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Hirdetési áraink

Megjelenik 
6500 példányban 

Gyömrő város 
összes címhelyén 
a Magyar Posta 
terjesztésében.

Ekkora felületen akár  
Ön is megjelentethette  

volna a hirdetését már nettó

3900 Ft-ért
Részletek: 06-70-607-4444

Cserépkályha építés, javítás  

Gellér Csaba: 06-20/254-0811, 06-20/466-5474

Új építésű hordozható
 cserépkályhák A kiszállás díjtalan! 
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67Tűzifa eladó!
Akác guriga ......2600 Ft/q

Tölgy, bükk ......2300 Ft/q

1 méteres rönk .2200 Ft/q

Hasítás .............. 200 Ft/q
20 mázsától a kiszállítás díjtalan.

Hirdetési áraink

Hirdetésfelvétel:
Szekerka János
06-70/607-4444

1/1 oldal . . . . . .52 000 Ft
1/2 oldal . . . . . .29 000 Ft
1/4 oldal . . . . . .18 600 Ft

1/8 oldal . . . . . .11 000 Ft
1/16 oldal . . . . . . 6 600 Ft
1/32 oldal . . . . . . 3 900 Ft

Az árak áfa nélkül értendők.
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Új és használt mobil-
telefonok adás-vétele

Autós navigációk
Tablet Pc
Kiegészítők, tartozékok
GSM, GPS gyorsszerviz +36-20-2-559-222

gyomro@elektrotime.hu
2230 Gyömrő, Szt. István u. 30.

GSM Bolt
   Szerviz

+36-20-2-559-222
gyomro@elektrotime.hu
2230 Gyömrő, Szt. István u. 30.

Telenor: 1200 Ft- tól
T-Mobile: 1500 Ft-tól
Vodafone: 2000 Ft-tól
Tesco Mobile: 2000 Ft-tól

Online  
egyenleg-

feltöltés

KONTÉNER RENDELÉS
3, 4, 5, 6, 7, 8 m3-es konténerekkel

Bobcat-munkák
Gumiláncos árokásó

Bajdik Tamás
06-29-334-961, 06-20-396-97-07

www.gigakont.hu

www.mon-da.hu • biztonsag@mon-da.hu

KÖZPONTI RIASZTÓRENDSZER SZOLGÁLTATÓ Kft.

Egyedi igények helyszíni felmérés alapján. 
Helyszíni felmérésünk díjtalan

1149 Budapest, Angol u. 77.
06-29/413-111, 06-1/273-44-92
Honlap: www.mon-da.hu

A civil cégcsoport tagja   

Segélyhívó csomag
1 db riasztóközpont
1 db rádiós pánik
1 db kommunikátor
A csomagot főként olyan 
embereknek ajánljuk, akik 
biztonságban szeretnék tudni 
idős hozzátartozójukat.

Csomag díja 33.550 Ft + áfa 
egyszeri díj amely tartalmazza 
a telepítési díjat

Mini csomag
1 db riasztóközpont  
1 db nyitásérzékelő
3 db mozgásérzékelő  
1 db kültéri sziréna

Csomag díja 44.000 Ft 
+ áfa egyszeri díj amely 
tartalmazza a telepítési 
díjat

Szolgáltatás díja:
Kapcsolt vonalas áljelzés 
esetén:
Értesítés: 1000 Ft + áfa
Járőrszolgálat biztosításával:
Rádiós áljelzés esetén:
Értesítés: 3500 Ft + áfa
Járőrszolgálat biztosításával: 
4500 Ft + áfa
1 év hűség esetén:
Értesítés: 2950 Ft + áfa
Járőrszolgálat biztosításával: 
3750 Ft + áfa

Szolgáltatás díja:
Rádiós áljelzés esetén:
Értesítés: 3500 Ft + áfa
Járőrszolgálat biztosításával: 4500 Ft + áfa
1 év hűség esetén:
Értesítés: 2950 Ft + áfa
Járőrszolgálat biztosításával: 3750 Ft + áfa
GPRS áljelzés esetén:
Értesítés: 4370 Ft + áfa
Járőrszolgálat biztosításával: 5140 Ft + áfa
1 év hűség esetén:
Értesítés: 3600 Ft + áfa
Járőrszolgálat biztosításával: 4400 Ft + áfa

Akciós szolgáltAtásAink:

Kispesten 
bevezetett 
fodrászüzletben 
műkörmös 
álláshely  
bérbe adó 
20  000 Ft/hó-ért. 
Telefon: 
06-30/467-7216

Lószállítás   
Böckmann  
2 lovas futóval  
230 Ft/km áron  
országosan. 06
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Megnyitottunk 
Monoron is!

Monor, Móricz Zs. u. 4. (az állomás utcája) • Telefon: 06-29/413-336 
Nyitva: H-P: 07.30-13.00-ig és 15.00-17.30-ig, szombat: 8.00-12.00-ig.

THM: 21,56-45%. A kölcsönt a BÁV-ZÁLOG Zrt. nyújtja. 
A zálogtárgyak köréről és a további részletekről érdeklődjön munkatársainknál, 

honlapunkon. www.bavzalog.hu

Arany, ezüst,  

és briliánssal 

ékesített 

tárgyakra.

Készpénz percek alatt

Magas kölcsönösszeg 
(15,45 és 90 napos futamidők) 

Kamatmentes 
kiváltási lehetőség  

(30 napos kiváltás esetén)

Maximális biztonság

Versenyképes szakmát keres? Tanulni szeretne?
Jöjjön a Mihály Dénes Szakképző Iskolába!

• Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
• Számítógép-szerelő, -karbantartó
• Vállalkozási és bérügyintéző
• Grafikus vagy kiadványszerkesztő
• Informatikai rendszergazda
• Szoftverfejlesztő
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző
• Irodai asszisztens vagy ügyviteli titkár

A képzés 
tandíjmentes, 

ha megfelel  
a feltételeknek!

Pótbeiratkozás időpontja: 2013. szeptember 17, 18, 19-én  
17 és 20 óra között. 

Képzéseinkről bővebben tájékozódhat a www.mdiskola.hu oldalon
Cím: 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/B. • Tel.: (Szojár Gáborné) 06-70/60-52-700

Mérlegképes 
könyvelő
(önköltséges)

Tervezett képzéseink 2013. szeptembertől:

PÉK
MESTER

MONOR

www.rabaisutode.hu

RÁBAI SÜTÖDE

Várjuk kedves vásárlóinkat

Gyömrőn már a vasútállomásnál is!

Gyömrő,  
Wesselényi u. 1/a.  

(a buszfordulónál)

Helyben sütés,  
délután is friss és forró  

pékáru kapható!

 Rendelje meg 

péksütijét telefonon: 

06-20/297-3547 

számon!

Nyitva tartás:
H-P: 4.30-20, Szo: 4.30-12, Vas: zárva.

Üzletünkben: 
Cserpes tejtermékek, 

friss felvágottak,  
kenyér szeletelés,  

kávézó sarok.
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AGORA üzletház  
Tel.: 29/334-308   

www.optikagyomro.hu

AKÁR                                KEDVEZMÉNNYEL*

VARILUX MULTIFOKÁLIS                SZEMÜVEGLENCSÉK

40 éves kor felett a szem 
fokozatosan elveszíti természetes 
alkalmazkodóképességét és az ol-
vasnivalót egyre távolabb kell tar-
tanunk a szemünktől, hogy élesen 
láthassuk. Ez egy természetes 
folyamat, amely mindenkinél 
bekövetkezik és presbyopiának 
nevezzük. A megoldás a Varilux, 
a világ első multifokális lencséje, 
amely látható választóvonal 
nélkül biztosít éles képet minden 
távolságra: közelre, munkatá-
volságra (számítógép előtt) és 
távolra egyaránt. 

* A kedvezmény mértéke változó, a legma-
gasabb értékű, 30% kedvezmény a Varilux 
Liberty N.E. Orma lencsére vonatkozik Trio 

Clean felületvédelemmel. A részletekről ér-
deklődjön az üzletben! Az akció időtartama: 

2013. augusztus 1 - szeptember 30.

Computeres látásvizsgálat 
MINDEN NAP!  Szeretettel várjuk!
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Egészségpénztári 
kártyával is fizethet.

SzenecSke Gyömrő,  
Szent István u. 40.
Nyitva: hétfő–péntek: 7–17h
szombat: 7–14h

Élelmiszer • friss pékáru
szeszes ital

Frissen sült  sütik 
princess

(rendelésre is)

Akció!
minden nap

 15 óra után  
az akciós tej  
és pékáruk  
fél áron! 

 Kifli, 
zsömle 

10  Ft
Friss zöldség és szezonáruval

bővült árukészletünk.


