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Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Esztendőt kíván
a Szerkesztőség!

Út-és közműépítésben jártas,

szintező, rajzolvasáshoz értő, józan életű szakembert
és segédmunkást keresek.
• Kiemelt bérezés • Azonnali kezdés
• Hosszú távú munkalehetőség
Szintező műszer használat,
építésvezetői tapasztalat előny.
Tartozz egy magabiztos, stabil háttérrel rendelkező céghez!
Jelentkezés 1000-1700 óra között:

06-20/386-5030

Kedves Ügyfeleink!
Irodánk, december 23-tól január 8-ig zárva tart.
Nyitás: január 9. hétfő 8 óra.
A Kincskereső következő megjelenése: január 12. csütörtök
hirdetésének leadási határideje: január 9. hétfő 17 óra
2740 Abony, Ceglédi út 6. • +36 30 555 0731 • +36 53 363-473

ÜVEGEZÉS
Tarjányi László

Abony
Hársfa u. 18/a.

AKCIÓ!
Vékony akác
Vastag akác

06-30/324-2173

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

Abony, Ceglédi út /volt benzinkút mellett/ • 06-20/255-7790 • H. - P.: 700-1630 Szo.: 700-1200

Minden kedves Vásárlónknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet kívánunk!
Kedves Vásárlóink!

Nyárfa .... 3.500 Ft/q
+ hasítás 500 Ft/q
Házhoz szállítás 10 q-tól!

ABONY,
Ceglédi út 71.
Köszönjük, hogy minket választottak
a 2022-es évben.
Ezúton kívánunk Önöknek
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és egészségben teljes, Békés, Boldog Új Évet!

Autóalkatrész Üzletház
NYITVA TARTÁS
Hétfő - P.: 800 - 1700
Szombat: 800 - 1200

Építő- és Tüzelőanyag
K e r e s k e d é s

Technikai azonosító: AA5840939

Személy-teher-motor alkatrészek minden típushoz.

Várjuk szeretettel meglévő és leendő Ügyfeleinket színvonalas
és olajozott kiszolgálással, versenyképes és rugalmas árakkal!
(+36) 53 361-385, (+36) 30 606 5790

www.agriastart.hu

Ünnepi nyitva tartásunk szerint az utolsó nyitva tartási napunk az évben
2022. december 22. csütörtök 700-1200
Nyitás: 2023. január 3. kedd
garázskapuk
értékesítése

VIRÁG- ÉS KERTÉSZETI SZAKÜZLET
Cím: 2740 Abony, Cserép u. 1. Tel.: 06-20/394-4483
Nyitva: H-P.: 730-1200 1300-1700, Szo.: 730-1200 V.: Zárva

Békés Karácsonyt,
Boldog Új Esztendőt

és jó egészséget kíván
minden sportszerető barátnak
és abonyi lakosnak
a GediPress labdarúgó csapata!

A téli ünnepek alkalmából kívánunk
boldog, örömteli karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag boldog új évet
minden kedves Vásárlóinknak!
Az Agropont
Virág- és Kertészeti Szaküzlet
vezetői és munkatársai.
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2.600 Ft/100 kg

Folyamatosan kapható, a készlet erejéig!
ruf tőzeg,
napraforgó brikett

2.500 Ft/csomag

ledvicai dió szén

Asztalosipari Szerelvénybolt
Bútorokhoz, nyílászárókhoz mindent megtalál, ha felújít vagy gyárt.
Többpontos zárak, zárbetétek, pántok, kilincsek,szigetelőgumik, purhabok, barkácslécek stb.

termékek
LED profilok
LED szalagok

15.000 Ft/100 kg

Köszönjük
Kedves Vendégeinknek,
hogy minket választottak!

Többpontos
zár
Karnisok

Fecske Kft. Újszász, Dózsa Gy. út 35.

Tel.: 06-30/995-9393 • 06-56/366-580

Utólag is
beépíthető
szemetes

AKCIÓK!

Minden kiegészítő kapható
laminált padlóhoz
alátétfóliA, szegőléc, stb.

Méretre
vágható
evőeszközrendező
Burkolatváltók

nyitva tartás: H-P.: 730-1200 • 1220-1700 • Szo.: 800-1200

2740 Abony, Ceglédi út 37/a. 06-53/562-024 www.criss-cross.hu

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Sikerekben Gazdag
Boldog Új Évet kíván
a Chicago Pizzéria csapata!
Ünnepi nyitvatartás:
2022. december 23. ZÁRVA

Az ételek

2022. december 24-én
csomagolása
a tálak kiszállításra kerülnek.
és kiszállítása
2022. dec. 25 - 2023. január 2-ig ZÁRVA
ingyenes!
Nyitás: 2023. január 3. kedd

Ételeink keresd a Facebook-on
facebook.com/chicagoabony,
vagy érdeklődj az alábbi telefonszámokon:

06-20/38-48-050 • 06-53/952-952

PONYVA KÉSZÍTÉS
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

A Peze Pékség
régi és új termékekkel várja kedves Vásárlóit!
Szénhidrát csökkentett kenyér kapható!
Cukrász sütemények, torták folyamatosan kaphatók.

2740 Abony, Ceglédi út 1/a. /Rendőrség mellett/
Nyitva tartás: H-Sz.: 500-2100 • V.: 600-2100

ÓRIÁSI
TŰZIJÁTÉK
VÁSÁR!!!
ABONY PIAC TERÜLETE
DECEMBER 28-31-IG!
Minden nap akciók, ajándékok!
Széles választék, kedvező árak!

TŰZIFA EL ADÓ!

elep
Borbási fat

AKCIÓ

Házhoz szállítás
20 q felett INGYENES!

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

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
Technikai azonosító: AA5849893

06-20/415-0842 • 06-20/520-0081

Minden ami egy jó
szilveszteri tűzijátékhoz kell!
06-30/2520-788

autoponyva@freemail.hu

Érd:

06-20/319-5505

Hirdetését leadhatja:
2022. január 09. 1700 óráig a szerkesztőségben.
Megjelenik: 2023. január 12-én.
A hirdetések tartalmáért, valódiságáért felelősséget nem tudok vállalni!
A kiadvány bármely részének, vagy egészének bármilyen formában történő sokszorosítása tilos!

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.

Abonyi fiókja
teljeskörű
temetkezési szolgáltatás
Ügyintéző: Csibrány Istvánné 06-20/388-5438
Iroda: 2740 Abony, Cserép út 1. /Piacnál/

ügyelet: éjjel-nappal
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vegyes
•Akciós fenyőfa vásár a
Lila üzletsornál termelői
áron!

•Házi füstölt kolbász/
szalámi:
06-20/5807772
•Varrógépek, használt
Naumann, singer, textima gyorsvarrógép garanciával eladó Abonyban. 06-70/255-2432
•Házi savanyú káposzta
+ hasáb eladó. Tel.: 0670/211-1801
•Savanyú káposzta eladó. Abony, Nyári Pál út
26/A. 06-20/359-4218

jármű
•Régi motorokat, veteránautókat keresek! Simson,
MZ, Jawa, Csepel, stb.
Lehet hiányos, üzemképtelen is. 06-20/572-5142

3. old.
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•Újsághordáshoz megbíz- •Személyautó bérlés
ható személyt keresünk. kedvező áron. Hajdu
Autókölcsönző.
06•Munkalehetőség! Út- Abony, Ceglédi út 6.
és csatornázási mun- Szolgáltatás 70/343-9008
•S
O
S
kálatokhoz segéd- és
Duguláselhárítás,
vízszakmunkásokat kere- •Abony és környékén
sek, bérezés megegyezés gyógytornát vállalok az szerelés! FAKIVÁGÁS
szerint, heti fizetéssel. ön otthonában. Tamasi- 06-30/992-5483
Tel.: 06-20/566-5212 Spolmin Petra. 06- •Kőműves vállalja csa30/627-9925
ládi házak felújítását,

munka

•Ceglédi
telephelyű
vállalkozásunk felvételt hirdet útépítésben,
térburkolat építésben
jártas munkavállalók
részére.
Elvárások:
szakmai
tapasztalat,
önálló munkavégzés,
B-kategóriás jogosítvány. Közmű építésben szerzett tapasztalat
előnyt jelent. Bérezés
megegyezés
szerint.
Jelentkezni a 06-305977621-es telefonszámon vagy a takacs.
nandor@elastic91.hu
e-mail címen lehet

•Veszélyes fák, fenyőfák,
tujafák, egyéb fák kivágása, visszavágása, ágak
elszállítása. 06-30/3405032
•Varrógépek
javítása
garanciával. Abonyban,
Szolnoki út 133. 0670/255-2432
•Kosaras autó bérlehető
magaslati munkákhoz.
pl. házak díszítéséhez.
Tel.: 06-70/316-2909
•Mindenféle sitt elszállítás pincétől a padlásig.
Mindenféle
takarítás.
06-30/455-0209

Fényképes
ajándék bögre!
mo

ak
ci
sak
2.3 ó!
90

st c

Az

akc
ió v
érv isszavo Ft/
ény
es. násig db

Lepje meg szeretteit
Karácsonyra!

Pólók nyomtatása, munkaruha feliratozás,
sportmezek számozása, feliratozása.
2740 Abony, Ceglédi út 6. • (06) 53 363-473

sarokülő, fotellal
240x220 cm-es ülőgarnitúra fotellal
(nem ágyazható, nem nyitható) keresi
új tulajdonosát.
Ára: 49.000 Ft
Érd.: 06-30/40-20-833

Állat

•Gyöngykakasok
és
gyöngytyúkok eladók.
salétrom falak szigete- 06-53/362-104
lését, lapostető szigete- •Pecsenyecsirke
és
lést. Homlokzat falak tyúk megrendelhető
szigetelése, ács burko- pucolva. 06-20/222lás, térkövezés, víz sze- 4734
relvények, kartonozás,
•Eladó hízók! 850 Ft/
betonozás, festés, mákg. 06-20/220-0763
zolás. Kerítések, járdák
betonozása,
villany,
ingatlan
kisebb-nagyobb munvásákák A-Z-ig. Díjmentes •Szántóföldet
kiszállás. 06-30/364- rolok, bérelek! Tel.:
20/228-2270
2356
•Térkő javítást, ud- •Szántóföldet bérelnék
vartakarítást és kerítés előrefizetéssel is! 06építését ünnepek előtt 30/543-0807
vállalom. 06-30/841- •Szántóföldet, kaszálót
5195
bérelnék. 06-30/854•Redőny, szúnyogháló 7638
készítés rövid határKIADÓ
idővel. Redőny javítás,
gurtni csere. E-mail: •KIADÓ HÁZ VASinfo@anpeko.hu Tel.: ÚT ÚT . 85. HAVI
06-20/585-3801
70.000 FT. 2 havi
•Házhoz megyek! Te- kaukcio egy havi bérlevízió, számítógép ja- leti díj szükséges. Tel:
vítás néhány órán be- 06-20/577-0735
lül. 06-70/578-8350
•Egyedülálló személy•S
O
S nek bútorozott albérDuguláselhárítás. 06- let kiadó. Tel.: 0620/920-5556
30/292-5644

pólónyomtatás

ELADÓ

•Teljeskörű lakásfelújítások: kőműves munkálatok, tetőfelújítások.
Farkas Roland, ingyenes
munkafelmérés.
Tel.: 06-70/626-8447

GRÁNIT SÍREMLÉKEK!
2023 január 31-ig 25% árengedmény, előrendelés esetén!
TÓSZEG, Galambos Imre

06 30 536 7266

„Csak az idő múlik,
Feledni nem lehet,
Szívünk örökké őrzi emlékedet.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik édesapám

Tánczos László

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak
és fájdalmunkban osztoztak.
Szerető családja.
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Érdeklődni: 06 (30) 678-8939
Abony, Ráday út 2. (A SPÁR mögött)
www.abonytakarmany.hu • Tel.: 06-20/535-22-85
Nyitva: H-P: 800-1200 1300-1700 • Szo.: 800-1200
Purina Takarmányáruház ABONY

MINŐSÉG, MEGBÍZHATÓSÁG - BIZTONSÁG

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánunk!
Jövőre is várjuk régi és új Vásárlóinkat a megszokott módon.

2022. december 22.

EUTR SZÁM: AA5864452

,
alka 2004 B
Sz

t.

Saeco, Philips, Delonghi kávégépek javítása garanciával.
Ugyanitt eladó gépek!

Az árak a meglévő készlet erejéig érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

info@gedipress.hu

Tö
rt

el, Karinthy F. u.

2.

TŰZIFA folyamatosan kapható!
vastag akác gurigás ......................................................................................... 7.000 Ft/100 kg
vastag akác konyhakész................................................................................ 7.300 Ft/100 kg
vékony-vegyes akác ....................................................................... 5.500 Ft/100 kg
tölgy-bükk-gyertyán-kőris kuglis...................... 6.800 Ft/100 kg
tölgy-bükk-gyertyán-kőris félig hasított ......7.100 Ft/100 kg
tölgy-bükk-gyertyán-kőris konyhakész......... 7.300 Ft/100 kg
nyárfa /nem gallyfa/ kuglis..................................................................................... 3.300 Ft/100 kg
nyárfa /nem gallyfa/ félig hasított..................................................................... 3.500 Ft/100 kg
konyHaKész vegyes csak keményfa........................................ 7.300 Ft/100 kg

Széletezetlen keményfa deszka és akác oszlopok kaphatók.

Zsákos cseh dió szén 5.100 Ft/zsák,25 kg-os
Zsákos fűrészpor folyamatosan kapható!
Kiszállítás 15 mázsától díjtalan.

Mérleggel sem rendelkező, neve nincs alkalmi
tűzifa árus, házaló nem azonos a kereskedővel!

Mamut Festék centrum
2740 Abony, Ceglédi u. 5.
06-53/889-102

Ünnepi nyitva tartás:
2022. december 24. 800-1200 • 2022. december 25-26: zárva
2022. december 27-31. 800-1200
2023. január 1: ZÁRVA • 2023. január 2-tól a megszokott nyitvatartási idő szerint.

5100 Jászberény, Bercsényi u. 18. • 06-57/404-614
www.mamutfestek.hu • nord@invitel.hu

Nyitva tartás: H-P.: 730-1700 • Szo.: 800-1200

Baromfi, sertés, juh, szarvasmarha, valamint lótápok, takarmány kiegészítők
széles választékával várjuk meglévő és új Vásárlóinkat.
SZEMES TAKARMÁNYOK (darák és keverékek) Ezen felül kínálunk még hobbi- és kisállat eledeleket (kutya, macska, száraz tápok, konzervek, szalámik).
15.000 Ft rendelés felett házhoz szállítás Abony 30km-es körzetében.
Aktuális árainkról, illetve kedvezményeinkről érdeklődjön kollégáinknál.

Bolt: 06-20/535-2285 • Kiszállítás: 06-30/514-4003

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet kívánunk!
Szakértelem a színek világában. Színkeverés.

GÁZPALACK
KAPHATÓ.

Legyen Ön is a Vendégünk!

Jó étvágyat kívánunk!

Strand

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

Készételek

Marhapörkölt főtt burgonyával ................................................. 3.440,Pacalpörkölt főtt burgonyával ................................................... 2.540,-

Sertéshús ételek

Rántott szelet petrezselymes burgonyával ...............................2.440,Cigánypecsenye sült burgonyatallérral .....................................2.940,Brassói aprópecsenye ...................................................................2.590,Sajttal-, sonkával töltött sertésborda hasábburg. . ...........3.090,Mindennel (sajt, sonka, gomba ) töltött sertésborda hasáb.-val 3.090,Velővel töltött sertésborda sült burgonyatallérral ..............3.490,Rántott velő héjas burgonyacikkel ..............................................2.880,Sajtoska vegyes körettel...................................................................2.640,Borzaska vegyes körettel .................................................................3.340,Penne Carbonara..............................................................................2.290,Milánói sertésborda .......................................................................3.890,-

Kis adag

905,1.160,2.240,1.655,1.590,1.910,1.690,2.010,2.200,1.875,1.720,1.490,-

Szárnyashús ételek

Fokhagymás csirkemell csíkok rántva vegyes körettel ......2.740,Sajttal, őszibarackkal töltött csirkemell párolt rizzsel .......3.340,Kijevi csirkemell hasábburgonyával ..........................................2.890,Csirke wokban zöldségekkel
csirkemell, kaliforniai paprika, répa, káposzta, rizs ....................1.690,Csirkemell rántva sült burgonyatallérral ...................................2.690,Sokmagvas csirkemell petrezselymes burgonyával ..............2.740,Grillezett csirkemell párolt rizzsel ..............................................2.240,Juhtúrós csirkemell gyros salátával, gyros öntettel ...............3.140,-

2.175,1.950,1.750,1.785,-

Vegetáriánus ételek
Rántott sajt hasábburgonyával .................................................. 2.790,Vitamin saláta ................................................................................. 850,Rántott gomba vegyes körettel .................................................. 1.740,-

1.810,-

Strand tálak

Kétszemélyes tál ..................................................................................................... 7.990,(Rántott szelet tallérok, rántott sajt, sokmagvas csirkemell, rántott karfiol)
Négyszemélyes tál ................................................................................................. 14.490,(Rántott szelet tallérok, rántott sajt, sokmagvas csirkemell (kis adag), rántott
karfiol, Kijevi csirkemell, sajttal-őszibarackkal töltött csirkemell, cigánypecsenye)
Hatszemélyes tál ........................................................................................................20.990,(Rántott szelet tallérok, rántott sajt, sokmagvas csirkemell, rántott karfiol,
Kijevi csirkemell, cigánypecsenye, fokh. csirkemell csíkok, ránt. gomba,
mindennel töltött borda, sajttal-őszibarackkal töltött csirkemell)
Választható köretek: hasábburg. / rizs • petrezselymes burg. /rizi-bizi
Sertéshúsos tál (2 főre ajánljuk) (sajttal - sonkával töltött sertésborda, cigánypecsenye, rántott szelet tallérok, sajtoska)......................................................... 5.490,Húsmentes tál (2 főre ajánljuk) (rántott gomba, grillsajt, rántott karfiol, rántott sajt).5.490,Csirkehúsos tál (2 főre ajánljuk) (kijevi jércemell, fokhagymás, csirkemell
csíkok, roston csirkemell, sajttal-őszibarackkal töltött csirkemell rántva) ..5.490,-

Hamburgerek

Sajtburger EXTRA (h.zs., pleskovica, öntet, cs.uborka, ketchup, mustár, saláta, dupla sajt) 1.290,Bacon-ös(hamburger zsemle, pleskovica, öntet, ketchup, mustár, ...................................... 1.290,pirított hagyma, sült bacon, paradicsom, csemegeuborka, saláta, sajt)
“Herkentyű” (h.zs. rántott sajt, sült bacon, jégsaláta, ketchup, tartár mártás) ............... 1.290,Chicken (h. zs., rántott csirkemell, öntet, káposztasaláta, saláta, sajt)................................ 1.290,Sima (h.zs., pleskovica, öntet, ketchup, mustár, par., saláta, kov. uborka) .......................... 1.190,Grillsajtos (h.zs., grill sajt, öntet, saláta, kov. uborka, paradicsom, lilah. HÚSMENTES) ........... 1.390,Pecsenye burger Választható zsemle (chilei-s, pityókás, szezámmagos) 8dkg sertés pecsenye,
8dkg grillkolbász, házi öntet, sav. káposzta, savanyított lilahagyma ............................................................1.550,Angus burger (100% Angus marha 15dkg húspogácsa, Választható zsemle (chilei-s, pityókás,
szezámmagos), házi öntet, jégsaláta, savanyított lilahagyma, savanyított sárgarépa.) ............. 1.790,Pulled Pork burger (Választható zsemle (chilei-s, pityókás, szezámmagos), házi öntet,
15dkg sertés tépett hús, BBQ vagy pirított hagyma, savanyított lilahagyma.).......................1.790,Gyrostál (gyroshús, sült burgonya, gyros saláta, kapros öntet) ............................................ 2.790,Gyros pitában ..................................................................................................................................... 1.290,-

Desszertek

Palacsinta (kakaós, ízes, túrós, nutellás) ......................................... 490.Gesztenyepüré ...................................................................................... 950.Csokoládé szuflé................................................................................... 990,-

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

Normál

Jókai bableves ................................................................................ ... 1.390,Csontleves csigatésztával .................................................................. 650,Hideg málnakrémleves .............................................................. ... 1.890,Gulyásleves ...................................................................................... ... 1.790,-

A kerthelyiségünkben helyben is lehet fogyasztani!

Levesek

Kisvendéglo

Köretek és savanyúságok felől érdeklődjön rendelésfelvételkor!
Nyitva: V - Cs.: 800 - 2100 P - Sz.: 800 - 0100 • Konyha: H - V.: 1100-2100-ig Az ételek árai a feltüntetett körettel, csomagolással és házhoz szállítással együtt értendőek!
Minimális rendelési érték 1000 Ft. Ingyenes házhoz szállítás Abonyban! Az árak az ÁFA-t tartalmazzák és magyar forintban értendőek!

