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GERHÁT ATTILA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-
SZERELÉS

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA,
CSERÉJE ÉS BEÜZEMELÉSE

NONSTOP HÍVHATÓ: +36-70/405-0030

 06-30/662-70-87          www.gazvizfutes.eu

Kaposvári Péter helyi vállalkozó

Gázkészülék-javítás, 
-karbantartás
Gázkészülék-javítás, 
-karbantartás
Gázkészülék-javítás, 

kOnvEktOr

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS  
GÁZKÉSZÜLÉK-SZERELÉS – DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ÓRIÁSI 
ABLAKCSERE-AKCIÓ!

Műanyag ablakok, ajtók:
•   A technológiánk által pár óra alatt 

beépíthetők egy családi ház ablakai, 
még télen is!

•   Bontás és falsérülés nélkül is ki tudjuk 
cserélni a nyílászárókat, nincs kosz, 
nem kell festeni! (Bontás  
esetén szakszerű faljavítás.)

Redőny, szúnyogháló,  
roletta, napellenző, szalagfüggöny  

rövid határidővel!

Fa nyílászárók utólagos  
gépi szigetelése:
•   Működőképes faablakok szigetelése 

svéd horonymarásos technológiá-
val, hézagmérés alapján, kosz- és 
pormentesen a helyszínen.

•    Egy lakás ablakai 1–2 óra alatt, akár 
egy kabát áráért!

Kedvezmény: 20%, nyugdíjasoknak további 5%!
Az akció október 31-ig érvényes!

Hívjon! • 06-20/928-0758 • www.acsablakteam.hu

5 év 
garancia!

Hívjon bizalommal 
hétvégén is! Tel.: 06-20/421-2355

Ingyenes helyszíni felmérés!
Garancia!
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15% 
kedvezmény

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság  

szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása

Kisebb javítások   
azonnali kezdéssel!

GARANCIÁVAL!

 06-30/475-2917

GARANCIÁVAL!

NyugdíjasoKNaK! 

15% 

KEdvEzMéNy!
Árvai Richárd 
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MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB PÉLDÁNYSZÁMÚ, ingyenes, független hírújsága!

BUDAPEST BÓKAYTELEP, GANZKERTVÁROS, GANZTELEP, GLORIETT-TELEP, LÓNYAYTELEP, MIKLÓSTELEP, 
SZEMERETELEP, SZENTIMRE-KERTVÁROS, ALMÁSKERT, ERDŐSKERT, BELSŐMAJOR, KOSSUTH FERENC-TELEP, 
ÚJPÉTERITELEP, ALACSKA ÚTI LAKÓTELEP, GYÁL, RÁKOSCSABA, RÁKOSKERT, GYÖMRŐ, MAGLÓD

MEGJELENIK: GYÁLON, GYÖMRŐN, MAGLÓDON, 
                    PESTSZENTLŐRINCEN ÉS PESTSZENTIMRÉN

GYÁLON, GYÖMRŐN, MAGLÓDON, 
www.lokacio.huwww.lokacio.hu 2022. OKTÓBER

HELYZETBE HOZZUK!

AKCIÓS MARKET CENTRAL KUPONOK!
ÉLJEN A JÓ 
ÁRAKKAL! 
Vágja ki és vigye 

magával 
a kuponokat!

5-6.
 oldal

Régió
2022. október • XV. évf. 10. szám www.regiolapok.hu

Megjelenik: 
Pest megyében 99 000 pld-ban

KUPONBEVÁLTÓ ÜZLETEK LISTÁJA:
PecaPláza • PatikaPlus

Budmil • Kulcsszerviz
Marika lángossütője

Isztambuli döner  
Praktiker 

Háda  
Líra

www.kepaszerviz.hu

2360 Gyál, Ady Endre u. 7., 
a posta mellett
06-30/241-8550 
06-20/947-3887

KEPA 
AUTÓSZERVIZ

AUTÓjAVíTáS éS gyoRSSZERVIZ

Gumiszerelés, gumitárolás, futóműállítás

EREdETISégVIZSgálAT 
HElySZínI műSZAKI VIZSgA2360 Gyál, Ady Endre u. 7., 

06-30/241-8550 
06-20/947-3887

2360 Gyál, Ady Endre u. 7., 
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Fogmentési akció!
A fogágybetegség egy súlyos betegség, ami kevés tünet 

jelentkezése esetén is a fog elvesztéséhez vezet.
Kezdetben vérző íny, majd kellemetlen lehelet jelzi, végül 
a fog mozgása. Számos műtéti és műtét nélküli megoldást 

tudunk kínálni a fog megmentése érdekében.

SzolgáltatásainkSzolgáltatásaink:
• Esztétikai fogászatEsztétikai fogászat
• Fogmegtartó kezelésekFogmegtartó kezelések
• FogszabályozásFogszabályozás
• Fogágybetegségek kezeléseFogágybetegségek kezelése
• Fogpótlások (inlay, korona, kivehető Fogpótlások (inlay, korona, kivehető 

fogsor)fogsor)
• Szájsebészet és műtéti beavatkozások Szájsebészet és műtéti beavatkozások 

(implantálás, csontpótlás). (implantálás, csontpótlás). Dr. Sarrami Shahin 20 
év szájsebészeti- és 

parodontológiai 
tapasztalattal szeretettel 

várja Önöket!
tapasztalattal szeretettel 

várja Önöket!
tapasztalattal szeretettel 

Dental Diamond   •    2230 Gyömrő, Szent István út 21.    2230 Gyömrő, Szent István út 21.    •      www.implantdiamond.eu     •    Telefon: 06-30/181-5000, 06-20/200-0007     Telefon: 06-30/181-5000, 06-20/200-0007     Telefon: 06-30/181-5000, 06-20/200-0007 

Az Implant Diamond csapata 
azért dolgozik, hogy Ön bátran 

mosolyogjon!

Impresszum Régió • Független, ingyenes regionális hírújság • Felelős kiadó: Szekerka János Szerkesztő: Kovács-Solymosy Zsuzsanna • Kiadó: Régió Lapkiadó Kft. 
• Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. (1211 Budapest, Központi u. 69–71) • A nyomtatásért felel a nyom da ügyvezető igazgatója.• Kiadó és szerkesztőség címe: 2200 Monor, 
Martinovics u. 18. • E-mail: info@regiolapok.hu • Hirdetésfelvétel: Horváth Szilvia, 06-70/319-4317, horvath.szilvia@regiolapok.hu Ter jesztés: MediaLOG-DMHM Zrt. • 
Készült:  99 000 példányban. • ISSN 2939-5801 •Az újság bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos 
minden jog fenntartva. • Értesüléseket átvenni csak az újságra hivatkozva lehet. Az újságban megjelent adatok tájékoztató jellegűek. • Az újságban megjelent hirdetések 
tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Az x-szel jelölt írásaink fizetett hirdetések.

ÁCS – TETŐFEDŐ ÉS KŐMŰVESMUNKÁK
TETŐFEDŐ! Mindenféle tetők 
készítése, javítása. Ereszcsatornák 
szerelése. Kisebb javítások azonnali 
kezdéssel GARANCIÁVAL! 18 éve a 
lakosság szolgálatában!              
T.: Árvai Richárd 06-30/475-2917 

Ács, tetőfedő, bádogos szakképzett 
mesterek alpintechnikával. 
Kedvező árak. Tel.: 06-30/919-4694

TETŐFEDŐ SZOLGÁLTATÁSAINK: 
ácsmunkák, lapostető-szigetelés, 
tetőfedés, bádogosmunkák. 15% 
kedvezmény, garanciával! Hívjon 
bizalommal, hétvégén is!            
T.: 06-20/421-2355

HAGYATÉK
Magas áron vásárolok Zsolnay, 

Herendi tárgyakat és mindennemű 
porcelánt, teljeskörű hagyatékot, 
festményeket, ezüsttárgyakat, Singer 
varrógépet, órákat, pénzérméket. 
Szabó József, 06-30/195-1351 

KÁRPITOS
KÁRPITOS! Antik és modern bútor 
áthúzás, javítás, bő szövetválaszték, 
rövid határidő, reális árak. Csordás 
György, tel.: 06-30/576-3456, 
csordaskarpit.hu

KERTGONDOZÁS
Tuják, bokrok, metszése, kivágása, 
falevelek összegyűjtése, egyéb kerti 
munkák, udvartakarítás, zöldhulladék 
elszállítással. Illési Attila E.V. 
Tel.: 06-70/237-6675

Öntözőrendszer, telepítése és 
javítása, kertépítés kertrendezés, 
veszélyes fakivágása,  gallyazás, 
füvesítés, ingyenes munkafelmérés, 
Tel.:06-20/511-7557 kertetrendezek.hu

LAKATOSMUNKA
Lakatosmunka. Kerítés, korlát, 
lépcső, kapu gyártását és szerelését 
vállalom. Kun Attila 
Tel.:06-20/219-6040, rennel.hu

MOTORKERÉKPÁR
Régi motorokat, veteránautókat 
keresek: Simson, Mz, Jáwa, Csepel, 
stb. Lehet hiányos, üzemképtelen is! 
Tel.:06-20/572-5142

Simson, Romet Pony, Mz, Jawa, 
Panni, stb, keresek mindenféle régi 
motorkerékpárt, alkatrészt, tartozé-
kot, régi motor forgalmit. 
T.: 06-70/650-3168  

REDŐNY
Redőny, szalagfüggöny, szúnyogháló 
készítése, javítása. 
Tel.: 06-70/557-7855

TŰZIFA – TŰZELŐ
Eladó tűzifa!  Akác, tölgy, bükk 

konyhakészen, hasítva 25 vagy 33 
cm-es méretre vágva. Az árak felől 
érdeklődjön telefonon. Koczó Zsolt 
Tel.: 06-20/343-1067 EUTR: AA5811522

VILLANYSZERELÉS
Villanyszerelést és tisztasági festést 
vállalok rövid határidővel.
Tel.: 06-70/515-6114 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS, -JAVÍTÁS
Gázkészülék-szerelés. Konvektorok, 
gázkazánok, vízmelegítők karbantar-
tása, javítása, cseréje. 
T.: 06-70/502-2342   

Víz-, gáz-, fűtésszerelés, gázkészü-
lék-szerelés, -javítás, karbantartás, 
duguláselhárítás. Kaposvári Péter 
06-30/662-7087,www.gazfutes.eu

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉSSZE-
RELÉS. Gázkészülék javítása, kar-
bantartása, cseréje és beüzemelése. 
Tel.: 06-70/405-0030, Gerhát Attila   

KERES–KÍNÁL

Hirdetés

Piaggio Dél-Pest márkakereskedés és márkaszerviz
1194 Budapest, Hofherr albert u. 38/D  
www.piaggiodelpest.hu • ertekesites@piaggiodelpest.hu • +36-20/490-3904

Megérkeztek az új Piaggio HaszongéPjárMűvek

készletrŐl!
azonnal nettó 6 535 433 Ft-tól
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Magócsi Ruhatisztító

Tisztíttassa szőnyegeit és ruháit 
                               háztól házig szállítással! 

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. 
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12

Tel.: 06-29/411-135,  06-30/232-5773

Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása

Óvodáknak, iskoláknak, közületeknek egyedi 
reklámáron. Kérje ajánlatunkat!

Felvevőhelyek: Felvevőhelyek: 
Gyömrő: Szivárvány ház, lottózó

Maglód: Fő út 10–12. – Kulcsmásoló, cipőjavító
Pécel: Baross utca 5. – Kulcsmásoló, cipőjavító 

Nagykáta: Ady Endre u. 31. – Csempebolt
Sülysáp: Pesti út 27.  •   Tápióbicske: Fő tér – horgászbolt

Gyál: Kőrösi út 90. – Tetőtől-talpig (Szász udvar) 

Megvárható fogsorjavítások
rugalMas fogsor készítése

2360 Gyál, Pesti út 67.   A gyáli uszodával szemben.
Időpont-egyeztetés: 06-20/461-6000 • 06-20/560-5305

Megvárható fogsorjavítások
fogtechnikafogtechnikaFÖLDMÉRÉS

épületfeltüntetés, telekalakítás
telekhatár-rendezés, kitűzés,

tervezési alaptérkép készítése,
LÉzeRSzkenneLÉS

Nadaplan-Geodézia Kft.
+36-20/244-3069

www.nadaplan.hu

Hirdetés

Átadták az új bölcsődét Monoron
 MÁR KÉT BÖLCSŐDÉJE VAN A VÁROSNAK

 Monor új bölcsődéje a vásártéren 
kapott helyet 6 csoportszobával 80 fő 
befogadóképességgel. Az építkezés ta-
valy áprilisban vette kezdetét, az épület 
1200 m2-en helyezkedik el, ahol főző-
konyha is kialakításra került, mely a 
későbbiekben a másik monori bölcső-
dét, a Virág utcai intézményt is el tudja 
majd látni. A kötelező helyiségeken felül 
létrehoztak egy sószobát is, mely a gyer-
mekek egészségére jótékony hatással 
bír, elsősorban légúti megbetegedések 
megelőzésében lehet szerepe. 

Az udvart három részre osztották, 
mely egyenként két-két csoportnak biz-
tosít játszási lehetőséget. Szintén a sza-
badban tartózkodást segítik elő a cso-
portok előtt található fedett teraszok, 
ahol a burkolat gyermekbarát öntött 
gumi. 

Monoron a bölcsődei ellátás 69 évre 
vezethető vissza: a Virág utcai bölcsőde 
1953 szeptemberében nyitott meg, mely 
hamarosan már 120-130 százalékos le-
terheltséggel működött. 



Töltött sütőtök  Hozzávalók
• 1 közepes méretű sütőtök 

vagy kerek tök (kb. 1 kg)
• 4 evőkanál olívaolaj
• 100 g vadrizs
• 1 nagy édesköményhagyma
• 1 bramley alma
• 1 citrom héjában és levében
• 1 evőkanál édesköménymag
• ½ teáskanál chilipehely
• 2 gerezd fokhagyma össze-

törve
• 30 g pekándió, pirítva és dur-

vára vágva
• 1 nagy csomag petrezselyem 

durvára vágva
• 3 evőkanál tahini
• gránátalma mag

Elkészítés
1. Melegítsd elő a sütőt 
200C/180C ventilátor/gáz 6-os 
fokozat. Vágd le a sütőtök tete-
jét és egy fémkanállal szedd ki 
a magokat. A sütőtököt tepsire 
tesszük, kívül-belül bedörzsöljük 
2 evőkanál olajjal, és jól fűsze-
rezzük. Süssük a sütő közepén 
45 percig, vagy amíg megpuhul, 
a „fedéllel” az oldalán.

2.Eközben a vadrizst alapo-
san öblítsük le, és a csomagolási 
utasítások szerint főzzük meg, 
majd terítsük ki egy tepsire, hogy 
kihűljön. Vékonyan felszeletel-
jük az édesköményt és az almát, 
majd facsarjuk rá fél citrom levét, 
hogy megakadályozzuk az elszí-
neződést.

3. A maradék 2 evőkanál olajat 
egy serpenyőben felhevítjük. 
Pirítsuk meg az édesköményma-
got és a chilipehelyet, majd ha 
a magok elkezdenek pattanni, 
keverjük hozzá a fokhagyma és 
az édeskömény felét. 5 percig 
főzzük, amíg megpuhul, majd 
keverjük össze az almával, a 
pekándióval és a citromhéjjal. 
Levesszük a tűzről. Adjuk hozzá 
a keveréket a főtt rizshez, majd 
keverjük hozzá az apróra vágott 
petrezselymet és ízesítsük meg.

4. A keveréket a megpuhult 
sütőtökbe töltjük, és 10-15 
percre visszatesszük a sütőbe, 
amíg minden forró lesz. Közben 
a maradék citromlevet a tahini-
vel, a maradék fokhagymával és 
annyi vízzel habosra keverjük, 
hogy öntet legyen. A tököt grá-
nátalmamaggal és az öntettel 
megszórva tálaljuk.

Dinamikusan fejlődő, 40 éves múltra visszatekintő  
családi vállalkozásunk bővülő csapatába 

Gépkezelőket, kARBANtARtÓt 
 és tAkARítÓt keResüNk

Nyitott pozíciókról érdeklődni lehet: 
+36-29/351-350 

www.soosteszta.hu

A némediszőlői telephelyen hitelesített hídmérlegen  
ellenőrizheti a mennyiséget. EUTR szám: AA5932559

AKCIÓS TÜZELŐ! 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!

https://ronkhasitokft.webnode.hu
06-70/605-4678

Autójavító és gumiszerviz
Minden típusú autó teljes körű javítása, szervizelése  

és műszaki vizsgáztatása. Autóklíma javítás és töltés.
Új és használt téli gumiabroncsok értékesítése.

Gumiabroncs szerelés, javítás, tárolás.
TPMS szelepek forgalmazása, kódolása, cseréje.

www.futo-szerviz.extra.hu

Fűtő István • 06-20/336-9457 
2360 Gyál, Vak Bottyán u. 69. • Nyitva: H–P: 7.30–17, Szo: 8–13

Bádogos 
szaküzlet

Ács-tetőfedő-bádogos  
kivitelezést is vállalunk: 

06-20/968-4155
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Fűtsön-
hűtsön 

Keressen bizalommal!
T: +36-30/467-7122
www.klimaprofesszor.hu

Korszerű, energiatakarékos, Korszerű, energiatakarékos, 
hatékony megoldás 
a hideg-meleg napokra!
Ingyenes felmérés, 
szaktanácsadás!

Erdei m3-ben is kapható. 
A némediszőlői telephelyen 

hitelesített hídmérlegen 
ellenőrizheti a megvásárolt 

mennyiséget!

Szerezze be moSt 
tűzifáját!

Tel.: 06-20/511-7557, 06-29/343-689

EUTR szám: 
AA5856576 

Őszi
TŰZIFAVÁSÁR

számlával garantált mennyiség!
Házhoz szállítás

Konyhakészre 
hasított 
AKÁC

Konyhakészre 
hasított 

TÖLGY, BÜKK

HELYZETBE HOZZUK!

A kiadványban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal 
felelősséget! A kiadványban szereplő akciós termékek és szolgáltatások 

árai a készlet erejéig érvényesek!

Kiadó: Apifi to Kft. • Szerkesztő: Vladár Bea | Cím: Monor, Martino-
vics u. 18. | Felelős kiadó: Szekerka János ügyvezető | Hirdetésfel-
vétel: Horváth Szilvia, 06-70/319-4317, horvath.szilvia@regiola-

pok.hu | www.regiolapkiado.hu | E-mail: info@regiolapok.hu. 
 Nyomtatás: Oláh Nyomdaipari Kft. •  ISSN 2939-5801
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Villanyszerelés 
Legkisebbtől, a teljes szerelésig, 

épületek újravezetékelése.  
Hibakeresés, elektromos munkák,  

készülékek beüzemelése. 
Árajánlat akár online, ingyen, gyorsan.

facebook.com/emervillany,  
emervillany@gmail.com, Viberen, Messengeren 

+36-30/324-7436, Mészáros Róbert

Monoron 
nonstop!

Rövid határidővel!
Nagy tételben is!

Füstölés akác-, bükk-, tölgyporral.

06-30/934-1335

Húsfüstöléstsfüstö
vállalok



Market Central Passzázs

 

 

 

 

 


10 %
2022. 10. 17-től 31-ig

Részletek a hátoldalon.

2050000000232

Market Central Ferihegy 
Bevásárló Park 

Cím: 2220 Vecsés, Fő út 246–248. 
Telefon: 06-29/557-000

E-mail: info@marketcentral.hu
Web: www.marketcentral.hu



15 %
Érvényes:  

2022. 10. 17-től 10. 31-ig.
Részletek a hátoldalon.

2022. 10. 17-től 12. 31-ig.
Részletek a hátoldalon.

AJÁNDÉK  coca-cola!
A játszótér mellett.

2022. 10. 17-től 12. 31-ig.
Részletek a hátoldalon.

10 %
2022. 10. 17-től 12. 31-ig.

Részletek a hátoldalon.

20 %
Kulcsszerviz

Kulcsmásolás
 és cipőjavítás

Beváltható: 2022. október 28-tól 30-ig.
Részletek a hátoldalon.

20 %

2022. 10. 17-től 12. 31-ig.
Részletek a hátoldalon.

10 %Minden 
meleg ételre
kedvezmény

Isztambuli döner

kedvezmény20 % 
2022. 10. 01-től 10. 31-ig.
További részletek a hátoldalon.

Cerave termékekre  
kedvezmény20 % 

2022. 10. 15-től 12. 31-ig.
További részletek a hátoldalon.

Bioderma Atoderm 
termékcsaládra  

2022. 10. 17-től 31-ig.
Részletek a hátoldalon.

4000 Ft 

kedvezmény!
2022. 11. 1-től 9-ig.

Részletek a hátoldalon.

15 % kedvemény

 Legyél te is 
törzsvásárlónk

és vásárlásaid 
után 

kedvezményt 
kapsz!

27 %-ig

Törzsvásárlói 
kedvezmény 
akár

5
Pestszentlőrincen, Pestszentimrén, Gyálon és Gyömrőn HELYZETBE HOZZUK!
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1010% KEDVEZMÉNY % KEDVEZMÉNY % KEDVEZMÉNY % KEDVEZMÉNY % KEDVEZMÉNY % KEDVEZMÉNY % KEDVEZMÉNY mindenre.*mindenre.*mindenre.*mindenre.*
*A kupon felhasználható 2022. 10. 17-től 31-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2022. 10. 17-től 31-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2022. 10. 17-től 31-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2022. 10. 17-től 31-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2022. 10. 17-től 31-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2022. 10. 17-től 31-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2022. 10. 17-től 31-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2022. 10. 17-től 31-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2022. 10. 17-től 31-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2022. 10. 17-től 31-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2022. 10. 17-től 31-ig a vecsési Praktiker 

áruházban (2220 Vecsés, Fő u. 246–248.) személyes vásárlás esetén. áruházban (2220 Vecsés, Fő u. 246–248.) személyes vásárlás esetén. áruházban (2220 Vecsés, Fő u. 246–248.) személyes vásárlás esetén. áruházban (2220 Vecsés, Fő u. 246–248.) személyes vásárlás esetén. áruházban (2220 Vecsés, Fő u. 246–248.) személyes vásárlás esetén. áruházban (2220 Vecsés, Fő u. 246–248.) személyes vásárlás esetén. áruházban (2220 Vecsés, Fő u. 246–248.) személyes vásárlás esetén. áruházban (2220 Vecsés, Fő u. 246–248.) személyes vásárlás esetén. áruházban (2220 Vecsés, Fő u. 246–248.) személyes vásárlás esetén. áruházban (2220 Vecsés, Fő u. 246–248.) személyes vásárlás esetén. áruházban (2220 Vecsés, Fő u. 246–248.) személyes vásárlás esetén. 
A kupon más akcióval, kedvezménnyel nem vonható össze, továbbá a A kupon más akcióval, kedvezménnyel nem vonható össze, továbbá a A kupon más akcióval, kedvezménnyel nem vonható össze, továbbá a A kupon más akcióval, kedvezménnyel nem vonható össze, továbbá a A kupon más akcióval, kedvezménnyel nem vonható össze, továbbá a A kupon más akcióval, kedvezménnyel nem vonható össze, továbbá a A kupon más akcióval, kedvezménnyel nem vonható össze, továbbá a A kupon más akcióval, kedvezménnyel nem vonható össze, továbbá a A kupon más akcióval, kedvezménnyel nem vonható össze, továbbá a A kupon más akcióval, kedvezménnyel nem vonható össze, továbbá a 
kiárusításos, a „megéri” és „ajánlatunk” jelöléssel ellátott termékekre kiárusításos, a „megéri” és „ajánlatunk” jelöléssel ellátott termékekre kiárusításos, a „megéri” és „ajánlatunk” jelöléssel ellátott termékekre kiárusításos, a „megéri” és „ajánlatunk” jelöléssel ellátott termékekre kiárusításos, a „megéri” és „ajánlatunk” jelöléssel ellátott termékekre kiárusításos, a „megéri” és „ajánlatunk” jelöléssel ellátott termékekre kiárusításos, a „megéri” és „ajánlatunk” jelöléssel ellátott termékekre 
nem vonatkozik. Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon használhanem vonatkozik. Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon használhanem vonatkozik. Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon használhanem vonatkozik. Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon használha-
tó fel és egyéb kuponos, kártyás kedvezménnyel nem vonható össze!tó fel és egyéb kuponos, kártyás kedvezménnyel nem vonható össze!tó fel és egyéb kuponos, kártyás kedvezménnyel nem vonható össze!tó fel és egyéb kuponos, kártyás kedvezménnyel nem vonható össze!tó fel és egyéb kuponos, kártyás kedvezménnyel nem vonható össze!

A 10% kedvezmény az egyes termékek bruttó árából kerül levonásra, a A 10% kedvezmény az egyes termékek bruttó árából kerül levonásra, a A 10% kedvezmény az egyes termékek bruttó árából kerül levonásra, a A 10% kedvezmény az egyes termékek bruttó árából kerül levonásra, a A 10% kedvezmény az egyes termékek bruttó árából kerül levonásra, a A 10% kedvezmény az egyes termékek bruttó árából kerül levonásra, a A 10% kedvezmény az egyes termékek bruttó árából kerül levonásra, a A 10% kedvezmény az egyes termékek bruttó árából kerül levonásra, a A 10% kedvezmény az egyes termékek bruttó árából kerül levonásra, a A 10% kedvezmény az egyes termékek bruttó árából kerül levonásra, a A 10% kedvezmény az egyes termékek bruttó árából kerül levonásra, a A 10% kedvezmény az egyes termékek bruttó árából kerül levonásra, a 
kerekítésre vonatkozó szabályok alkalmazása mellett, a kupon fizetés kerekítésre vonatkozó szabályok alkalmazása mellett, a kupon fizetés kerekítésre vonatkozó szabályok alkalmazása mellett, a kupon fizetés kerekítésre vonatkozó szabályok alkalmazása mellett, a kupon fizetés kerekítésre vonatkozó szabályok alkalmazása mellett, a kupon fizetés kerekítésre vonatkozó szabályok alkalmazása mellett, a kupon fizetés kerekítésre vonatkozó szabályok alkalmazása mellett, a kupon fizetés kerekítésre vonatkozó szabályok alkalmazása mellett, a kupon fizetés kerekítésre vonatkozó szabályok alkalmazása mellett, a kupon fizetés kerekítésre vonatkozó szabályok alkalmazása mellett, a kupon fizetés kerekítésre vonatkozó szabályok alkalmazása mellett, a kupon fizetés 

előtt történő átadása ellenében. A kupon készpénzre nem váltható, előtt történő átadása ellenében. A kupon készpénzre nem váltható, előtt történő átadása ellenében. A kupon készpénzre nem váltható, előtt történő átadása ellenében. A kupon készpénzre nem váltható, előtt történő átadása ellenében. A kupon készpénzre nem váltható, előtt történő átadása ellenében. A kupon készpénzre nem váltható, előtt történő átadása ellenében. A kupon készpénzre nem váltható, előtt történő átadása ellenében. A kupon készpénzre nem váltható, előtt történő átadása ellenében. A kupon készpénzre nem váltható, előtt történő átadása ellenében. A kupon készpénzre nem váltható, 
utólagos érvényesítése kizárt! utólagos érvényesítése kizárt! utólagos érvényesítése kizárt! utólagos érvényesítése kizárt! utólagos érvényesítése kizárt! utólagos érvényesítése kizárt! www.praktiker.huwww.praktiker.huwww.praktiker.huwww.praktiker.hu



Nyitvatartás: 
TEsco: hétfőtől péntekig: 6–21 óráig, vasárnap: 6-20 óráig.

ÜZlETEK álTaláNos NYiTaláNos NYiT TVaTarTarT Tása:Tása:T
hétfőtől szombatig: 9–20 óráig, vasárnap: 9–18 óráig.
Egyes üzletek és éttermek nyitvatartása eltérő lehet!

Kérjük, tájékozódjon honlapunkon a 
www.marketcentral.hu, üzleteink menüpont alatt!

A Market Central Ferihegy Bevásárló Parkban 
az alábbi üzletek szintén várják a vásárlókat:

Tesco, Biohair, Burger King, CCC, Deichmann, DM, ECOFAMILY, H&M, JYSK, KIK,  
Müller, Diego, Herbaház, Pepco, Sportfactory, Yettel, Vestar, C&A, Háda,  
Séf étterem, Sherry étterem, Fressnapf, Telekom, Waikiki, Lipóti Pékség,   

Kenyeres hamburgerező, Intersport, Cafe Frei
Az esetleges elírásokért elnézést kérünk! A Market Central Ferihegy üzemeltetése és az üzletek  

az elírásokkal kapcsolatban nem vállalnak felelősséget.

Gépjárművel érkező 
vásárlóinkat  

1550 Férőhelyes  
ingyenes 

parkolóval 
várjuk!

Market Central Passzázs

151515% % KEDVEZMÉNYKEDVEZMÉNYKEDVEZMÉNYKEDVEZMÉNYKEDVEZMÉNYKEDVEZMÉNY
minden könyvre. minden könyvre. minden könyvre. minden könyvre. minden könyvre. minden könyvre. minden könyvre. 

A kupon a vecsési Líra Könyváruházban A kupon a vecsési Líra Könyváruházban A kupon a vecsési Líra Könyváruházban A kupon a vecsési Líra Könyváruházban A kupon a vecsési Líra Könyváruházban A kupon a vecsési Líra Könyváruházban A kupon a vecsési Líra Könyváruházban 
könyvvásárlás esetén váltható bekönyvvásárlás esetén váltható bekönyvvásárlás esetén váltható bekönyvvásárlás esetén váltható be

(kivéve az akciós könyvek, szótárak, lexikonok, hangoskönyvek). (kivéve az akciós könyvek, szótárak, lexikonok, hangoskönyvek). (kivéve az akciós könyvek, szótárak, lexikonok, hangoskönyvek). (kivéve az akciós könyvek, szótárak, lexikonok, hangoskönyvek). (kivéve az akciós könyvek, szótárak, lexikonok, hangoskönyvek). (kivéve az akciós könyvek, szótárak, lexikonok, hangoskönyvek). (kivéve az akciós könyvek, szótárak, lexikonok, hangoskönyvek). 
Más kedvezménnyel nem vonható össze. Más kedvezménnyel nem vonható össze. Más kedvezménnyel nem vonható össze. Más kedvezménnyel nem vonható össze. Más kedvezménnyel nem vonható össze. Más kedvezménnyel nem vonható össze. Más kedvezménnyel nem vonható össze. 
Egy alkalommal egy kupon váltható be.Egy alkalommal egy kupon váltható be.Egy alkalommal egy kupon váltható be.Egy alkalommal egy kupon váltható be.Egy alkalommal egy kupon váltható be.Egy alkalommal egy kupon váltható be.Egy alkalommal egy kupon váltható be.Egy alkalommal egy kupon váltható be.Egy alkalommal egy kupon váltható be.Egy alkalommal egy kupon váltható be.

2022. 10. 17-től 10. 31-ig.2022. 10. 17-től 10. 31-ig.2022. 10. 17-től 10. 31-ig.2022. 10. 17-től 10. 31-ig.

Market Central Passzázs

2 db sajtos-tejfölös lángos 2 db sajtos-tejfölös lángos 2 db sajtos-tejfölös lángos 2 db sajtos-tejfölös lángos 2 db sajtos-tejfölös lángos 2 db sajtos-tejfölös lángos 2 db sajtos-tejfölös lángos 
vásárlása esetén vásárlása esetén vásárlása esetén vásárlása esetén 

1 db dobozos Coca-cola üdítő1 db dobozos Coca-cola üdítő1 db dobozos Coca-cola üdítő1 db dobozos Coca-cola üdítő1 db dobozos Coca-cola üdítő1 db dobozos Coca-cola üdítő1 db dobozos Coca-cola üdítő
ajándék.ajándék.

Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.

Market Central Passzázs

101010% kedvezmény % kedvezmény % kedvezmény % kedvezmény % kedvezmény % kedvezmény 
minden termékre. minden termékre. minden termékre. minden termékre. minden termékre. 

Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.
Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.
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20  % kedvezmény legalább% kedvezmény legalább% kedvezmény legalább% kedvezmény legalább% kedvezmény legalább% kedvezmény legalább% kedvezmény legalább
 3 3 3 db kulcs másolása, db kulcs másolása, db kulcs másolása, db kulcs másolása, db kulcs másolása, db kulcs másolása, 

vagy 3 pár cipő javítása esetén.vagy 3 pár cipő javítása esetén.vagy 3 pár cipő javítása esetén.vagy 3 pár cipő javítása esetén.vagy 3 pár cipő javítása esetén.vagy 3 pár cipő javítása esetén.vagy 3 pár cipő javítása esetén.vagy 3 pár cipő javítása esetén.vagy 3 pár cipő javítása esetén.
A Kulcsszerviz a parkolóban a játszótér A Kulcsszerviz a parkolóban a játszótér A Kulcsszerviz a parkolóban a játszótér A Kulcsszerviz a parkolóban a játszótér A Kulcsszerviz a parkolóban a játszótér A Kulcsszerviz a parkolóban a játszótér A Kulcsszerviz a parkolóban a játszótér A Kulcsszerviz a parkolóban a játszótér 
mellett található, ahol élezés és elemmellett található, ahol élezés és elemmellett található, ahol élezés és elemmellett található, ahol élezés és elemmellett található, ahol élezés és elemmellett található, ahol élezés és elemmellett található, ahol élezés és elemmellett található, ahol élezés és elemmellett található, ahol élezés és elemmellett található, ahol élezés és elemmellett található, ahol élezés és elemmellett található, ahol élezés és elem--
csere-szolgáltatás is igénybe vehető.csere-szolgáltatás is igénybe vehető.csere-szolgáltatás is igénybe vehető.csere-szolgáltatás is igénybe vehető.csere-szolgáltatás is igénybe vehető.csere-szolgáltatás is igénybe vehető.csere-szolgáltatás is igénybe vehető.csere-szolgáltatás is igénybe vehető.csere-szolgáltatás is igénybe vehető.csere-szolgáltatás is igénybe vehető.csere-szolgáltatás is igénybe vehető.csere-szolgáltatás is igénybe vehető.csere-szolgáltatás is igénybe vehető.

Market Central Passzázs

20% kedvezményt adunk 20% kedvezményt adunk 20% kedvezményt adunk 20% kedvezményt adunk 20% kedvezményt adunk 20% kedvezményt adunk 20% kedvezményt adunk 20% kedvezményt adunk 20% kedvezményt adunk 20% kedvezményt adunk 20% kedvezményt adunk 
minden termékre minden termékre minden termékre minden termékre minden termékre minden termékre minden termékre 

Vecsésen a Market Centralban található Háda üzletünkben. Vecsésen a Market Centralban található Háda üzletünkben. Vecsésen a Market Centralban található Háda üzletünkben. Vecsésen a Market Centralban található Háda üzletünkben. 
A kupon beváltható 2022. október 28-tól 30-ig. A kupon beváltható 2022. október 28-tól 30-ig. A kupon beváltható 2022. október 28-tól 30-ig. A kupon beváltható 2022. október 28-tól 30-ig. A kupon beváltható 2022. október 28-tól 30-ig. 
A kedvezmény más akcióval nem összevonható!  A kedvezmény más akcióval nem összevonható!  A kedvezmény más akcióval nem összevonható!  A kedvezmény más akcióval nem összevonható!  A kedvezmény más akcióval nem összevonható!  A kedvezmény más akcióval nem összevonható!  A kedvezmény más akcióval nem összevonható!  A kedvezmény más akcióval nem összevonható!  

Market Central Passzázs

Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. 
Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon 

használható fel. használható fel. használható fel. használható fel. 
A kupon készpénzre nem váltható, A kupon készpénzre nem váltható, A kupon készpénzre nem váltható, A kupon készpénzre nem váltható, A kupon készpénzre nem váltható, A kupon készpénzre nem váltható, A kupon készpénzre nem váltható, 

utólagos érvényesítése kizárt.utólagos érvényesítése kizárt.utólagos érvényesítése kizárt.utólagos érvényesítése kizárt.utólagos érvényesítése kizárt.
A kupont a fizetés előtt kérjük, A kupont a fizetés előtt kérjük, A kupont a fizetés előtt kérjük, A kupont a fizetés előtt kérjük, A kupont a fizetés előtt kérjük, A kupont a fizetés előtt kérjük, A kupont a fizetés előtt kérjük, 

adja át a pénztárosnak!adja át a pénztárosnak!adja át a pénztárosnak!adja át a pénztárosnak!adja át a pénztárosnak!adja át a pénztárosnak!
Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.
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Kivéve az akciós kiszerelések.Kivéve az akciós kiszerelések.Kivéve az akciós kiszerelések.Kivéve az akciós kiszerelések.Kivéve az akciós kiszerelések.
Vásárlásonként egy darab kupon használható fel. Vásárlásonként egy darab kupon használható fel. Vásárlásonként egy darab kupon használható fel. Vásárlásonként egy darab kupon használható fel. Vásárlásonként egy darab kupon használható fel. Vásárlásonként egy darab kupon használható fel. Vásárlásonként egy darab kupon használható fel. Vásárlásonként egy darab kupon használható fel. Vásárlásonként egy darab kupon használható fel. Vásárlásonként egy darab kupon használható fel. Vásárlásonként egy darab kupon használható fel. Vásárlásonként egy darab kupon használható fel. 

A kupon készpénzre nem váltható.A kupon készpénzre nem váltható.A kupon készpénzre nem váltható.A kupon készpénzre nem váltható.A kupon készpénzre nem váltható.A kupon készpénzre nem váltható.A kupon készpénzre nem váltható.A kupon készpénzre nem váltható.A kupon készpénzre nem váltható.
Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.

A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át 
a pénztárosnak!a pénztárosnak!a pénztárosnak!a pénztárosnak!

Érvényes 2022. 10. 01-től 10. 31-ig.Érvényes 2022. 10. 01-től 10. 31-ig.Érvényes 2022. 10. 01-től 10. 31-ig.Érvényes 2022. 10. 01-től 10. 31-ig.Érvényes 2022. 10. 01-től 10. 31-ig.Érvényes 2022. 10. 01-től 10. 31-ig.Érvényes 2022. 10. 01-től 10. 31-ig.Érvényes 2022. 10. 01-től 10. 31-ig.Érvényes 2022. 10. 01-től 10. 31-ig.
 kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plusban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plusban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plusban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plusban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plusban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plusban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plusban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plusban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plusban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plusban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plusban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plusban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plusban.

Market Central Passzázs

Kivéve az akciós kiszerelések.Kivéve az akciós kiszerelések.Kivéve az akciós kiszerelések.Kivéve az akciós kiszerelések.Kivéve az akciós kiszerelések.
Vásárlásonként egy darab kupon használható fel. Vásárlásonként egy darab kupon használható fel. Vásárlásonként egy darab kupon használható fel. Vásárlásonként egy darab kupon használható fel. Vásárlásonként egy darab kupon használható fel. Vásárlásonként egy darab kupon használható fel. Vásárlásonként egy darab kupon használható fel. Vásárlásonként egy darab kupon használható fel. Vásárlásonként egy darab kupon használható fel. Vásárlásonként egy darab kupon használható fel. Vásárlásonként egy darab kupon használható fel. Vásárlásonként egy darab kupon használható fel. 

A kupon készpénzre nem váltható.A kupon készpénzre nem váltható.A kupon készpénzre nem váltható.A kupon készpénzre nem váltható.A kupon készpénzre nem váltható.A kupon készpénzre nem váltható.A kupon készpénzre nem váltható.A kupon készpénzre nem váltható.A kupon készpénzre nem váltható.
Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.

A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át 
a pénztárosnak!a pénztárosnak!a pénztárosnak!a pénztárosnak!

Érvényes 2022. 10. 15-től 12. 31-ig.Érvényes 2022. 10. 15-től 12. 31-ig.Érvényes 2022. 10. 15-től 12. 31-ig.Érvényes 2022. 10. 15-től 12. 31-ig.Érvényes 2022. 10. 15-től 12. 31-ig.Érvényes 2022. 10. 15-től 12. 31-ig.Érvényes 2022. 10. 15-től 12. 31-ig.Érvényes 2022. 10. 15-től 12. 31-ig.Érvényes 2022. 10. 15-től 12. 31-ig.
 kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plusban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plusban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plusban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plusban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plusban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plusban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plusban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plusban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plusban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plusban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plusban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plusban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plusban.

Market Central Passzázs

Minden teljes árú télikabát Minden teljes árú télikabát Minden teljes árú télikabát Minden teljes árú télikabát Minden teljes árú télikabát Minden teljes árú télikabát Minden teljes árú télikabát 
vásárlásánál vásárlásánál vásárlásánál 

4000 Ft 4000 Ft 4000 Ft 
kedvezményt adunk. kedvezményt adunk. kedvezményt adunk. kedvezményt adunk. kedvezményt adunk. 

Az ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható, Az ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható, Az ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható, Az ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható, Az ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható, Az ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható, Az ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható, 
és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban érvényes! és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban érvényes! és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban érvényes! és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban érvényes! és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban érvényes! és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban érvényes! és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban érvényes! 

Az ajánlat 2022. 10. 17-től 31-ig érvényes.Az ajánlat 2022. 10. 17-től 31-ig érvényes.Az ajánlat 2022. 10. 17-től 31-ig érvényes.Az ajánlat 2022. 10. 17-től 31-ig érvényes.Az ajánlat 2022. 10. 17-től 31-ig érvényes.Az ajánlat 2022. 10. 17-től 31-ig érvényes.Az ajánlat 2022. 10. 17-től 31-ig érvényes.Az ajánlat 2022. 10. 17-től 31-ig érvényes.

Market Central Passzázs

 15 % kedvezmény  15 % kedvezmény  15 % kedvezmény  15 % kedvezmény  15 % kedvezmény  15 % kedvezmény 
minden teljes árúminden teljes árúminden teljes árúminden teljes árúminden teljes árúminden teljes árú
 kötött pulóverre. kötött pulóverre. kötött pulóverre. kötött pulóverre. kötött pulóverre.

Az ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható, Az ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható, Az ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható, Az ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható, Az ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható, Az ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható, Az ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható, Az ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható, Az ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható, 
és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban érvényes! és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban érvényes! és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban érvényes! és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban érvényes! és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban érvényes! és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban érvényes! és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban érvényes! 

Az ajánlat 2022. 10. 17-től 31-ig érvényes.Az ajánlat 2022. 10. 17-től 31-ig érvényes.Az ajánlat 2022. 10. 17-től 31-ig érvényes.Az ajánlat 2022. 10. 17-től 31-ig érvényes.Az ajánlat 2022. 10. 17-től 31-ig érvényes.Az ajánlat 2022. 10. 17-től 31-ig érvényes.Az ajánlat 2022. 10. 17-től 31-ig érvényes.

Market Central Passzázs

 https://budmil.eu/leiras/ https://budmil.eu/leiras/ https://budmil.eu/leiras/ https://budmil.eu/leiras/ https://budmil.eu/leiras/ https://budmil.eu/leiras/
torzsvasarloi-programtorzsvasarloi-programtorzsvasarloi-programtorzsvasarloi-programtorzsvasarloi-programtorzsvasarloi-program

Market Central Passzázs

Miért érdemes líra törzsvásárlónak lenni?Miért érdemes líra törzsvásárlónak lenni?Miért érdemes líra törzsvásárlónak lenni?Miért érdemes líra törzsvásárlónak lenni?Miért érdemes líra törzsvásárlónak lenni?Miért érdemes líra törzsvásárlónak lenni?Miért érdemes líra törzsvásárlónak lenni?

Mert a törzsvásárlói kártyájával 7% kedvezménnyel Mert a törzsvásárlói kártyájával 7% kedvezménnyel Mert a törzsvásárlói kártyájával 7% kedvezménnyel Mert a törzsvásárlói kártyájával 7% kedvezménnyel Mert a törzsvásárlói kártyájával 7% kedvezménnyel Mert a törzsvásárlói kártyájával 7% kedvezménnyel Mert a törzsvásárlói kártyájával 7% kedvezménnyel Mert a törzsvásárlói kártyájával 7% kedvezménnyel Mert a törzsvásárlói kártyájával 7% kedvezménnyel Mert a törzsvásárlói kártyájával 7% kedvezménnyel 
vásárolhat a Líra könyvesboltokban.vásárolhat a Líra könyvesboltokban.vásárolhat a Líra könyvesboltokban.vásárolhat a Líra könyvesboltokban.vásárolhat a Líra könyvesboltokban.

Mert a törzsvásárlói kártyájával a lira.hu webáruházban Mert a törzsvásárlói kártyájával a lira.hu webáruházban Mert a törzsvásárlói kártyájával a lira.hu webáruházban Mert a törzsvásárlói kártyájával a lira.hu webáruházban Mert a törzsvásárlói kártyájával a lira.hu webáruházban Mert a törzsvásárlói kártyájával a lira.hu webáruházban Mert a törzsvásárlói kártyájával a lira.hu webáruházban 
az elmúlt 365 napban megrendelt és átvett megrendelés az elmúlt 365 napban megrendelt és átvett megrendelés az elmúlt 365 napban megrendelt és átvett megrendelés az elmúlt 365 napban megrendelt és átvett megrendelés az elmúlt 365 napban megrendelt és átvett megrendelés az elmúlt 365 napban megrendelt és átvett megrendelés az elmúlt 365 napban megrendelt és átvett megrendelés az elmúlt 365 napban megrendelt és átvett megrendelés 
értékétől függően akár 27% kedvezménnyel vásárolhat a értékétől függően akár 27% kedvezménnyel vásárolhat a értékétől függően akár 27% kedvezménnyel vásárolhat a értékétől függően akár 27% kedvezménnyel vásárolhat a értékétől függően akár 27% kedvezménnyel vásárolhat a értékétől függően akár 27% kedvezménnyel vásárolhat a értékétől függően akár 27% kedvezménnyel vásárolhat a értékétől függően akár 27% kedvezménnyel vásárolhat a értékétől függően akár 27% kedvezménnyel vásárolhat a értékétől függően akár 27% kedvezménnyel vásárolhat a értékétől függően akár 27% kedvezménnyel vásárolhat a értékétől függően akár 27% kedvezménnyel vásárolhat a értékétől függően akár 27% kedvezménnyel vásárolhat a 

lira.hu online könyváruházban.lira.hu online könyváruházban.lira.hu online könyváruházban.lira.hu online könyváruházban.lira.hu online könyváruházban.lira.hu online könyváruházban.lira.hu online könyváruházban.
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HELYZETBE HOZZUK! Pestszentlőrincen, Pestszentimrén, Gyálon és Gyömrőn



KLÍMATELEPÍTÉS,  
KArbAnTArTáS  

és TiSzTÍTáS!
Rövid szerelési határidővel, 

korrekt árakkal!

Tel.: 06-30/596-0210
TL Clean Cool Kft.

MESTEREMBEREK

7

KONTÉNERES 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
4–8 m3-es 
konténerekkel

Szabó Sándor

Tel.: 06-30/200-1163

fakivágást, gallyazást 
vállalunk alpintechnikával

akár elszállítással is.

hívjon most!  hívjon most!  

tel.: 06-30/218-7023

ajtó • ablak • könyöklő • redőny • reluxa • szúnyogháló        
               gyártás • kivitelezés               gyártás • kivitelezés

szatMári FerenC
tel.: 06-70/317-8857tel.: 06-70/317-8857t

www.ablakfer.hu • E-mail: info@ablakfer.hu

Asztalos 
Konyhabútor, szekrény, kisbútor, 
irodabútor, korlát, stb. készítése. 

Nyílászárók gyártása, építése, 
szaunaépítés, lambériázás.szaunaépítés, lambériázás.

Polónyi Ferenc: 06-30/397-2144Polónyi Ferenc: 06-30/397-2144Polónyi Ferenc: 06-30/397-2144Polónyi Ferenc: 06-30/397-2144Polónyi Ferenc: 06-30/397-2144Polónyi Ferenc: 06-30/397-2144Polónyi Ferenc: 06-30/397-2144
Monor, Szélmalom u. 42/AMonor, Szélmalom u. 42/AMonor, Szélmalom u. 42/AMonor, Szélmalom u. 42/AMonor, Szélmalom u. 42/AMonor, Szélmalom u. 42/A

homlokzati-kültéri hőszigetelés, viakolorozás 
gipszkartonozás, betonkerítés elemek építése

hideg-meleg burkolás, nyílászárócsere 
Festés, mázolás, csatornaFestés

RIN-BAU Kft.   •   06-20/274-6312

Demeter Sándor – ács, tetőfedő
Tel.: 06-30/326-8727

Új tetőszerkezetek készítéseÚj tetőszerkezetek készítése
Régi, öreg tetők felújítása, lécezés,Régi, öreg tetők felújítása, lécezés,
fóliázás, szarufaerősítésfóliázás, szarufaerősítés
Lapos tetők és garázsok szigeteléseLapos tetők és garázsok szigetelése
GV nehézlemezzel
Munkálatainkra teljes Munkálatainkra teljes 
körű garanciát vállalunkkörű garanciát vállalunk

ÁCS-TETŐFEDŐ MUNKÁLATOK! •   kerítések,  korlátok
•   acélszerkezetű lépcsők
•   toló-úszó-nyíló kapuk
•   kőművesmunkák
•   polikarbonát tetők
•   festést nem igénylő 

deszkakerítések  
gyártását és szerelését 
vállalom Pest megyében.

Tel.: 06-20/219-6040

LakaTos-
munkát vállalok

 www.rennel.hu

AJTÓNYITÁS, ZÁRJAVÍTÁS,
ZÁRCSERE, BIZTONSÁGI ZÁRAK

Hívjon bizalommal: 
06-30/489-5334

Herendi Tamás 
zárszerelő

MÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET

Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Gyors és precíz  
ajtónyitások.

Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag 
és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.

Előzze meg a betörést!
Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,
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06-70/635-7804
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vízszerelés,  
duguláselhárítás,
csatornatelepítés  

földmunkával,
közműhálózat kiépítése 
fűtés, radiátor, bojler, 

mosdó, csaptelep 
cseréje,                      beszerelése

• cserepeslemez-fedéscserepeslemez-fedés
• széldeszkázás
• bádogos munkákbádogos munkák
• beázások javításabeázások javítása
• tetőszerkezet, 

ereszcsatorna 
javítása, cseréjejavítása, cseréje

Alpin technikávAlpin technikávAAlpin technikávAAlpin technikáv l

ácS-tetŐFeDŐ 

keDvezŐ árAk! 06-30/919-4694

tettettettetŐFŐFŐFeeDŐ DŐ DŐ 
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Generál-
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AlAptÓl
A tetŐiG

HIRDETÉSFELVÉTEL: 
Horváth Szilvia, tel.: 06-70/319-
4317, e-mail: horvath.szilvia@

regiolapok.hu



 

A JYSK ecseri logisztikai központjának félautomatizált raktárába  
érvényes targonca vezetői engedéllyel rendelkező kollégákat keresünk! érvényes targonca vezetői engedéllyel rendelkező kollégákat

 
 
 
 
 

Várjuk a jelentkezéseket a 
Karrier Oldalunkon: allas.jysk.huallas.jysk.hu 
E-mailben: dce_munka@jysk.com 

Telefonon: +36203778281 

Toborzásunk folyamatos!  
Nyitott pozícióinkról a KARRIER OLDALUNKON  

találsz bővebb információt: allas.jysk.hu 

 

▪ Hétköznapi munkavégzés 
▪ 3 műszak 
▪ Biztonságos, modern, tiszta raktár 
▪ Télen fűtött, nyáron hűtött helyiségek 
▪ Polcmentes tárolás 

▪ Tapasztalattól függő sávos bérezés – 
bruttó 390.000 Ft-475.000 Ft+ 
15% bónusz – és béren kívüli 
juttatások, már az első hónaptól. 
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570.000 Ft – és béren kívüli 
juttatások, már az első hónaptól. 
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A Securitas Biztonsági Szolgáltatások Magyarország Kft. a 
világ egyik vezető biztonsági szolgáltatója hisz abban, hogy 
nem csupán a megfelelő végzettséggel rendelkező kollégát 

keresi, hanem azt, aki megfelelő hozzáállással is rendelkezik, 
nemtől, kortól, identitástól függetlenül.

Gyál, többségében hölgyeket foglalkoztató ipari 
objektum őrzésére és női öltöző ellenőrzésére 
HölGy MunKAtárSAKAt KereSünK  

Jelentkezés módja:
Fényképes önéletrajzodat a  

turi.erika@securitas.hu 
e-mail-címre várjuk

Személy- éS vagyonőr

Márta Ervin
Konténer

Tel.: 06-20/984 9242

•   termőföld
•  sitt, szemétszállítás
•  3, 4, 8, köbméteres konténerek
•  gépi földmunka, bobcat
•  épületbontás


