
Az újságban megjelenõ hirdetések tartalmáért és az Az újságban megjelenõ hirdetések tartalmáért és az 
esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk!esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk!

Az újságban megjelenõ hirdetések tartalmáért és az 
esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk!

Szerkeszti:  Sz�ke Árpád Tel.: 06-30/91-60-960
E-mail: hirdetomagazin@gmail.com

Megjelenik: havonta Mélykúton, Tompán, Jánoshalmán, Kisszálláson, 
Bácsalmáson minden postaládában. Üzletekben: Bácsbokodon, 
Bácsborsódon, Kunfehértón, Kelebián, Borotán, Rémen, Csávolyon.

17.000 példány17.000 példány2015. 2015. 
szeptemberszeptember

2015. 
szeptember
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Kiadja: Kiadja: 
Countrymédia Kft.Countrymédia Kft.

Sz�ke ÁrpádSz�ke Árpád
Érsekcsanád, Kossuth u. 42.Érsekcsanád, Kossuth u. 42.

www.gebralapok.huwww.gebralapok.hu

Kiadja: 
Countrymédia Kft.

Sz�ke Árpád
Érsekcsanád, Kossuth u. 42.

www.gebralapok.hu

BútordiszkontJoker 
Kiskunhalas,  Kőrösi u.  4/A.  Kiskunhalas,  Kőrösi u.  4/A.  

Tel.: 06-70/367-1397Tel.: 06-70/367-1397
Kiskunhalas,  Kőrösi u.  4/A.  

Tel.: 06-70/367-1397
Nyitva: H-P.: 9,30-17,30 Nyitva: H-P.: 9,30-17,30 

Szo.:  9-12 óráigSzo.:  9-12 óráig
Nyitva: H-P.: 9,30-17,30 

Szo.:  9-12 óráig

Cetelem áruhitel helyszíni ügyintézéssel.Cetelem áruhitel helyszíni ügyintézéssel.Cetelem áruhitel helyszíni ügyintézéssel.

Újdonság: csapágyak, szimeringek, szénkefék, porszívó porzsákok minden típushoz.

Széles választékban kaphatók!Széles választékban kaphatók!Széles választékban kaphatók!

Gyermek és Gyermek és 
feln�tt kerékpárok.feln�tt kerékpárok.

Gyermek és 
feln�tt kerékpárok.

TÜZEL� ÉS ÉPÍT�ANYAG 
KISKERESKEDÉS

TOMPA, ATTILA u. 2.
Telefon/fax: 06-77/452-161, 

Mobil: 06-30/525-52-52
E-mail: kerex94@freemail.hu

KER-EX 94. Kft.KER-EX 94. Kft.KER-EX 94. Kft.

�Az alaptól a tet�ig jó áron, mindezt a KER-EX-nél találom!�

Házhoz szállítás díjfizetés ellenében el�zetes egyeztetés alapján.Házhoz szállítás díjfizetés ellenében el�zetes egyeztetés alapján.Házhoz szállítás díjfizetés ellenében el�zetes egyeztetés alapján.Házhoz szállítás díjfizetés ellenében el�zetes egyeztetés alapján.

F�nyírók, f�nyíró F�nyírók, f�nyíró 
alkatrészek.alkatrészek.
F�nyírók, f�nyíró 
alkatrészek.

- kerti szerszámok- kerti szerszámok- kerti szerszámok

- kályhák- kályhák
- kandallók - kandallók 
- sparheltek - sparheltek 
- kiegészít�k- kiegészít�k

- kályhák
- kandallók 
- sparheltek 
- kiegészít�k

- kertépítéshez- kertépítéshez
  mosott  mosott
  díszkavics  díszkavics

- kertépítéshez
  mosott
  díszkavics

  Falazóanyagokra,  Falazóanyagokra,
  szigetel� rendszerekre,  szigetel� rendszerekre,

  tet�fed� anyagokra  tet�fed� anyagokra
  többféle akció,  többféle akció,

  részletekr�l  részletekr�l
  érdekl�djön  érdekl�djön

  kereskedésünkben!  kereskedésünkben!

  Falazóanyagokra,
  szigetel� rendszerekre,

  tet�fed� anyagokra
  többféle akció,

  részletekr�l
  érdekl�djön

  kereskedésünkben!

- nádszövet- nádszövet- nádszövet

Horgászfelszerelések,Horgászfelszerelések,
etet�anyagok.etet�anyagok.

Horgászfelszerelések,
etet�anyagok.

Munkaruhák, cipôk, bakancsok, gumicsizmák teljes méretválasztékban!

Lesz tél idén is! Gondolkodjon id�ben. Lesz tél idén is! Gondolkodjon id�ben. Lesz tél idén is! Gondolkodjon id�ben. 

AmandaAmanda
saroksarok
konyhakonyha
összeállításösszeállítás

Amanda
sarok
konyha
összeállítás

Metabo Metabo 
ipari gépek ipari gépek 

és kiegészítôk.és kiegészítôk.

Metabo 
ipari gépek 

és kiegészítôk.



Borszéki Zoltán ev.  
Növényvédelmi szakmérnök

NÖVÉNYVÉDELEM
oltán orszéki

M�trágya és növényvéd�szer diszkont 
- megoldásokat kínálunk

Telephely: Telephely: 
Mélykút, Tópart 26/BMélykút, Tópart 26/B
Tel.: 77/460-090; Tel.: 77/460-090; 
        30/9852-343        30/9852-343

Telephely: 
Mélykút, Tópart 26/B
Tel.: 77/460-090; 
        30/9852-343

Borszéki Zoltán  Borszéki Zoltán  
Tel.: 06-30/9458-189 Tel.: 06-30/9458-189 
Borszéki Zoltán  
Tel.: 06-30/9458-189 

Nyitva tartás: Nyitva tartás: 
H-P: 7.30-12.30 H-P: 7.30-12.30 
Sz-V: ZÁRVASz-V: ZÁRVA

Nyitva tartás: 
H-P: 7.30-12.30 
Sz-V: ZÁRVA

Gránit, márvány, műkőGránit, márvány, műkőGránit, márvány, műkőGránit, márvány, műkő
  ‐ síremlékek  ‐ síremlékek

 ‐ ablakpárkányok ‐ ablakpárkányok
 ‐ pultok ‐ pultok

széles választékban, elérhető áron!széles választékban, elérhető áron!

  ‐ síremlékek
 ‐ ablakpárkányok

 ‐ pultok
széles választékban, elérhető áron!

E-mail: baja@matrackucko.hu    Webáruház: www.agy-matrac.hu

Vidd haza most bevezet� áron extra masszív cserélhet� kárpitozású ágyad!Vidd haza most bevezet� áron extra masszív cserélhet� kárpitozású ágyad!

MVM PARTNERMVM PARTNER
KÁRTYA elfogadóhelyKÁRTYA elfogadóhely
MVM PARTNER
KÁRTYA elfogadóhely

00 00Nyitva tartás: H-Sz: 10 -18  V: ZÁRVA00 00Nyitva tartás: H-Sz: 10 -18  V: ZÁRVA00 00Nyitva tartás: H-Sz: 10 -18  V: ZÁRVA Baja, Gránátos u. 20. � Family Center   Telefon: +36-20/287-13-78Baja, Gránátos u. 20. � Family Center   Telefon: +36-20/287-13-78Baja, Gránátos u. 20. � Family Center   Telefon: +36-20/287-13-78

Hűtőgép, mosógépHűtőgép, mosógép

és mikrohullámúés mikrohullámú

sütők javításasütők javítása

helyszíni helyszíni 

szereléssel.szereléssel.

Hűtőgép, mosógép

és mikrohullámú

sütők javítása

helyszíni 

szereléssel.

3Mélykúti szenyvíztelepre szállítva 1400Ft/m



MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEG AKCIÓ! (EGYEDÜLÁLLÓ KÍNÁLAT)
MINŐSÉGI  MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEGLENCSEHOYA

 KERETTEL(KOMPLETT SZEMÜVEG) 120.000,- helyett

 Ft/db. Az ár tartalmazza: 69.900,- 2 db HOYA SUMIT

 MULTIFOKÁLIS LENCSE, minőségi szemüvegkeretet

 és a munkadíjat.  VÁLASSZA A MINŐSÉGET 6 hónap

 és  . megszokási RÉTEGGARANCIÁVAL2 éves

- ID Lyfestyle 1,5 SHV: 

64.900,- helyett 43.480,- Ft 

Nyitva tartás:
00 00Hétf�t�l-Péntekig 8. -12.

00 00és 13. -16. -ig
00 00Szombat: 9. -11. -ig.

�Mélykúton a Pet�fi tér 8 sz. alatti családi ház 
pincével, garázzsal, üzlethelyiséggel eladó. 
Érdekl�dni: 06-70/620-1088

�Jó állapotú ház eladó. Mélykút, Világos u. 23. 
Telefon: 06-70/453-5869

2�Mélykúton a Nagy utcában 98 m - es 2 
szintes, 4 szobás összkomfortos, közpon-ti 
f�téses, alápincézett ikerház déli fekvé-s� 
része eladó. Telefon: 06-30/615-6933

�Ház eladó Mélykút, Madách u. 12. Telefon: 
06-70/ 205-5445

�Ház eladó Mélykút, Mikszáth u. 63. Kerttel és 
berendezve. Telefon: 06-30/348-3753

�2 ház eladó Mélykúton a Kinizsi utcában. 
Telefon: 06-70/286-9518

�Családi ház eladó, Mélykút Kistemplom u. 5 
sz. Ugyanitt 1 db üzemképes 51 cm át-
mér�j� TV és 1 db monitor eladó. Tel.: 06-
70/615-1118

�Ház eladó Mélykút, Munkácsy u. 33. Tel.: 77/ 
610-330

�Ház eladó Mélykút, Zalka M. u. 9. Érd.: 06-
70/866-3313

�Els� emeleti társasházi lakás eladó Mély-
kút, Kistemplom u. 2. Tel.: 70/452-7235

�Mélykút, Magyar u. 9. Ház eladó nagy 
portával. Telefon: 06-70/350-2949

�2 szobás összkomfortos családi ház 
melléképületekkel, nyári konyhával, kerttel 
eladó az Epreskert utcában. I.á.: 10 M Ft. 
Érdekl�dni: 06-70/3385-186

�Mélykút Nagy u. 28. alatti családi ház eladó. 
Tel.: 06-30/9836-384

�Eladó 1,94 Ha földterület Mélykúton Tel.: 06-
30/6503-831

Vörös köles, kukorica, 
napraforgó, pellet  eladó.

FÖLDET BÉRELNÉK
Dora mihály Dora mihály 

Mélykút, Mikszáth u. 35.Mélykút, Mikszáth u. 35.
Tel.: 20/3837-859Tel.: 20/3837-859

Dora mihály 
Mélykút, Mikszáth u. 35.

Tel.: 20/3837-859

Gebra APRÓK
ngatlanIngatlanI egyesVegyesV

�150 l-es tölgyfa hordó és jó állapotban lév� 
vas tragacs eladó. Telefon: 06-20/974-2588

�3 fázisú 600-as átmér�j� szalagf�rész 
eladó. Telefon: 77/460-072

�Favágás: Megunt vagy veszélyessé vált fák 
gallyazását, kivágását vállalom. Telefon: 
06-30/651-2188

�Malacok eladók. Tel.: 06-70/6600-797
�2 személyes mopedautó eladó. Érd.: 

70/866-3313
�10 hetes feln�tt fürjek (már tojnak) 

továbbtartásra eladók. Telefon: 06-30/91-
60-960

�El�nevelt gyöngyösök eladók. Telefon: 06-
30/260-2932

�Mercedes W210 (E osztály) és W202 (C 
osztály) -hoz való, 15" gyári acél felni 
garnitúra, használt, de szép állapotban, 
egyben eladó! Ár 4 db összesen: 24.000 Ft 
(6.000/db) Mercedes W169 (A osztály) és 
W245 (B osztály) -hoz való, 15" gyári acél 
felni garnitúra, használt, de szép 
állapotban, egyben eladó! Ár 4 db 
összesen: 24.000 Ft (6.000/db) Chrysler 
300C CRD-hez való bontott, gyári 
h�t�díszrács, emblémával együtt, szinte új 
állapotban eladó 25.000 Ft-ért. Érdekl�dni: 
06-30/91-60-960

�Kis sz�l�daráló és prés, szürete-
l�puttonyok, hordók, kádak eladók. 
Telefon: 06-30/260-2932

�Japán fürjek étkezési célra eladók. Telefon: 
06-30/9160-960

�Üzemképtelen Simson Schwalbe motor 
kerékpàrt vennék  Tel.: 06-20/385-2326
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További kínálatunkat tekintse meg honlapunkon !További kínálatunkat tekintse meg honlapunkon !További kínálatunkat tekintse meg honlapunkon !
WWW. .HUPATAKIBUTORBACSALMAS.BOLTANETEN

Nézzen be gyakrabban !Nézzen be gyakrabban !
Készletünk folyamatosan változik és b�vül ! Készletünk folyamatosan változik és b�vül ! 
Nézzen be gyakrabban !
Készletünk folyamatosan változik és b�vül ! 

Keressetek minket FacebookonKeressetek minket FacebookonKeressetek minket Facebookon

Nílus franciaágy Nílus franciaágy Nílus franciaágy 

BOMBA ÁRBOMBA ÁR
69.900 Ft  helyett69.900 Ft  helyett
55.000 Ft.55.000 Ft.

BOMBA ÁR
69.900 Ft  helyett
55.000 Ft.

Kétméteres konyhaszekrényKétméteres konyhaszekrény
8 féle színben reklám áron:8 féle színben reklám áron:
Kétméteres konyhaszekrény
8 féle színben reklám áron:

69.900 Ft 69.900 Ft 69.900 Ft 
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990 Ft/kg990 Ft/kg
                      990 Ft/kg                      990 Ft/kg

                        799 Ft/kg                        799 Ft/kg
                  699 Ft/kg                  699 Ft/kg

  

990 Ft/kg
                      990 Ft/kg

                        799 Ft/kg
                  699 Ft/kg

 

Az akció érvényes a készlet erejéig, vagy 2015.09.30-ig. Az árak forintban értend�k és tartalmazzák az áfát.Az akció érvényes a készlet erejéig, vagy 2015.09.30-ig. Az árak forintban értend�k és tartalmazzák az áfát.Az akció érvényes a készlet erejéig, vagy 2015.09.30-ig. Az árak forintban értend�k és tartalmazzák az áfát.

10.98010.980
Ft-tól

79.80079.800
Ft-tól

63.90063.900
Ft-tól

Fa beltéri ajtókFa beltéri ajtók
akciós áron!akciós áron!

Fa beltéri ajtók
akciós áron!

M�anyagM�anyag
bejárati ajtókbejárati ajtók

M�anyag
bejárati ajtók

Fa bejárati ajtókFa bejárati ajtók
akciós áron!akciós áron!

Fa bejárati ajtók
akciós áron!

NAGY ÁR-NAGY ÁR-
ENGEDMÉNNYEL!ENGEDMÉNNYEL!

NAGY ÁR-
ENGEDMÉNNYEL!

ZalakerámiaZalakerámia
csempék éscsempék és
padlólapokpadlólapok

Zalakerámia
csempék és
padlólapok

        t.Az akció 2015. szeptember 1-t�l 2015. október 15-ig,

www.ablakfaktor.huwww.ablakfaktor.huwww.ablakfaktor.hu

Falicsempék 1.299 Ft/m2-t�l

20%20%
engedménnyel!engedménnyel!engedménnyel!

NémetNémet
csúcsmin�ség�
csúcsmin�ség�

�A� kategóriás
�A� kategóriás

Német
csúcsmin�ség�

�A� kategóriás

Tel./fax: 79/326-258 További információ a nyílászárókkal kapcsolatban: 30/20-88-777
Nyitva: H-P: 8-17-ig, szombaton: ZÁRVA

15 ÉV

Marha pacal :Marha pacal :
Sertés lapocka:Sertés lapocka:
Fagyos sertés darált hús: Fagyos sertés darált hús: 
Pulyka szárny:   Pulyka szárny:   
      
                                                
                                                
                    

Marha pacal :
Sertés lapocka:
Fagyos sertés darált hús: 
Pulyka szárny:   
   
                        
                        
          

m�anyag ablakokm�anyag ablakokm�anyag ablakok

szabvány és egyedi
szabvány és egyedi

méretekben!
méretekben!szabvány és egyedi

méretekben!

szabvány és egyedi
szabvány és egyedi

méretekben!
méretekben!szabvány és egyedi

méretekben! szabvány és egyedi
szabvány és egyedi

méretekben!
méretekben!szabvány és egyedi

méretekben!

Fa ablakokFa ablakokFa ablakok

CSERÉP AKCIÓ SZEPT. 30-IG!

CSEREPESLEMEZEK

TRAPÉZLEMEZEK

ERESZCSATORNÁK

EXTRA
 KEDVEZMÉNNYEL

szeptember 30-ig.

CSEREPEK EXTRA KEDVEZMÉNNYEL!CSEREPEK EXTRA KEDVEZMÉNNYEL!CSEREPEK EXTRA KEDVEZMÉNNYEL!
Tompa, Széchenyi u. 24.  Tel.: 06-70/324-1920

00 00 00 00 00 00 00 00Nyitva: H-Cs: 07 -21  P: 07 -22  Szo: 07 -24  Va: 09 -21

COLORADOCOLORADO
 PUB és ÉTTEREM PUB és ÉTTEREM

COLORADO
 PUB és ÉTTEREM

COLORADO COLORADO 
PUB és ÉTTEREMPUB és ÉTTEREM

COLORADO 
PUB és ÉTTEREM

Újra töltve!

Újra töltve!

Újra töltve!

Részletek Részletek 
FacebookFacebook

 oldalunkon. oldalunkon.

Részletek 
Facebook

 oldalunkon.Ingyenes WI-FiIngyenes WI-FiIngyenes WI-Fi

Megújult környezetben várjukMegújult környezetben várjuk
új clubhelységünkben. Akár egy jó új clubhelységünkben. Akár egy jó 
sörözésre, kávézásra, vagy közös sörözésre, kávézásra, vagy közös 

meccsnézésre!meccsnézésre!

Megújult környezetben várjuk
új clubhelységünkben. Akár egy jó 
sörözésre, kávézásra, vagy közös 

meccsnézésre!

szeptemberi AKCIÓ!szeptemberi AKCIÓ!szeptemberi AKCIÓ!

JegyekJegyek
 elővételben elővételben

 vásárolhatóak. vásárolhatóak.
 Tel: 70/324-1920 Tel: 70/324-1920

Jegyek
 elővételben

 vásárolhatóak.
 Tel: 70/324-1920


