-17 óráig. Tel:: 06/70/707-1469

ÁLLÁS

SZOLGÁLTATÁS

-50%

kedvezménnyel apróhirdetési rovatunkban.

(Hirdetését feladhatja 2014. szeptember 04. 11 óráig).

www.coun tryt o ur s.h u

2014. augusztus 30.

ÉPÍTŐANYAG
Nyílászáró piac

9.990 Ft/db-tól

Minőségi ajtók, ablakok
raktárról!

Időpont: 2014. 09. 13-19.
Részvételi díj: 139.800 Ft +belépők + BBP Biztosítás

60.990 Ft/db-tól

Rebecca tömör
bejárati ajtó
Méret: 100x210 cm

- redőnyök
- szúnyoghálók

2750 Nagykőrös, Szurdok dűlő 2. Telefon: 06 53/351-845, 06 20/2599-104
2750 Nagykőrös, Vásárszél u. 3. Telefon: 06 53/351-177, 06 70/466-3048

AKCIÓ szeptember 01-06-ig

a Nagykőrös Szolnoki u. 13. sz.
alatti Húsboltban
Máj
pástétom

Füstölt
kolbász

Oldalas

1350.-

1390.-

1450.-

1260.-

szalonna

csont

Zsír

Karaj

465.-

490.-

590.-

1350.-

Comb

Körutazás gazdag
programokkal,
festői környezetben
gondtalanul,
olasz ételek!

Toscana

Beltéri ajtók		
8.000 Ft-tól
Műanyag ablakok 12.000 Ft-tól
beltéri ajtók

1 fő hölgy útitársat keresünk

Tarja

Edit Cipőben

1.050 Ft/kg szeptember 1-én,
1290.-

Bőrös
tepertő

Rizses
hurka

1250.-

865.-

belsőség

szalonna

498.-

895.-

hétfőn

TISZA-TÓ ÉS ABASÁR

2014. szeptember 13.

Egy remek kikapcsolódást ajánlunk, mely garantáltan elnyeri az
unokák tetszését is!
Elutazás a reggeli órákban Európa különleges Világörökségéhez
Poroszlóra, ahol a Tisza-tavi Vízi Sétány és Tanösvénnyel ismerkedhetünk meg. A másfél órás programot hajóval és 1500 méter dongaúton kényelmes sétával tehetjük meg, melynek során garantáltak
a látványelemek. Majd Európa legnagyobb édesvízi akváriumát nézzük meg a víz alatti alagútban sétálva. Bepillantást nyerhetünk - közel
5 méter mélyen a víz szintje alatt - különleges halfajták életébe. Délután Abasár-ra vesszük az irányt, ahol egy hangulatos program vár
minket a Mária hegyen. A szőlőbirtokok között egy kis tisztáson vár
Tormáné Marika borászgazda minket. akinek megkóstoljuk finom borait. A szalonna és kolbászsütést, borozás, üdítőzés és egy remek harmonikás teszi hangulatossá. Hazaérkezés várhatóan kb. 21.00 órakor.
Utazás: luxusbusszal
Ellátás: estebéd a hegyen borozással
Részvételi díj: 7.900 Ft + belépők

1.090 Ft/kg 1.190 Ft/kg 1.190 Ft/kg 1.050 Ft/kg 990 Ft/kg 645 Ft/kg Termelői Áron Szabadka – ÚJ IDŐPONT
Húsos
Vegyes
Füstölt
Zsír
345 Ft/kg 365 Ft/kg 450 Ft/kg 1.090 Ft/kg 345 Ft/kg 698 Ft/kg
Nyitva: Kedd-Péntek: 8-16-ig, Szombat: 8-12-ig, Vasárnap: zárva
Az akció a készlet erejéig érvényes. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk

BENITA zöldség-élelmiszer
Heti akció szeptember 01-07-ig

Édes keksz
185,-/db Ízesített vizek 1,5 L 85,-/db
2 L-es Szörpök
265,-/db Asztali só
49,-/db
2 L-es Márka üdítők
Paraszt kolbász 1330,-/kg
199,-/db Citromsav 500 g 460,-/db
2,5 L-es Szénsavas üdítők Wc papír 24-es 3 rétegű
125,-/db
899,-/db
Fornetti termékek előrendelésre is!

Árusítunk!

LAPZÁRTA
csütörtök 11 óra

SZÉN, ÉS
TŰZIFA
ELŐRENDELÉST
FELVESZÜNK!

ERZSÉBET UTALVÁNYT ELFOGADUNK!

Örkényi u. 13. Kisposta mellett.
Nyitva: H-P: 5.00-20.00
Szo.: 5.00-18.00 Vas.: 6.00-13.00

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ!

2750 Nagykőrös Csongrádi u. 19. (Kórház után)
Tel; Fax: 06-53/348-017, Mobil: 06-30/627-62-12
www.kaszaptuzep.com, e-mail: kaszap111@gmail.com

SZERETI ÖN A KÉNYELMET ?
Nagykőrös, Kossuth Lajos u. 5. Telefon: 06/53/352-357

Gyermek és felnőtt szemvizsgálat

Lakatosipari munkák

APÁTI
FÉM
ÉPÍTŐ

kerítések, kapuk, ajtók,
ablakrácsok, díszítő
elemek, teraszkorlátok,
kutya kennelek.
Nyársapát, Sugár u. 7.
06 20 572 23 71
e-mail: j-z@freemail.hu

Gáz- és vegyes
tüzelésű
kémények utólagos
bélelése minimális
bontással.
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Kiadja: Country Tours Bt.
Szerkesztőség:
2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 2.
Tel.: 53/355-794
Felelős kiadó: Vadász Katalin
Nytsz: B/SZI/886/P/90.
Készült: Pende Print Kft.
Nagykőrös, Béke u. 5.

- Kamerás vizsgálat.
- Kéményméretezés.
- Kéményforgalmazás.
Hornyák István
06-20/578-5539

Hörmann elektromos garázskapu
és kertkapu mozgatók.
Forgalmazás, telepítés, javítás
Hívjon Most: 20-544-7267, 20-594 1064

KO Z M A AU TÓ S I S KO L A
Folyamatos tanfolyamok indításával intenzív képzéssel

Új!!! E-learning képzés: tanuljon otthon internet
segítségével saját időbeosztással

Tanfolyam indul: folyamatosan
a következő kategóriákban:
-AM –A1 –A2 –A kategória –személygépkocsi –tehergépkocsi C kat.
– nehéz pótkocsi C-E, busz D kategória
Nagykőrös, Széchenyi tér 17. sz. alatt (volt ÁFÉSZ székház).
Emelt szintű elméleti oktatással. és részletfizetési kedvezménnyel.
Oktatók: Flórián Katalin, Kozma Győző, Nagy Róbert, Zágon Levente
Jelentkezés és Információ (Tel.: 347-750, 20-479-7779) vagy a
helyszínen: szerdán 8-12 óráig, kedden, csütörtökön 13-17 óráig.
Számítógépes oktató és tesztprogramok!
A jogosítvány megszerzéséhez az elsősegély tanfolyamot az iskola
ingyen biztosítja növendékei részére.

OKÉV nyilv.szám: 13-0607-04

Reggeli órákban érkezünk a szabadkai
piacra, ahol szinte minden megvásárolható
igen olcsó áron. Kb. 1.5 órás tartózkodás
után indulunk Szabadka belvárosába,
ahol helyi idegenvezetőnkkel megtekintjük
Szabadka
szecessziós
nevezetességeit.
Végigsétálunk a Korzón, mely az egykori
kereskedők útján létesült főutca. Szabadka
leglátványosabb épülete a méreteinél fogva
akár parlamentnek is beillő, szecessziós
városháza, megtekintjük még a Zsinagógát,
a Palotát, a Ferences rendi templomot, a
Zsolnay kerámiával fedett szökőkutat.
Szabadkai városnézésünk után szinte visszautazunk az időben, mikor
megérkezünk Noszára, a Ludasi-tó partján fekvő Róka tanyára. A tanya
a XIX. században épült és annak jeleit ma is magán viseli. Ebédünk hideg
előételként hamisítatlan alföldi gazdatállal kezdődik, majd kemencében
sült töltött csirkét kapunk. Befejezésként a kemencéből kőttes kalácsot vagy
hájas kiflit szolgálnak fel nekünk. Természetesen nem maradhat el a tanya
szakértő bemutatása sem a tulajdonos által.
Visszafelé sétát teszünk Szerbia legszebb üdülőhelyén, a Palici-tó partján,
ahol gyönyörködhetünk a táj szépségeiben és a mesebeli kastélyokat idéző
szecessziós épületekben. Este érkezünk haza.
Utazás: autóbusszal				Ellátás: ebéd

Időpont: 2014. 10. 18.
Részvételi díj: 6.500 Ft/fő		

BBP Biztosítás: 660 Ft/fő

Bécsi Adventi Varázslat
Fiákerrel!
Bécs legszebb terei varázslatos
karácsonyi vásárrá alakulnak
át,amit fiákerrel körbe kocsikázva tehetünk felejthetetlenné.
Bécsi városlátogatásunk csúcspontját jelentheti a szebbnél
szebb lovas hintókról, meleg
takaróba burkolózva megismerni.

2014. december 20. (szombat)
A sült gesztenye és a forró puncs illata élőkarácsonyi hangulatot kelt.
Vásárolhatunk kedvünkre a híres Manner csokoládé üzletben. Délben
ebédelés lehetősége egy belvárosi étteremben.
Adventi programunkat az igen ritkán szervezett bécsi Parlamentlátogatással fokozzuk, amely az Osztrák-Magyar Monarchia osztrák birodalmi részének parlamentje volt. Az épület a fénylő mesevilággá változott
Városháza mellett található.
A tér körülbelül 150 stand karácsonyi ajándékokat, fenyődíszeket, édességeket és meleg italokat kínál. A környező fák pedig ünnepi díszben
csillognak és fényárba borítják a környéket.
A sok új élmény után még mindig marad szabadidő egy kis ajándékvásárlásra…….

Részvételi díj: 8.900 Ft, BBP: 660 Ft + Fiáker: kb. 12 Euro/fő,
Parlament látogatás belülről: 5 euro, Fakultatív ebéd: kb. 12-15 euro

Country Tours Utazási Iroda

Nagykőrös, Széchenyi t. 2. T: 53/350-794

