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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 19-20-án 

vendégváró
szelet

Telefon: 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.
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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

Nyárfa készlet kisöprés akció-szuper ár

csak a készlet erejéig

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

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!
ABONY, Hunyadi János u. 16.

Eredetvizsga
Biztosítás

Okmányirodai ügyintézés
Forgalomba helyezés







EREDETVIZSGA
06-70/577-9857Abonyban!

Az akció 2023. május 31-ig érvényes
komplett szemüveg vétel esetén!

2740 Abony,  Kossuth tér 9. 

Készíttesse nálunk 
komplett új szemüvegét és 

az ÁFA-t mi álljuk Ön helyett.

ÁFA mentes hónap 
az optikában!

Fényképes
ajándék bögre!
Lepje meg szeretteit!

2740 Abony, Ceglédi út 6.
+36 30 555 0731

Tel.: 06-30/7467-347

800 Ft/m2-tol

Kézi Autómosó
és Autókozmetika
Abony, Szolnoki út 37.

KÁRPITOZOTT
ÜLŐGARNITÚRÁK

tisztítása!

Szőnyegtisztítás
háztól-házig

PonyVA 
kéSZÍtéS

•	Teherautók ponyvái: 
•	vámzáras, belföldi kivitelben 
•	reklám-feliratozással, tartószerkezettel.
•	Előtetők, teraszok, vendéglők teraszponyvái, 

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

mezőgazdasági felhasználásra, medence takarásra

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

5000 Szolnok, Thököly út 90.
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Komáromi Zsolt
06-70/443-2936

KLÍMA
SZERELÉS,
TELEPÍTÉS,
TISZTÍTÁS.

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

Fájó szívvel emlékezünk

Kóté Mihály
halálának 8. évfordulójára.

Szerető családja.

„ Életedben sokat küzdöttél,
Minket mindig nagyon szerettél,

Most vérzik a szívünk, mert elmentél,
De emléked örökké bennünk él. „

iNgyENES hElySzíNi fElméréS és ajáNlat kéSzítéS

• ajtó standard 98x208 méretben
• Befelé nyíló  •  5 légkamra

kÖLn

3 üVEGES

nyílászárók bontása, beépítése
helyreállítással is rendelhető,  

vagy régi tokba történő beépítéssel.

bruttó 99.000 Ft

 Cegléd, Damjanich u. 6 • telefon: 30/990-9481 
bleroablakcegled@gmail.com

Raktárkészletről azonnal vihető!

ELKÖLTÖZTÜNK!

ÜVEgEzéS!
TArJáNyI  LászLó

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

Abony, Hársfa u. 18/a.
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•A Rozsdás Kft. abonyi 
telepére tehergépjármű-ve-
zetőt keresünk C, E kate-
góriás jogosítvánnyal.Da-
rukezelői végzettség előnyt 
jelent. Jelentkezni lehet  
önéletrajz megküldésével 
info@rozsdaskft.hu e-mail 
címre. Tel: 53-360-392

•Újszilvási telephelyre te-
lep működésének fenntar-
tásához, gyártó gépek mű-
ködésének biztosításához 
karbantartó munkatársat 
keresünk hegesztő; lakatos 
képesítéssel.  Hétköznapi 
munkavégzés, egy mű-
szakban. Munkába járási 
támogatás,  buszköltség 
térítés. +36 20 452 44 57 
HORA Kft.

•Víz-fűtés szerelő szak-
munkást keres felvételre 
szolnoki vállalkozás, szak-
mai gyakorlat előny. Érd.: 
06-20/94-93-668-as tele-
fonszámon.

•T-Burger gyorsbüfébe 
részmunkaidőbe eladó 
munkatársat felveszünk. 
Önéletrajz az üzletben 
leadható.

•Bővülő csapatunk-
ba gépkezelő betanított 
munkakörbe munka-
társat keresünk. Feladat: 
automata, félautomata 
gépek üzemeltetése, álta-
lános termelési feladatok 
ellátása, meghatározott 
darabszám elérése, mun-
katerület tisztán tartása. 
Könnyed fizikai munka-
végzés, hétfőtől péntekig; 
Újszilváson. Bejárás céges 
úton/busszal költségtérí-
téssel. +36 20 407 35 56 
Aranyablak Kft.

•Áru összekészítő munka 
Újszilváson. Feladat: szál-
lítólevél alapján termékek 
megkeresése, kiszállításra 
való előkészítése, árumoz-
gatás. Hétköznapi mun-
kavégzés, egy műszakban. 
Munkába járási támogatás, 
buszköltség térítés. +36 20 
452 44 57 HORA Kft

•Villanyszerelő mellé 
keresünk segédmunkást 
(betanított munkást). 
Fiatal, ambíciózus kollé-
gák jelentkezését várjuk. 
06-70/331-9282

szolgáltatás

•Veszélyes fák, fenyőfák, 
tujafák, egyéb fák kivá-
gása, visszavágása, ágak 
elszállítása. 06-30/340-
5032

•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 szigetelé-
sét, lapostető szigetelést. 
Homlokzat falak szigete-
lése, ács burkolás, térkö-
vezés, víz szerelvények, 
kartonozás, betonozás, 
festés, mázolás. Keríté-
sek, járdák betonozása, 
villany, kisebb-nagyobb 
munkák A-Z-ig. Díjmen-
tes kiszállás. 06-30/364-
2356

•Épületbádogos és ács-
munkák készítése, javítás. 
06-70/241-0638

•Költöztetés. 06-20/493-
5899

•Ács, tetőfedő, bádogos. 
Vállalunk: új tető ácso-
lását, régi tető felújítását, 
beázások megszüntetését. 
06-20/362-8311

•Fenyőfák kivágását, el-
szállítását, KASZÁLÁST 
vállalok. 06-30/333-5086

•Személyautó bérlés ked-
vező áron. Hajdu Autó-
kölcsönző. 06-70/343-
9008

•Raktárvezető helyet-
test keresünk bővülő 
csapatunkba, újszilvási 
telephelyünkre.  Beosz-
tottak, kézi rakodó, tar-
goncás kollégák felada-
tainak megszervezése, 
koordinálása. Munkafo-
lyamatok 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 hét-
vége. Bejárás céges 
úton/busszal költség-
térítéssel.  Jelentkezés: 
csoportvezeto.munka@
gmail.com Aranyablak 
Kft.

•Festő munkatársat 
felveszünk, fa nyílás-
zárók felületkezelésére 
(alapozás és festés, la-
zúrozás) újszilvási festő 
üzemünkbe!  Hétköz-
napi munkavégzés, egy 
műszakban. Munkába 
járási támogatás, busz-
költség térítés. +36 20 
452 44 57 HORA Kft.

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

•Gépkezelő betanított 
munkás munkakörbe 
kollégát keresünk ceg-
lédi üzemünkbe, egy 
műszakos munkarend-
be, hétfőtől péntekig, 
könnyű fizikai munká-
ra. Elsősorban helybéli 
jelentkezőket várunk. 
+36 20 452 44 57 
HORA Kft.

vegyes

•Fűszerpaprika palánta el-
adó. 06-53/361-026
•Eladó kihúzhatós sarok 
heverő, fotelok, kisvitrin. 
06-30/222-1376
•Kőműves szerszámok, 
állványok eladók. 5x3 mé-
teres konténer eladó. Érd.: 
06-30/947-3739
•5 kg zsír kapható 7500 
Ft/vödör. 06-30/219-7712
•Akció! Nyárfa 3500 Ft/q, 
vékony akác, vastag akác. 
Hasítás 500 Ft/q, ház-
hoz szállítás 10q-tól! 06-
30/324-2173, Technikai 
azonosító: AA5840939

•Eladó 980-as terményda-
ráló + szekrénysor olcsón. 
Tel.: 06-20/971-4587

•Abonyban ötszemélyes 
használt ülőgarnitúra el-
adó. 06-53/360-569

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 motorkerékpáro-
kat (Simson, Mzt, Jawa) 
vásárolok! Üzemképtele-
nül, hiányosan is! Tel.: 
06-20/572-5142

Munka

•C és C+E kat. jogosít-
vánnyal belföldi munka-
végzéssel, kézi rakodással, 
versenyképes bérezéssel 
sofőr kollégát keresünk. 
Munka végzés: hétfőtől 
péntekig napi szintű haza-
járással, nappali műszak-
ban. Telephely: Újszilvás. 
Bejárás támogatott. Jelent-
kezés: +36 20 260 77 20 
Aranyablak Kft

•Pultos munkatársat 
felveszünka a Strand 
Kisvendéglőbe. Érd.: 06-
30/768-4554

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

•Redőny, szúnyogháló 
készítés rövid határidővel. 
Redőny javítás, gurtni cse-
re. E-mail: info@anpeko.
hu 06-20/585-3801

•Varrókuckó, ruha varrás, 
javítás. 06-70/279-0729

állat
•FEHÉR TYÚK 3200Ft/
db-10 db tól, FEHÉR 
KAKAS 4500 Ft/db -5 db 
tól kiszállítással megren-
delhető. 06 30/860-2627

•Vágnivaló csirkék el-
adók. 06-20/542-8771

•Előnevelt csirke vörös, tar-
ka, fehér előjegyezhető. 06-
70/516-9533 Krupincza

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

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 előrefizetés-
sel! 06-30/543-0807

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

•Az Abony, Szelei út 13. 
sz alatt a Batta Kocsma 
kiadó új üzleti célra. 06-
30/403-9722

•Üzlethelyiség kiadó 
Abony központjában a 
Lila üzletsoron irodának, 
fodrásznak, körmösnek. 
06-20/934-3520
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szEMEs TAKArMáNyOK (darák és keverékek) Ezen felül kínálunk még hobbi- és kisállat elede-
leket (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

Baromfi, sertés, juh, szarvasmarha, valamint lótápok, takarmány kiegészítők 
széles választékával várjuk meglévő és új Vásárlóinkat.

GáZPALAck 
kAPHAtÓ.

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

minőség, megbÍZHatóság - biZtonság

Purina takarmányáruház ABony

3 zsák csirkeindító, nevelő, befejező táp 
vásárlása esetén kedvezményt adunk.
Részletekről érdeklődjön üzletünkben.

Napos csibe, előnevelt csirke,  
kacsa előjegyezhető! 

aboNyi fiókja

Iroda: 2740 Abony, Cserép út 1.  /Piacnál/
Ügyintéző:   Csibrány Istvánné   06-20/388-5438 

tELjESkÖRű   
tEmEtkEZéSI   SZoLGáLtAtáS

üGyELEt: éjjEL-nAPPAL

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!

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

NYITVA TARTÁS: 
H-P.: 730-1200 • 1220-1700

Szo.: 800-1200

SZEZON ELŐTTI

KLÍMA
AKCIÓ!

Irodai, kereskedelmi asszisztens kollégát keresünk.
Feladatok: vezető munkájának támogatása, döntés előkészítés, rábízott feladatok pontos, precíz 

végrehajtása, nyomon követése. A munkakör rátermettséget, határozottságot, erős Excel tudást igényel. 
Előny: irodai környezetben szerzett több éves tapasztalat.  

Munkavégzés helye: Újszilvás. Bejárás biztosított/támogatott. 
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: arany.jelentkezes@gmail.com

aranyablak Kft.

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.   

érdeklődni: 06 (30) 678-8939

saeco, Philips, Delonghi káVéGéPEk jAVÍtáSA garanciával.
Ugyanitt eladó gépek!

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: GEmInI’ 98 kft.
Nyomda: All In one nyomda kft.

Hirdetését leadhatja:
2023. május 22. 1100 óráig

a szerkesztőségben.
megjelenik: 2023. május 25-én.

Az Újvilág Földtulajdonosi közösség
értesíti a 

földtulajdonosokat, hogy az

éves ReNDes  
közgyűlését

2023. május 20-án /szombat/
1100 órai kezdettel tartja 

az Újvilág vadásztársaság
vadászházában

2740 Abony, Füzesér d. 13. szám alatt.

Hamar Ilona 
közösségi képviselő

Munkaruha feliratozás.
sportMezek száMozása, feliratozása.

Egyedi  pólónyomtAtás

2740 abony, ceglédi út 6.  •  (06) 53 363-473


