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Tel.: 53/363-473

AKCIÓ!

2022. december 15.
www.gedipress.hu

Technikai azonosító: AA5840939

+ hasítás 06-30/324-2173

Akciós ajánlatunk:
2022. dec.

16 - 17-én

csokis-tejszínes
kocka
180 Ft/db. Az akció a készlet erejéig tart.

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

PONYVA
KÉSZÍTÉS
5000 Szolnok, Thököly út 90.
06-30/2520-788
autoponyva@freemail.hu

500 Ft/q Vékony akác

Vastag akác
Nyárfa .... 3.500 Ft/q
Házhoz szállítás 10 q-tól!

Szeretné az Ön számára
a legkedvezőbb
biztosítást megkötni?

Cím: 2740 Abony, Cserép u. 1. Tel.: 06-20/394-4483
Nyitva: H-P.: 730-1200 1300-1700, Szo.: 730-1200 V.: 800-1200

Fenyőfa

ÜVEGEZÉS
Tarjányi László

Abony
Hársfa u. 18/a.
06-53/362-085
06-30/290-1246
06-30/972-5486

VIRÁG- és KERTÉSZETI Szaküzlet

MINDEN
magyarországi biztosító
szerződött partnere.

Lőrinczy Attila

független pénzügyi- és biztosítási tanácsadó

Tel.: +36

20 293 3131

E-mail: lorinczy.attila@garantorkft.hu

2740 Abony, Kossuth tér 10.

VÁSÁR

Válogasson

Normand és luc fenyőink közül.
Kínálatunkban mindent megtalál,
ami az ünnepi készülődéshez szükséges:

girlandok, díszített műfenyő,
karácsonyi égősor, fényfüzérek, dísz- és illatgyertyák,
karácsonyi gömbök, dekorációk,
asztaldíszek, kopogtatók, sok-sok apró kiegészítő.

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

Személy-teher-motor alkatrészek minden típushoz.

Előrendelés a Mészáros Vendéglőben
2022. december 23. 1500 óráig. Elvitel december 24-én 1500 óráig.
Mészáros tál 2 személyre............................................................................................................ 7.900.(rántott sertésszelet, rántott csirkemell, rántott gomba, rántott velő, rántott sajt, füstölt házikolbász grillezve,
vegyes köret)
Fatányéros 3 személyre............................................................................................................. 11.700.(roston sült karaj, csirkemell roston, szalonna, malacsült, füstölt házikolbász grillezve, párolt káposzta,
hagymás törtburgonya)
Csülök tál 3 személyre.................................................................................................................... 7900.(1 db egész csülök, sült burgonya, párolt káposzta)
Erdélyi fatányéros 4 személyre ........................................................................................... 14.900.(malaccsászár, csülökpékné, roston sült csirkemell, natúrszelet, füstölt házikolbász grillezve, hagymás törtburgonya, párolt káposzta)
Tarján tál 4 személyre ................................................................................................................ 12.500.(Tarján pulykamell sajttal, sonkával töltve, csirkemell gombával töltve, csirkemell karfiollal töltve, rántott sajt,
rántott gomba, vegyes köret, rizs, sült burgonya)
Bajor csülök 4 személyes (hagymás törtburgonya, párolt káposzta) ............................... 12.800.Magyar óvári sertésszelet 2 személy rizs gombapüré sonka sajt ................................... 7.800.Dubarry sertés szelet rizs 2 szem. rizs, karfiol, sajt ........................................................... 7.800.Kocsonya /sertésből/ ..................................................................................................................... 2.800.Töltött káposzta 1 töltés, apró káposztával ......................................................................... 2.200.Afrikai harcsaderék rántva 2 személyre majonézes burgonyával.......................... 5.700.Ropogós pisztráng 2 személyre majonézes burgonyával............................................. 5.700.Diós és mákos KALÁCS

Rendelésfelvétel: naponta 1400-1800 06-53/360-600
SMS: 06-30/958-8331 visszahívjuk!

Az ételek ára a köretet is tartalmazza. Csomagolásra plusz felárat számolunk. Az árak visszavonásig érvényesek.

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

KLÍMASZERELÉS

Fűtsön - hűtsön gazdaságosan klímával!
Olcsó Fűtésben is jók vagyunk! A már megszokott
fűtés
minőségi munkával várjuk hívását!
l.
klímáva
Telefon:

06-20/99-77-950

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

www.gedipress.hu

info@gedipress.hu

2022. december 15.

2740 Abony, Kossuth tér 9.
Optikai keretek, napszemüvegek
széles választékban.
Kedves Vásárlóink!
Karácsonyi Sütemény csomagra
előrendelést felveszünk.
2022. december 21-ig adhatják le rendeléseiket!
„A” nagy sütemény csomag:
32db/csomag • 4.500 Ft/csomag
„B” közepes sütemény csomag:
24db/csomag • 3.990 Ft/csomag
„C” kicsi sütemény csomag:
2.500 Ft/csomag
„D” csomag: sós sütemény csomag:
Kb. 1kg • 3.800 Ft/csomag

k a r ác s o n y i a kc i ó !
Multifokális, bifokális lencsék -20% kedvezménnyel,
alap lencsék -30% kedvezménnyel kaphatók.

Ajándékutalvanyok
kaphatók!

A kedvezmények komplett szemüvegkészítés esetén vehetők igénybe.

Orvosi látásvizsgálat INGYENES!

Előzetes bejelentkezés szükséges: 06-30/865-4907

Hétfő: 800 - 1200 • Kedd - péntek: 800 - 1700 • Szombat: 800 - 1200

Diós bejgli 1.950 Ft • Mákos bejgli 1.850 Ft

nyitva tartás
h-szo: 800-1900
v: 800-1400

Használt és új abroncsok

AKCIÓS ÁRON!

centrírozás szerelés
06-20/279-7362
autóklíma töltés felni egyengetés Abony, Erkel F. u. 5/A.
Saeco, Philips, Delonghi
kávégépek javítása garanciával.
Ugyanitt eladó gépek!

Új- és használt arany- , ezüst ékszerek és órák
- 10 % kedvezménnyel kaphatók.
Egyes új arany ékszerek - 20 % kedvezménnyel kaphatók.
Akció érvényes:
2022. november 21 - december 24-ig.

Az arany nemcsak egy ajándék, hanem befektetés is.

Abony, Szilágyi E. úti üzletsor • Tel.: 06-53/360-200

Idén is szeretnénk segíteni a Karácsonyi készülődésben!

Karácsonyi tálaink elorendelésre

Érdeklődni: 06 (30) 678-8939

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

ügyelet: éjjel-nappal
Hirdetését leadhatja:
2022. december 19. 1200 óráig a szerkesztőségben.
Megjelenik: 2022. december 22-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.

6 személyre ................................................... 17.990.-

Aszalt szilvával töltött csirkefalatok, krémsajttal töltött sertésborda,
fasírtgolyó, rántott sajt, töltött palacsinta, rántott sertésborda,
jázmin rizs, petrezselymes burgonya
A tál 6 adag ételt tartalmaz.

2. Ünnepi tál

6 személyre .................................................. 17.990.-

Mindennel töltött sertésborda, sajttal - sonkával töltött csirkemell,
rántott csirkemell szezámmagos bundában, rántott sajt, sült csirkecomb,
stefánia vagdalt, jázmin rizs, petrezselymes burgonya
A tál 6 adag ételt tartalmaz.

3. Vega tál

............................................................................. 9.990.-

Rántott sajt, rántott karfiol, rántott gomba, rántott hagymakarika,
jázmin rizs, petrezselymes burgonya.
A tál 4 adag ételt tartalmaz.
A megrendelt ételek december 24-én kerülnek kiszállításra.

„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,
de ha már abban nem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, és minket szerettél,
nem haltál Te meg, csak álmodni mentél.”

Megtört szívvel emlékezünk

Major Béla István
halálának 1 évfordulóján.
Szerető felesége és Családja.

Rendelésfelvétel nyitvatartási időben:

kedd-szombat 1100 - 2100 • vasárnap: 1100 - 1400 óra között.
A tálak tartalmán nem áll módunkban változtatni. Megértésüket köszönjük!

Karácsonyi tál rendelőink között december 21-én kisorsolunk
3 db karácsonyfadísz csomagot, 1 db karácsonyi asztalterítőt.
További ételeink keresd a Facebook-on: facebook.com/chicagoabony,
vagy érdeklődj az alábbi telefonszámokon:

06-20/38-48-050 • 06-53/952-952

Az ételek csomagolása és kiszállítása ingyenes!

Az akció érvényes 2022. december hónapban.
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vegyes
•Köszönöm a Kedves embereknek, hogy az ártatlan
baromfiaimat elpusztították, mert a kakas kukorékol, a tyúk meg kapirgál.
Boldog Karácsonyt!
•Házi savanyú káposzta
+ hasáb eladó. Tel.: 0670/211-1801
•ELADÓ barna, modern
szabású női irha kabát
48-50, és tyúkok.Tel.: 0620/410-1183
•Savanyú káposzta eladó.
Abony, Nyári Pál út 26/A.
06-20/359-4218

info@gedipress.hu

•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
06-30-5977621-es telefonszámon vagy a takacs.
nandor@elastic91.hu
e-mail címen lehet.

Szolgáltatás

•Veszélyes fák, fenyőfák,
tujafák, egyéb fák kivágása, visszavágása, ágak
•Simson kismotort vá- elszállítása. 06-30/340sárolnék saját részre. 06- 5032
70/367-9051
•Varrógépek
javítása
•Régi motorokat, veterán- garanciával. Abonyban,
autókat keresek! Simson, Szolnoki út 133. 06MZ, Jawa, Csepel, stb. Le- 70/255-2432
het hiányos, üzemképtelen
•Kosaras autó bérlehető
is. 06-20/572-5142
magaslati munkákhoz.
munka
pl. házak díszítéséhez.
Tel.: 06-70/316-2909
•Újsághordáshoz megbízható személyt keresünk. •SOS Duguláselhárítás.
06-30/292-5644
Abony, Ceglédi út 6.

jármű

Kolivi Kft. Cegléd, Felház u. 57.
Jana Zoltán gyógytornász

•Mindenféle sitt elszállítás pincétől a padlásig.
Mindenféle takarítás. 0630/455-0209
•Személyautó
bérlés
kedvező áron. Hajdu Autókölcsönző. 06-70/3439008
•SOS Duguláselhárítás,
vízszerelés! FAKIVÁGÁS
06-30/992-5483
•Kőműves vállalja családi házak felújítását,
salétrom falak szigetelését, lapostető szigetelést.
Homlokzat falak szigetelése, ács burkolás, térkövezés, víz szerelvények,
kartonozás, betonozás,
festés, mázolás. Kerítések, járdák betonozása,
villany, kisebb-nagyobb
munkák A-Z-ig. Díjmentes kiszállás. 0630/364-2356

Diplomás, 18 éves tapasztalattal rendelkező rehabilitációs
gyógytornász egyéni gyógytornát vállal.

Rendelés: hétfő és szerda: 1400-1900
Időpontegyeztetés: 06-20/824-78-10 Várom szeretettel!

„Csak az idő múlik,
Feledni nem lehet,
Szívünk örökké őrzi emléketeket.”

Fájó szívvel emlékezünk

Bugyi Albert

halálának 9. évfordulójára,
felesége Tóth Magdolna
halálának 2. évfordulójára.
Szerető családjuk.

Fényképes
ajándék bögre!

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és tisztelték testvéremet
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Klincsek Teréziát

82 éves korában elhunyt.
Szűk családi körben helyeztük végső nyugalomba.
Juhász család

Lepje meg szeretteit
Karácsonyra!

ELADÓ

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

,
alka 2004 B
Sz

EUTR SZÁM: AA5864452

t.

Szakterületeim:
• Mckenzie vizsgálat, kezelés (nyaki, lumbális gerincsérv kezelés)
• Sportsérülések kezelése
• Csípő- és térd protézis műtét előtt és utáni kezelés
• Rotátor köpeny műtét utáni gyógytorna
• Kinezio Tape szalag felhelyezése
• Scoliosis és Morbus Schuermann kezelés
• Strokes utáni kezelés
• Baleset utáni rehabilitáció: végtag-, gerinctörések,
zúzódások, rándulások, szalagszakadás, ficamok stb.

•Választási malacok elKIADÓ
adók. Tel.: 06-70/3162909
•Egyedülálló személynek
•Nagysúlyú hízók el- bútorozott albérlet kiadó.
Tel.: 06-20/920-5556
adók. 06-70/261-0426

•Redőny, szúnyogháló
készítés rövid határidővel. Redőny javítás, gurtni csere. E-mail: info@
anpeko.hu Tel.: 0620/585-3801

mo

•Szántóföldet, kaszálót bérelnék. 06-30/854-7638

Állat

•Költöztetés. 06-20/4935899

GYÓGYTORNA magánrendelő Cegléden

3. old.

•Házhoz megyek! Tele- •Anyahízó, süldők elvízió, számítógép javítás adók. 06-20/479-2977
néhány órán belül. 06•Pecsenyecsirke és tyúk
70/578-8350
megrendelhető pucolva.
•Teljeskörű lakásfelújí- 06-20/222-4734
tások: kőműves mun•Eladó hízók! 850 Ft/kg.
kálatok, tetőfelújítások.
06-20/220-0763
Farkas Roland, ingyenes
munkafelmérés. Tel.: 06ingatlan
70/626-8447
•Szántóföldet vásárolok,
•Régi belsőtokos REDŐbérelek! Tel.: 20/228NYÖK
/fa-műanyag/
2270
cseréje hőszigetelt alumínium vagy műanyag •Szántóföldet bérelnék
redőnyre. Ingyenes fel- előrefizetéssel is! 06mérés! 06-20/495-4127 30/543-0807

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

XXVIII. évf. 46.
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TŰZIFA folyamatosan kapható!
vastag akác gurigás ......................................................................................... 7.200 Ft/100 kg
vastag akác konyhakész................................................................................ 7.500 Ft/100 kg
vékony akác ........................................................................................................... 6.000 Ft/100 kg
tölgy-bükk-gyertyán-kőris kuglis...................... 7.200 Ft/100 kg
tölgy-bükk-gyertyán-kőris félig hasított ......7.300 Ft/100 kg
tölgy-bükk-gyertyán-kőris konyhakész......... 7.500 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........................................ 7.500 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!

4. old.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázat célja:

Az SGN-STEEL Kft. a jelenleg kialakult nehéz gazdasági helyzet és az ehhez kapcsolódó társadalmi felelősségvállalás érdekében pályázatot
hirdet civil és nonprofit szervezetek, sportegyesületek, szociális tevékenységet végző csoportok támogatására, amelyek
hozzájárulnak az abonyi – kiemelten a gyermekek – egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlőségének javításához,
segítik a szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetűek életminőségének javítását,
emelik Abony város szellemi-, művészeti-, kulturális- és sportéletének színvonalát.
Az elbírálás során előny, ha a pályázati program célcsoportja egészségügyi-, szociális- vagy más okból hátrányos helyzetű gyermekek, a program
közvetlen elérése minél szélesebb körű, illetve hatása mélyebb.
Pályázati előírások
Pályázatot nyújthatnak be az Abonyban bejegyzett és itt is működő, civil és nonprofit szervezetek, sportegyesületek, szociális tevékenységet
végző csoportok, amelyek létesítő okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységüket legalább 1 éve aktívan folytatják,
és a pályázat benyújtásának időpontjáig 1 éve nyilvántartásba vették és nem áll fenn köztartozásuk. A pályázónak számlát vagy adónyilatkozatot
kell kiállítania a támogatás összegéről. Pályázati díj nincs. A támogatás jellege: A támogatás formája vissza nem térítendő, egyszeri támogatás.
Az elnyerhető támogatás összege: 100 000.-Ft.
2023. évben a pályázati keret 1,2 millió forint, havonta 100 000,- Ft kerül kifizetésre, így 12 nyertes pályázó lesz.
A pályázat beadásának módja és határideje:
A pályázatokat elektronikus úton, a tamogatas@sgnsteel.com email címre lehet beküldeni 2022.12.31.-ig.
Benyújtandó dokumentumok:
a támogatás felhasználására vonatkozó költségterv, eszköz beszerzésnél árajánlat
A hatályos létesítő okirat és a civil szervezet nyilvántartásban szereplő adatait tartalmazó hiteles kivonat is szükséges.
Köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás
Pályázatok elbírálása: Az SGN-STEEL Kft. vezetése dönt a 12 nyertes pályázóról minden pályázó email-ben értesítést kap.
Az SGN-STEEL Kft. vezetése a döntését nem indokolja, az ellen fellebbezésnek nincs helye.
A támogatást elnyert pályázókat a döntést követően e-mailben értesíti a további teendőikről.

Legyen Ön is a Vendégünk!

Strand

Tisztelt Uram!

Jó étvágyat kívánunk!

Kisvendéglo

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

Adjon a szokásosnál is több figyelmet az ünnepek alatt kedvesének! Lepje meg! Készíttesse Ön a vacsorát! Velünk!
Ünnepi ajánlatunkat az Ön figyelmébe ajánljuk, hogy kedvese a konyha helyett a szeretteivel tölthesse az ünnepet és ne maradjon le egyetlen meghitt pillanatról sem.

Ünnepi Ajánlatunk

Libamájjal és füstölt sajttal töltött csirkemell sült burgonyatallérral ...........................................................................................................
Vörös áfonyával és sajttal töltött csirkemell rizzsel ....................................................................................................................................
Rántott libamáj sült almával ...................................................................................................................................................................
Borzaska vegyes körettel ............................................................................................................................................................................
Aszalt szilvával töltött csirkemell rántva vegyes körettel ..............................................................................................................................
Orly harcsafilé párizsias bundában vegyes körettel .....................................................................................................................................
Aszalt szilvával és füstölt sajttal töltött csirkemell bacon-be göngyölve sült burgonyatallérral .....................................................................

3.440 Ft
2.440 Ft
4.340 Ft
3.040 Ft
2.940 Ft
2.840 Ft
3.340 Ft

Kétszemélyes tálak

Csirkehúsos tál kijevi jércemell, fokhagymás csirkemell csíkok, roston csirkemell, sajttal-őszibarackkal töltött csirkemell rántva....................... 5.490 Ft
Sertéshúsos 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

Négyszemélyes tál

Rántott szelet tallérok, rántott sajt, sokmagvas csirkemell (kis adag), rántott karfiol, Kijevi csirkemell,
sajttal-őszibarackkal töltött csirkemell, cigánypecsenye /6 adag étel/ ...................................................................................................... 14.990 Ft

Hatszemélyes tál

Rántott szelet tallérok, rántott sajt, sokmagvas csirkemell, rántott karfiol, Kijevi csirkemell, cigánypecsenye, fokhagymás csirkemell csíkok,
rántott gomba, mindennel töltött borda, sajttal-őszibarackkal töltött csirkemell /9 adag étel/ ................................................................ 20.990 Ft

Választható köretek: hasábburgonya / rizs petrezselymes burgonya /rizi-bizi
ELŐRENDELÉST veszünk fel a következő ételekre /előző nap 12 óráig/.

Töltött káposzta /3 töltés adag/ ................................................. 2.200 Ft
Ropogósra sült egész kacsa /1,5 kg-os pecsenye kacsa/ ............... 6.200 Ft
Dióval és aszalt szilvával töltött sült alma .................................. 300 Ft/db
Halászlé /szálkamentes tiszai harcsafilével, 1 adag = 0,7 liter/ ..... 1.990 Ft
Kocsonya ................................................................................... 1.350 Ft

Rántott pontypatkó törtburgonyával ..................................... 1.290 Ft
Hidegtál /5 személyre/ ........................................................... 9.990 Ft
Karácsonyi tál /3 főre ajánljuk 4 adag étel/ ............................ 9.990 Ft
rántott pontypatkó, rántott harcsafilé, bacon-ös harcsafilé tekercs,
vörösáfonyás csirkemell rántva tört burgonyával

Ünnepi nyitva tartás: dec. 24-én 1400 óráig • dec. 25-26-án zárva • dec 27-30-ig 800-2100-ig • dec. 31-én zárv • jan. 1-jén zárva. Január 2-tól a konyha változatlan módon üzemel kiszállítással.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánunk! Strand Kisvendéglő munkatársai.
Nyitva: V - Cs.: 800 - 2100 P - Sz.: 800 - 0100 • Konyha: H - V.: 1100-2100-ig

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

