Promoter

Hírmondó

Üzleti információs és hirdetési kiadvány
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A Széchenyi városrész vállalkozóinak kínálata.
Kedves Olvasónk !
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Immár másodszor indítunk útjára egy olyan sajtóterméket, amely a Széchenyi városrész kínálatába nyújt egy kis
bepillantást.
Örömünkre szolgál, hogy a "Széchenyi városrész vállalkozóinak karácsonyi kínálata" c. kiadványunk megjelenése
újabb kerületi lap születését katalizálta. Őszintén hisszük, hogy egy egészséges versengés ezen a területen mind
a fogyasztók, mind a vállalkozók érdekét fogja és kell is szolgálja.
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Látjuk és tudjuk, hogy az itteni vállalkozók túlnyomó többsége nem a nagy, tőkeerős multinacionális cégek
képviselője, hanem olyan kisvállalkozó, aki napról-napra keményen küzd a talponmaradásért. Aki azért vállalkozik
és dolgozik, hogy minket, a Széchenyin élőket, ellásson mindazzal ( áruval vagy szolgáltatással ) amire
szükségünk van.
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Megérdemlik tehát, hogy támogassuk őket !
Hogyan tehetjük ezt ? A válasz egyszerű : vegyük igénybe szolgálataikat !
Miért lenne jó ez nekünk ? Azért lenne jó, mert nem kellene erőt, fáradságot és energiaforrást ( benzint )
feleslegesen pazarolni,
másfelé vesződni bevásárlással vagy szolgáltatás keresésével, amikor ők, a mi
vállalkozóink, itt vannak a közelünkben. Következésképpen több időnk maradna a családra, gyermekeinkre,
házastársunkra, szórakozásra és pihenésre.
És ez nem kis haszon !
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Kellemes húsvéti ünnepeket kívánva, maradunk teljes tisztelettel,
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a Szerkesztőség.

,
HUST HÚSVÉTRA
VÁSÁROLJON ZSIGMONDTÓL
Sertéshús
Füstölt sonka
\
Kötözött sonka
"
?
Darabolt sonka
*
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Töltelékáru
HA ÉHES, HA VENDÉGE VAN,
HA TAKARÉKOS,
GONDOLJON ZSIGMONDRA
ÉS KERESSE FEL

Kedvem áron :
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az Orosz Gy. úti új butiksoroii.
Nyitva : Szerda 13,00 - 19,00-ig
Csütörtök - Péntek 7,00 - 19,00-ig
Szombat 7,00 -12,30-ig

CIPÓ
Malom u. 4. fsz.

Magyaros és régi bajor
receptek alapján
készített ételekkel várja
kedves vendégeit

SZEBB A SZÉP, HA
GONDOZZA,
TOVÁBB TART, HA
ÁPOLJA !

kozmetika
Egyéni hangulatú
kisvendéglő,
családi rendez\ényekf
üzleti tárgyalások,
turistacsoportok,
ballagási öszszejövetek
lebonyolítására.

Kedvező árak.
ELŐZETES ASZTALFOGLALÁSI
LEHETŐSÉG.

Telefon: 340-108
Széchenyi ltp.-i Posta épülete.
Kényelmes parkolóhely.
Nyitva: Naponta 11,30-21,00-ig.

A MÁSIK OLDALT IS
OLVASSA EL.

Arcápolás
Szolárium
Mini drogéria
nő i fod rá s/at
Hajfestés
Spirál dauer
Sassoon hajvágás
Orosz Gy. út 16. fsz.

Tel.: 423-014.
Nyitva:
Kedd - Péntek 14,00 - 19,00-ig
Szombat 8.00 - 12,00-ig
Bejelentkezés személyesen
vagy telefonon.

KÖNYVEK
fí
klasszikus
-^^ szépirodájmíy
gyefcmék és ifjúsági,
ismeretterjesztő és
szakkönyvekkel
állunk minden
kedves vásárlónk
rendelkezésére.
Postaköltségfelszáinítása
üélkúl vlórtndelest is

Kiskereskedőknek
nagy kerfárén,
Á r c s ö k k e n4é tt
könyveket is ajánlunk.

ALDINA Kft.
Lovas I. tK^Jj. \

Hétfő -J>éri1»k
9,00 - 10,0Ö-ig:
15,00 - 18,00-ig.

ÜVEGEZŐ KELLÉKEK
és
FESTŐSZERSZÁMOK
SZAKBOLTJA
Orosz Gy. út 6. alagsor.
Nyitva:
Hétfő-Péntek 8,00- 16,00-ig.

KÁRPITOZÁS
56 / 373-944

Marketingben
0z Önök
segítőtársa 0

VÁLLALKOZÁSBA
KEZD ?
/. ELSŐ LÉPÉS:
Jövendő piacának
felmérése.
2. MÁSODIK LÉPÉS:
A piac felmérését
lebonyolítja,
a Promoter Bt.

KELLEMES
HÚSVÉTI
ÜNNEPEKET!
'-AEROBIC

Vállalkozók!

( Folytatás balról, lentről )
A
narancs-darabkákat kizárólag
fakanállal keverjük a habosított
krémhez.
Az így nyert könnyű krémmel megkenjük a lapokat, hagyva belőle a
torta tetejáre és oldalára is. Az
elkészült
tortát
1
napig
hűtőszekrényben tartjuk.
Jó étvágyat hozzá !

ŐRZI
EGÉSZSÉGÉT!
Kikapcsolódhat a

Bővítheti
vevőkörét, {

PROMOTER BT

5001 SZOLNOK Pf.238.
Tel.: 375-800 / 1660.
KAURI CUKRÁSZDA
Új szolgáltatása:

POOL BILIÁRD
Új ízek:

OLASZ FAGYIK
Nyitva:
naponta 10,00 - 21,00-ig.

IILSVETI NARANCSTORTA.
4 tojás sárgáját 4 ek. kristálycukorral
és 2 ek. étolajjal habosra keverünk,
majd 2 ek. vízzel tovább habosítunk.
Ezután 1 csipet liszttel megszórt 4
tojásfehérje félig
felvert habjába
egyenként
4 ek. kristálycukrot
szórunk és kemény habot verünk.
A tojésok fehérjéjét a kikevert tojássárgákkal óvatosan lazán összekeverjük. Egy időben beleszórva 4 ek.
lisztet, amibe előzőleg elkevertünk
egy fél csomag sütőport. Ha szeretjük, a keverékbe beleszórhatunk 1-2
2k. kókuszreszeléket is.
Az elkészült masszát papírral kibélelt
közepes nagyságú tepsibe vagy tortaförmába öntjük és közepes erősségű
lángnál
25-30 percig sütjük.
Kihűlés után a tészta aljáról a papírt
lehúzzuk és a magasságától függően
2-3 vízszintes lapra vágjuk.
(Jobbra folytatjuk .)

KEDVEZMÉNY
A

KRISZTINA
KOZMETIKÁBAN
Krémek készítése
az Ön borének
megfelelően.
KEZELÉS
SPINRAD
KÉSZÍTMÉNYEKKEL
Karczag L. 1. fsz.
Nyitva:
Hétfő - Péntek 14,00 - 20,00.

A MÁSIK OLDALT IS
OLVASSA EL !
A tepsiben sütöttett hosszában is kettévágjuk.
A krém elkészítése: 1 dl tejet
forrni
teszünk.
Egy nagyobb
csészében összekeverünk 3 bő ek.
étkezési
keményítőt
(a
kereskedelemben kapható, liszttel
is lehet , de az előbbivel
finomabb)5-6 ek. kristálycukorral,
ajd felengedjük 1,5 dl hideg tejjel
és a forrásban lévő tejhez öntjük.
Kevergetve sűrű pépet főzünk. A
tűről levéve belereszelünk egy
alaposan megmosott, fél narancs
héjat.
Hűlni tesszük, időnként
megkeverjük.
20 dg friss Ráma margarint l-2ek.
porcukorral habosra keverünk, , a
kihűlt péppel tovább habosítjuk. A
végén
belekeverünk
2 db.
meghámozott és apróra vágott
narancsot. (Folytatás jobbra fent. )

BARKÁCSBOLTBAN
Cím:CzakóE.u. 5.. garázs.

Telefan: 372-912
Nyitva: kedden, u e r i i a , csütörtökön
és pénteken 15.00-18.00 óráig,
szombaton 8.00-12.00 óráig.
Lécek, faanyagok kívánt méretre k.
Zárak, bútoralkatrészek, tapéták, festékek, apródkkek.
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helyen

randell, d«

reklámozza

CÉGÉT

p . O O
•p.-l AUTÓBUSZOK
Bp.-iTMIIMISZ0K
intomalioMl SPORT

JNSZ megyei képviselet:
PROWOTER BT
5901 SZOLNOK Pf. 238
T: {56)424-8110/1660

Előfizetési díj:
350 Ft/hó (200 Ft/fél hó)

MINDEN HÉTEN

Javításhoz, barkácsoláshoz anyagok
vásárolhatók t F O R G Á C S

EZERSZEM
VIDEOTÉKA
új filmjeiből:

ka

SZÉCHENYI GIMNÁZIUM
SPORTCSARNOKÁBAN.
(Széchenyi Ltp.)
Kedden és Pénteken
19,15-20,00-ig.

H Á Z T A R T Á S I
K É S Z Ü L É K E K
J A V Í T Á S A
Mosógép , villanytűzhely,
porszívók.
KIRÁLY elektroműszerész.
Széchenyi kit. 111.
A Mentőállomással szemben.
Nyitva:
Hétfő- Péntek 8,00 - 17,00-ig.
Szombat: 8,00 - 12,00-ig.

A Nyuszi is
a Széchenyi városrész
legnagyobb
játékboltjában
választ
ajándékot
az Ön
gyermekének.
Játékok minden korosztálynak.

Ügyességfejlesztő
játékok
Társasjátékok
Babák, babakocsik
Távirányítású autók
BARBIE- család
Gördeszka
SIMBA készletek
HASBRO transzformerek
És sok-sok minden

más.

Ne tétovázzon, jöjjön be,
segítünk választani.

EZEREGY...

JÁTÉKBOLT

Az Arany kanna ABC mellett.
Nyitva:
Hétfó - Péntek 9,00 - 18,00 ig.
Szombat 9,00 - 13,00 ig.

KÖSZÖNJÜK, HOGY
ELOLVASTA.
Tegye el,
érdemes.

I. És megint dühbe jövünk.
2. Dakota.
3. Öldöklő vágyak.
4. Kamionőrület.
5. Csőre töltve.
6. Rémecskék II.
7. Wayne világa.
8. Knight Rider 2000.
9. Egérke vadnyugaton.
10. Csodafegyver.

Iliiig
I1.

Még drágább az életed.
12. Holtpont.
13. Micsoda nő.
14.Roger nyúl a pácban.
15. Gladiátor.
16. Tengeralattjáró akadémia.

A filmek folyamatosan
érkeznek
Karczag L. (v. Bózsó K.) u. 24.
Nyitva:
Hétköznap 16,00-21,00 ig.
Hétvégén 12,00-21,00 ig.
Húsvét hétfőn (12-én ) zárva.

Kiadja:
PROMOTER BT
5001 SZOLNOK Pf.238.
Telefon:
(56) 424-800 /1660.
Megjelenik:
5000 példányban.
Tipográfia:
PROMOTER BT
Nyomás:
Verseghy Megyei
Könyvtár
Nyomdája.
SZOLNOK.
Ebben a lapban közölt
hirdetések tartalmáért
a kiadó
nem vállal felelőséget.

A kiadvány ingyenes.

