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GEDIPRESS Digitális nyomDa és reklámstúDió 
hetente megjelenő információs lapja
MEGJELENIK: Abony, Jászkarajenő, Kőröstetétlen, Törtel, Újszász, Újszilvás
8000 példányban, de akár több 100.000-en is olvashatják!

 Telefon: 06-53/360-013
Kedd - Szo.: 800-1700 V.:  800-1400

Az akció a készlet erejéig tart.200 Ft/db. 

Akciós ajánlatunk:
2023. május 26-27-én 

feketeerdő 
szelet

Te l e f o n s z á m : 06 -20 /99 -77 -950
KLÍMASZERELÉS

abony, Szilágyi E. úti üzletsor •  tel.: 06-53/360-200

Ballagási Vásár!

Az arany nemcsak egy ajándék, hanem befektetés is.

Új- és használt arany ékszerek,
ezüst ékszerek és órák

-10-15 %  
kedvezménnyel kaphatók.

Akció érvényes:  
2023. június 17-ig.

Kedves 
Ügyfeleink!

Irodánk 
2023. május 29-én
Pünkösd hétfőn 

záRvA tart.
A Kincskereső következő 

megjelenése: 
2023. június 01. csütörtök.

Hirdetésének 
leadási határideje: 

2023. május 30. kedd 10 óra.

2740 Abony, Ceglédi út 6.   

+36 30 555-0731
+36 53 363-473

06-30/324-2173

Technikai azonosító: AA5840939

AKCIÓ!
vékony Akác
vAStAG Akác 
nyáRfA ..... 3.500 Ft/q
+ hasítás .............. 500 Ft/q

Házhoz szállítás 10 q-tól!

5000 szolnok, Mártírok útja 24.
Dohányfermentálóval szemben

FA: 70/679-1744  •  Bádog/LEMEZ: 70/679-1112

Minden egy helyen, 
AMi Egy tEtőhöZ 
sZükségEs.

Síklemezek - cserepeslemezek   •  Trapézlemezek
Ereszcsatorna-rendszer  készletről  Fenyő fűrészáru 
Lambéria   •  Hajópadló   •  Bramac léc   •  Sima léc

OSB lapok   •  Csavarok - kötőelemek

FENyő - FŰRésZáRU és Bádogos sZAküZLEt

nyitva tartás: Hétfő - péntek: 800-1600    szombat: 800-1200

06 (30) 678-8939

Saeco, Philips, Delonghi 

kávéGéPEk 
jAvítáSA 
garanciával.

Ugyanitt eladó gépek!

(06) 53 363-473
2740 Abony, 
Ceglédi út 6. 
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Mérleggel sem rendelkező, neve nincs alkalmi tűzifa 
árus, házaló nem azonos a kereskedővel!

Kiszállítás 15 mázsától díjtalan.

Sza
lka 2004 Bt.

,

Törtel, Karinthy F. u. 2
.

EUTR SZÁM:  AA5864452 TŰZIFA folyamatosan kapható!
vastag akác gurigás  ......................................................................................................................................... 6.800 Ft/100 kg

akác konyhakész ....................................................................................................................................................................  7.200 Ft/100 kg

vékony akác  ...........................................................................................................................................................  6.000 Ft/100 kg

tölgy-bükk-gyertyán-kőris kuglis ......................................................................  6.600 Ft/100 kg 
tölgy-bükk-gyertyán-kőris félig hasított  ........................................................6.800 Ft/100 kg 
tölgy-bükk-gyertyán-kőris konyhakész .........................................................  7.000 Ft/100 kg

nyárfa /nem gallyfa/ kuglis ......................................................................................................................................  3.300 Ft/100 kg

nyárfa /nem gallyfa/ félig hasított .....................................................................................................................  3.600 Ft/100 kg

szuper ár!  Fabrikett 15 kg-os megszokott kiváló minőség 2.200 Ft

T-BURGER TAVERNA PIZZA
Rendelésfelvétel: 

hétfőtől - szombatig 1200  •  vasárnap 1600 órátólRendelésfelvétel:  hétfőtől - szombatig 1200 órától 
Nyitva tartás:  0630 - 2030

06-30/553-4768 06-53/361-645
facebook oldalunkon: taverna Söröző és Pizzéria 
megtalálja a T-Burger és a Taverna pizza étlapunk.

Folyamatosan megújúló kínálattal várjuk rendeléseiket. 
Jó étvágyat kívánunk!
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Komáromi Zsolt
06-70/443-2936

KLÍMA
SZERELÉS,
TELEPÍTÉS,
TISZTÍTÁS.

CsőCsere 

a szoláriumban! 

aboFitt EnerGym ABoNy, kossuth tér 16.
+36 (30) 797 6360

Ú j  c o S M E D I c o  c S ö v E k !
Minden bérlet mellé 

ajándék szolikrém 
05. 31-ig.

Szolizz akár 100 Ft/ percért.*
                      *legnagyobb bérlet vásárlása esetén.   

Acéláruk forgalmazása, 
beszerzése

Nemzetközi Árufuvarozás

Több évtizedes tapasztalat.

VASBAN 
NAGYOK VAGYUNK!

Tisztelettel várjuk lakossági 
és közületi Vásárlóink  

megrendeléseit!
Megbízhatóság, minőség, 

korrekt ár és kiszállítás!

2740 abony, baross út 1/a. 
/Lipák Tüzép területe/  •  +36-20/944-7717

Fájó szívvel emlékezünk

tarkó Józsefné szül.: Nagy Ilona
halálának 7. évfordulójára.

Szerető férje, fia.

„Elmúlt hét hosszú év, nem látunk többé,
könnyes szemmel súgjuk, hiányzol örökké.

Itt hagytad azokat, akiket szerettél.
Itt hagytad mindazt, amiért küzdöttél...
Szívedben nem volt más, csak szeretet,

szorgalom és munka volt az egész életed.
Másképp lenne minden, ha velünk lehetnél,

ha hozzánk szólnál, ránk nevetnél.
Szívünkben helyedet nem pótolja semmi,
őrizzük emléked, nem fogunk feledni.”

Újszilvási telephelyre telep működésének fenntartásához, 
gyártó gépek működésének biztosításához 

karbantartó munkatársat keresünk 
hegesztő; lakatos képesítéssel. 

Hétköznapi munkavégzés, egy műszakban. Munkába járási támogatás, buszköltség térítés. 
Jelentkezés: +36 20 452 44 57-es telefonszámon.

HORA Kft.

Tisztelettel állunk az Önök szolgálatára.

HÉTFŐ-PÉNTEK
8.00-16.00 ÓRÁIG

2740 ABONY, RADÁK K. ÚT 31.
TEL.: 06 53/360-628 06 30/9537-502

Temetési ajánlat telefonon,
online vagy személyesen.

    balint.temetkezeskft@gmail.hu

 Széles kellékválaszték
 Halotti anyakönyv
 Személyre szabott árak
 Teljes köru ügyintézés

HAMVASZTÁSOS,
(urnás) TEMETÉS

koporsós temetés

hamvak tISZÁBA temetése,
szertartás

éjjel-nappal
szállításI ügyelet

06 30/9537-502

ÜVEGEZÉS!
tarjányi  lászló

2740 Abony, 
Hársfa u. 18/a.

06-53/362-085
06-30/290-1246
06-30/972-5486 

3,5 m x 0,9 m irodaasztal + irodaszekrények, 
2m x 1 m-es irodaasztal cseresznyefekete színben. 

ELADÓ
Érd.: 06-30/4020-833

 www.bekaklima.hu  •  G @bekaklimaszerviz
 bekaklima.info@gmail.com  •  e beka_klima

KlímATeChnIKA
érTékESíTéS, TELEpíTéS, karBanTarTáS

Gree, SyeN, FiSHer folyamatos Akciók
Telefon: +36-70/429-2901  •  +36-70/736-3626

májusi FisHER akció! 
(3,5 kw comfort plus)

Alap telepítéssel együtt 
Abonyban és 30 km-es 

vonzáskörzetében 349.000 Ft.

Felelős kiadó: Egedi Gábor • Szerkesztőségi cím: Abony, ceglédi út 6.  
Tel./Fax: 53/363-473 • 06-30/4020-833 • Tipográfia: GEDIPRESS • Nyomda: All In one nyomda kft.

Hirdetését leadhatja:
2023. május 30. 1000 óráig a szerkesztőségben.

Megjelenik: 2023. június 1-jén.
A hirdetések tartalmáért, valódiságáért felelősséget nem tudok vállalni!  

A kiadvány bármely részének, vagy egészének bármilyen formában történő sokszorosítása tilos!

PonyvA kéSzítéS

  06-30/2520-788 • autoponyva@freemail.hu

5000 szolnok,  thököly  út  90.
• Teherautók ponyvái: vámzáras, belföldi kivitelben  

reklám-feliratozással, tartószerkezettel.
• Előtetők, teraszok, vendéglők teraszponyvái,  

szélfogó oldalponyva, tartószerkezet készítés.
• Sík takaróponyvák: járművekre, gépekre,  

mezőgazdasági felhasználásra, medence takarásra
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•C és C+E kat. jogosít-
vánnyal belföldi mun-
kavégzéssel, kézi rako-
dással, versenyképes 
bérezéssel sofőr kollégát 
keresünk. Munka vég-
zés: hétfőtől péntekig 
napi szintű hazajárás-
sal, nappali műszakban. 
Telephely: Újszilvás. 
Bejárás támogatott. Je-
lentkezés: +36 20 260 
77 20 Aranyablak Kft
•Kereskedelmi ügy-
intéző munkakörbe 
megbízható, munká-
jára igényes és precíz 
kollégát keresünk. El-
várás: magas fokú excel 
ismeret, talpraesettség, 
minimum középfo-
kú végzettség, irodai 
környezetben szerzett 
tapasztalat. Munkavég-
zés H-P 7:30-16:00-
ig. Jelentkezés fény-
képes önéletrajzzal: 
horaugyintezo@gmail.
com Hora Kft
•A Rozsdás Kft. abonyi 
telepére tehergépjármű-
vezetőt keresünk C, E 
kategóriás jogosítvány-
nyal.Darukezelői vég-
zettség előnyt jelent. 
Jelentkezni lehet  ön-
életrajz megküldésével 
in fo@rozsdaskf t .hu 
e-mail címre. Tel: 53-
360-392
•Bővülő csapatunkba 
gépkezelő betanított 
munkakörbe munkatár-
sat keresünk. Feladat: 
automata, félautomata 
gépek üzemeltetése, ál-
talános termelési felada-
tok ellátása, meghatáro-
zott darabszám elérése, 
munkaterület tisztán 
tartása. Könnyed fizikai 
munkavégzés, hétfőtől 
péntekig; Újszilváson. 
Bejárás céges úton/
busszal költségtérítés-
sel. +36 20 407 35 56 
Aranyablak Kft.

•T-Burger gyorsbü-
fébe részmunkaidőbe 
eladó munkatársat fel-
veszünk. Önéletrajz az 
üzletben leadható.

szolgáltatás

•Veszélyes fák, fenyőfák, 
tujafák, egyéb fák kivá-
gása, visszavágása, ágak 
elszállítása. 06-30/340-
5032
•Szobafestést, kisebb-na-
gyobb házfelújítást válla-
lok. 06-30/276-1923
•Autó- és bútorkárpi-
tozás. Kali György 06-
20/248-5699

•Sírköves! Alacsony árak 
Tószeg.0630 536 7266

•Házhoz megyek! Tele-
vízió, számítógép javítás 
néhány órán belül. 06-
70/578-8350
•SOS Duguláselhárítás. 
Vízszerelés! 06-30/992-
5483
•Kőműves vállalja csa-
ládi házak felújítását, 
salétrom falak szigete-
lését, lapostető szigete-
lést. Homlokzat falak 
szigetelése, ács burko-
lás, térkövezés, víz sze-
relvények, kartonozás, 
betonozás, festés, má-
zolás. Kerítések, járdák 
betonozása, villany, 
kisebb-nagyobb mun-
kák A-Z-ig. Díjmentes 
kiszállás. 06-30/364-
2356

•Ács, tetőfedő, bádo-
gos. Vállalunk: új tető 
ácsolását, régi tető fel-
újítását, beázások meg-
szüntetését. 06-20/362-
8311
•Varrókuckó, ruha var-
rás, javítás. 06-70/279-
0729
•Fenyőfák kivágását, 
elszállítását, KASZÁ-
LÁST vállalok. 06-
30/333-5086

•Villanyszerelő mellé 
keresünk segédmunkást 
(betanított munkást). 
Fiatal, ambíciózus kol-
légák jelentkezését vár-
juk. 06-70/331-9282

•Áru összekészítő mun-
ka Újszilváson. Feladat: 
szállítólevél alapján ter-
mékek megkeresése, 
kiszállításra való előké-
szítése, árumozgatás. 
Hétköznapi munka-
végzés, egy műszakban. 
Munkába járási támo-
gatás, buszköltség térí-
tés. +36 20 452 44 57 
HORA Kft
•Újsághordáshoz kere-
sünk megbízható embere-
ket. Abony, Ceglédi út 6.
•Raktárvezető helyettest 
keresünk bővülő csapa-
tunkba, újszilvási telep-
helyünkre.  Beosztottak, 
kézi rakodó, targoncás 
kollégák feladatainak 
megszervezése, koor-
dinálása. Munkafolya-
matok folyamatos fe-
lülvizsgálata és javítása, 
aktív részvétel az ad-hoc 
és rendszeres készletel-
lenőrzésekben, leltárak-
ban. A megrendelések 
kigyűjtése, a kigyűjtött 
szállítmány leellenőrzé-
se, csomagolása, szüksé-
ges dokumentumokkal 
való ellátása, szállítójár-
műre rakodtatása. Egy 
műszak, szabad hétvége. 
Bejárás céges úton/busz-
szal költségtérítéssel.  Je-
lentkezés: csoportvezeto.
m u n k a @ g m a i l . c o m 
Aranyablak Kft.
•Gépkezelő betanított 
munkás munkakörbe 
kollégát keresünk ceg-
lédi üzemünkbe, egy 
műszakos munkarend-
be, hétfőtől péntekig, 
könnyű fizikai munká-
ra. +36 20 452 44 57 
HORA Kft.

vegyes

•Keveset használt sző-
nyegek 2x3 m, 3x4 m, 
300 l-es Lehel fagyasztó-
láda. Gyermekfejlesztő 
játékok: fa Thomas, Take 
-n- Play vonat készletek! 
Jáva építőjáték eladók. 
06-20/260-9028
•Fagyasztóláda eladó, 
300 l-es, Tel.: 06-53/655-
065
•Piszke kapható. Honvéd 
út 30. 06-30/910-4304
•Rekamié eladó. 06-
53/360-354
•Kőműves szerszámok, 
állványok eladók. 5x3 
méteres konténer eladó. 
Érd.: 06-30/947-3739
•Akció! Nyárfa 3500 
Ft/q, vékony akác, vastag 
akác. Hasítás 500 Ft/q, 
házhoz szállítás 10q-tól! 
0 6 - 3 0 / 3 2 4 - 2 1 7 3 , 
Technikai azonosító: 
AA5840939
•Eladó sarok heverő, ki-
húzhatós fotelek, kisvit-
rin. 06-30/222-1376

JárMŰ

•Újszerű BTWIN típusú 
fiú kerékpár (24-es mé-
ret) eladó. Ár: 35.000 Ft. 
Tel.: 06-20/473-9910

•Használt női-férfi ke-
rékpár eladó. 06-20/498-
6885

•Régi motorkerékpárokat 
(Simson, Mzt, Jawa) vá-
sárolok! Üzemképtelenül, 
hiányosan is! Tel.: 06-
20/572-5142

Munka

•28 éve működő abonyi 
székhelyű lakástextil 
termékeket gyártó és 
forgalmaző cég keres 
üzletkötőt, min. B ka-
tegóriás jogosítvánnyal. 
Kereskedelmi végzettség 
előny, de nem feltétel. 
Érd: 30/928-2847

•Hagyatékokat, gyűjte-
ményeket, személyautó-
kat, motorkerékpárokat, 
utánfutót, lakókocsit, 
traktorokat, gépeket, 
csónakokat vásárolok. 
Tel.: 06-70/341-2495

•Személyautó bérlés 
kedvező áron. Hajdu 
Autókölcsönző. 06-
70/343-9008

•Redőny, szúnyoghá-
ló készítés rövid határ-
idővel. Redőny javítás, 
gurtni csere. E-mail: 
info@anpeko.hu 06-
20/585-3801

állat
•BARNA TOJÓ TYÚK 
szép tollas 15 db-tól ingyen 
szállítással megrendelhető. 
Tel.: 30/860 2627

•Ivarképes kaliforniai bak 
nyulat megvételre kere-
sek. 06-30/282-0299
•FEHÉR TYÚK 3200Ft/
db-10 db tól, FEHÉR 
KAKAS 4500 Ft/db -5 db 
tól kiszállítással megren-
delhető. 06 30/860-2627
•Előnevelt csirke vörös, tar-
ka, fehér előjegyezhető. 06-
70/516-9533 Krupincza

Ingatlan

•Eladó Abony, Szelei út 
79. sz. alatti telephelyen 
lévő élelmiszer és állatele-
del bolt nagy parkolóval. 
Más célra is alkalmas. 
Érd.: 06-30/200-5241

kIadÓ

•Szántóföldet bérelnék, 
vásárolnék előrefizetéssel! 
06-30/543-0807

•Badacsonylábdihegyen 
családi ház kiadó. 06-
30/9-473-739

•Üzlethelyiség kiadó 
Abony központjában a 
Lila üzletsoron irodának, 
fodrásznak, körmösnek. 
06-20/934-3520
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06-20/415-0842  •  06-20/520-0081

TŰZIFA  ELADÓ!

vékony akác .... 5.200 Ft/q

vegyes akác .... 5.700 Ft/q

vastag akác ..... 6.200 Ft/q

Hasított akác .. 6.500 Ft/q

nyár tüzifa ........ 3.300 Ft/q

Technikai azonosító: AA5849893 

fenyő tűzifa ....... 3.300 Ft/q

vastag tölgy ....... 5.300 Ft/q

Hasított tölgy .... 5.600 Ft/q

gyümölcsfa ........ 4.500 Ft/q

vegyes hasított .. 5.000 Ft/q

Nyugdíjas 
kedvezmény!

Műanyagházas 
szövegbélyegzők, 

zsebbélyegzők, 
dátumbélyegzők, 

festékpárnák, 
bélyegzőgumik 

egyedi lenyomattal

GEDIPRESS
2740 Abony, Ceglédi út 6.    

06-53/363-473   •   06-30/555-0731
info@gedipress.hu 

BéLyEGzŐkéSzítéS

Minimális rendelési érték 1000 Ft. Ingyenes házhoz szállítás Abonyban! Az árak az ÁFA-t tartalmazzák és magyar forintban értendőek!

Nyitva: Vasárnap - Csütörtök: 800 - 2100   Péntek - Szombat: 800 - 0100  •  Konyha: H - V.: 1100-2100  

Legyen Ön is a Vendégünk! Jó étvágyat kívánunk!

Ballagási ajánlatunk

Az ételek árai a feltüntetett körettel, csomagolással és 
házhoz szállítással együtt értendőek! 

2740 Abony, Jókai út 9.  •  Rendelés: 06-30/511-33-99  •  06-53/363-089

Kétszemélyes tál (Rántott szelet tallérok, rántott sajt, sokmagvas csirkemell, rántott karfiol)  .................................................. 7.990 Ft
Négyszemélyes tál (Rántott szelet tallérok, rántott sajt, sokmagvas csirkemell (kis adag),  
rántott karfiol, Kijevi csirkemell, sajttal-őszibarackkal töltött csirkemell, cigánypecsenye) ..........................................................  14.990 Ft
Hatszemélyes tál (Rántott szelet tallérok, rántott sajt, sokmagvas csirkemell, rántott karfiol,  
Kijevi csirkemell, cigánypecsenye, fok h. csirkemell csíkok, rántott gomba, mindennel töltött borda, 
sajttal-őszibarackkal töltött csirkemell)  ...............................................................................................................................................  20.990 Ft
Csirkés tál (kijevi jércemell, fokhagymás csirkemell csíkok, roston csirkemell,  
sajttal-őszibarackkal töltött csirkemell rántva)  ...................................................................................................................................... 5.490 Ft
Sertés tál (sajttal - sonkával töltött sertésborda, cigánypecsenye, rántott szelet tallérok, sajtoska) ............................................ 5.490 Ft
Húsmentes tál (rántott gomba, grillsajt, rántott karfiol, rántott sajt) .............................................................................................. 5.490 Ft
Hidegtál 5 személyre (francia saláta 4 adag, sonka tekercs 10 db, kaszinó tojás 5 adag, 
fasírt golyó 1 adag, juhtúróval töltött gombafejek 1 adag, sült csirkecomb 5 db)  ........................................................................ 13.990 Ft
Hidegtál II. 5 személyre (sajtsaláta 5 adag, sonka tekercs 10 db, csirkemáj baconbe, kaszinó tojás 5 adag, 
fasírt golyó 1 adag, sült paprika, aszalt szilvával és füst. sajttal tölt. csirkemell baconbe göngyölve 1 adag) ............................ 13.990 Ft

Rendelés leadási határideje: június 16. péntek.

Brassói aprópecsenye  ...2.590 Ft 
Vitamin saláta ..................... 850 Ft

Marhapörkölt főtt burgonyával  ...  3.490 Ft
Juhtúrós sztrapacska ...................... 1.190 Ft

Eredmények:  
Gelbert - Kéttorony: 2-1 Király Cs. 2, Benkucs Z.
Gedi Press - Trans Plast: 3-9 Csanádi Cs. 3, Rimóczi B. 2, Válóczi B. 2,  
Retkes R. 2, Szabó Z., Fábián, Szöllösi Z.
Bármi Kő - Bercelona: 6-2
Barna Cs., Gulyás N., Hegedűs M. 2, Hegedűs G., Balázs, Schenk, Mányoki

A tabellán való helyezés számításának rendje: 
1. Megszerzett pont 2. Gólkülönbség 3. Több lőtt gól 4. Egymás elleni mérkőzés eredménye.
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Városi Senior Labdarúgó Bajnokság 2022/2023.
H Csapat Ford Gy D V Gól Pont

1 Gelbert ECO 6 5 1 0 19-6 16

2 Bármi-Kő Strand Kisvendéglő 6 5 1 0 25 - 13 16

3 Trans Plast 6 4 0 2 26 - 14 12

4 GEDIPRESS 6 2 0 4 14 - 24 6

5 Kéttorony 6 1 0 5 10 - 22 3

6 Bercelona 6 0 0 6 10 - 25 0
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jaVítás fűtés
Minőségi- megbízható  
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Tanusítvánnyal és számlával.
E-mail: ajgoklima@gmail.com
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