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INGYENES REKLÁMKIADVÁNY  2012/4.

Ezt az üzenetet akár Ön is eljuttathatta 
volna a Cegléd legfrekventáltabb helyein 
lévő lakásaiba. Mindez címhelyenként 59,  

lakosonként 23 fillérjébe került volna ekkora (1/16 méretű) hirdeté-
si felületen. Segítettünk volna hirdetésének összeállításában, amit 
igény esetén ingyenesen elkészítettük volna. Üzenetét pedig a Ma-
gyar Posta közreműködésével juttattuk volna célba.

Hirdetési áraink

Szekerka János
06-70-607-4444

Hirdetésfelvétel:
1/32 oldal .............. 2 400 Ft
1/16 oldal ..............4 400 Ft
1/8 oldal ............... 7 400 Ft
1/4 oldal ..............12 400 Ft
1/2 oldal ............. 19 900 Ft
1/1 oldal .............34 900 Ft

Megjelenik 7000 példányban
Cegléd frekventált területein  

a Magyar Posta terjesztésében.
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www.brainturbo.eu

CEGLÉDEN • Tel.: 06-30/207-6562

-  angol, német, spanyol
-  alfa állapotban, gépi és tanári órák
-  egyéni oktatás, egyéni időbeosztás
-  2 hónap alatt használható nyelvtudás

Ingyenes próbaóra

A gyors nyelvtanulás!

Zálogjegyet és aranyat 
veszek magas áron! 

06-30/587-8697

ceglédi  cipőgyár 
mintaboltja

cegléd, Fűtőház u. 11. alatt várja
megújult kínálattal vásárlóit!

gyermek, női, férfi kiváló minőségű  
bőrből készült cipők gyári áron!

Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11. 
telefon: 53/311-889, 53/311-155

Nyitva: K-P: 9-17-ig, Szo: 8-12-ig

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipő

Magyar 

termék

Nyílászáró 
CeNter
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Nyílászáró-
csere előtt 
áll? Az ország egész területén!
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szarocenter.hu

Non-stop 
hívható 

telefonszám:
06-30/9-344-654  

Műanyag ajtók és ablakok  
a gyártótól!  
Aluplast, roundline, 5 kamrás,  
résszellőzővel, maco vasalattal,  
1.0 W/nmK  tényezővel

 60x60 bny 10  530 Ft
 90x90 bny 14  450 Ft
 120x120 bny 19  660 Ft 
 120x120 bnyny  28  890 Ft
 180x180 bnyny 40  250 Ft
 90x210 ny 23  350 Ft

Akció!
54%

A készlet 
erejéig!

Megnyitottuk új szaküzletünket Monorierdőn!
(a 4-es főút 43-as kilométerénél.)

VagyonVédelem

munkaVédelem

web: kameraszett.hu
tel.: +36/70-314-4854

e-mail: info@kameraszett.hu
cím: 2213 Monorierdő, Barátság utca 12.

kamera- és riasztórendszerek teljes körű 

telepítését, üzemeltetését is vállaljuk!

Vagyonvédelmi termékeink:
-  több, mint 40 féle biztonsági kamera tekinthető meg  

működés közben
- az ország egyik legnagyobb vagyonvédelmi webáruháza!
      Kameraszett.hu
- éjjellátó kamerák
- előre összeállított kamera szettek

             ...mert a biztonság nem luxus!

Munkavédelmi termékeink:
- közel száz munkavédelmi termék az üzletben
- munkaruházat
- védőfelszerelések
- munkavédelmi webáruházunk jelenleg fejlesztés alatt áll
- több ezer munkavédelmi eszköz rendelhető
-  a megrendelt munkavédelmi termékek 24 órán 

belül átvehetőek szaküzletünkben

A hirdetés 

felmutatója 

10% kedvez-

ményt kap!

Tudta?
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Akciós árak május 7-től 19-ig

Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • marha • sertés • bárány 
mangalica • vadhúsok • panírozott termékek • hasábburgonyák • fagyasztott zöldségek • gomba • gyümölcsök

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

Egyéb forgalmazott termékek:

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

ATLASZ HŰTŐHÁZ
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Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet utalványt is  

elfogadunk

KIEMELT AJÁNLATUNK

Liba-, 
 kacsaháj gyf.

Ft/kg

490,-Hasa-
szalonna

Ft/kg

399,-

Füstölt-
kolbász

csípős, 
csemege Ft/kg

950,-

Csirkenyak
gyf.

Ft/kg

299,-

Pulyka 
alsócomb

Ft/kg

399,- Baromfi  
párizsi

Ft/kg

399,-

Csirke-
szárny

Ft/kg

529,-Csirke-
comb

Ft/kg

590,-

Pecsenye.
kacsa  gyf.

Ft/kg

590,-

Sertés 
lapocka

Ft/kg

950,- Pulyka 
darálthús

Ft/kg

790,-

Zsír-
szalonna

Ft/kg

399,-Sertés 
darálthús

Ft/kg

790,-Erdélyi  
szalonna

Ft/kg

890,-

Sertés
hosszúkaraj

Ft/kg

990,-Bőrös 
sertéscomb

Ft/kg

750,-
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Elfekvő raktárkészletből 2 mm vastag 
homogén pvc-padlók és linóleumok  
svéd TARKETT és DLW német burkolatok  
gyári tekercsben  
a nagykerár 50%-ért  
eladók.        Kb. 1000 m2.

burkolók, kivitelezők figyelem!

Tel.: 06-30/467-7216

Áron alul eladó 
Tabajdon a Váli-völgyben, festői környezetben, 

Budapesttől 35 km-re, kb. 20 nm-es 
sóskúti terméskőből épült présház, 

alatta terméskőből kirakott 10 nm-es borospincé-
vel, kb. 0,25 hektár termőfölddel 1,5 millió Ft-ért.

Tel.: 06-30/467-7216

Akár szegmentálva is  
a következők szerint:

• Terület, utca
• Háztípusok, üdülőövezet
• Közterületek
• Közintézmények
• Nyugdíjasok

További információ:
Posta Lapterjesztő Kft.

Telefon: Csak hétköznap 8 és16 óra 
között: 06-70/565-4445

info@postalapterjeszto.hu 

Szórólapok 
terjesztése 
garanciával!
Már 2,8  Ft/db-tól!

  * Nem álláslehetőség! *

2012. június 10. (vasárnap) – Gyömrő, Szabadság tér

FŐDÍJ: 100.000 Ft PÁTRIA Takarékszövetkezet bankkártyán

Főtámogató:

21.
 

  ELŐNEVEZÉS:
www.gyomroksz.hu/nevezes

TOVÁBBI DÍJAK:
10 db 50.000 Ft
PÁTRIA Takarékszövetkezet  
bankkártyán

1 db MOUNTAIN BIKE
kerékpár és még sok  

értékes tárgynyeremény

Monor-Roncs Bt.

LPG Autógáz
kút

Tel.: 06-29/410-168
Monor, 4-es főút 33. km

Benzinüzemű autók
átalakítása gázüzeművé 

most akciós áron!
Új és bontott autóalkatrészek 

Elektronikus hibakódok olvasása, törlése 
Vizsgáztatás  

Gumiszerelés és futóműállítás 
 Benzin- gázüzemű autók javítása

Bemutatóterem

Monorierdő, Sas u. 41.
Telefon: 06-30/9-386-898
Nyitva: H–P: 9–17, Szo: 9–12
Telefonos egyeztetéssel bármikor!

Ingyenes felmérés és ajánlatkészítés www.vitezattila.eu

Kül- és beltéri 
burkolatok

árusítása  
és beépítése

     5% 
tavaszi  
akció! 
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Önkiszolgáló étterem

Tel.: 06-29-413-602, 
06-20-3738-997

Nyitva tartás: H–Szo: 11–22, 
 V: 11–19

Monor, Ceglédi út 66.
(A 4-es főút 37. kilométerénél)

Csülök & Csülök

Chèque déjeuner,  
Ticket Restaurant  
Sodexho és  
Erzsébet utalványt  
elfogadunk.

Korlátlan 
ételfogyasztás  
minden nap!
Gyerekeknek
3 éves korig ingyenes
3–5 éves korig 500 Ft

Napi menü elvitelre 
490 Ft-ért 

+ 100 Ft doboz, vagy hozott 
ételhordóban. Hétfőtől pénteken 15 óráig.


