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INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

Árvai Richárd 06-30/475-2917

18 éve a lakosság  
szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javítása

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 március 16-ig érvényes!

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

5 év 
garancia!

Hajdú kolbász 1789 Ft/kg 1489 Ft/kg

Zádor tarja 2750 Ft/kg 2350 Ft/kg

Füstölt csemegeszalonna 1699 Ft/kg 1350 Ft/kg

Goldi sajtkészítmény 1599 Ft/kg 1390  Ft/kg

Házi zsír 1 kg 980 Ft/db 689  Ft/db

Mizo uht laktózmentes 1,5% tej 1 l 401 Ft 359 Ft

Malko uht 1,5% tej 1 l 239 Ft 195 Ft

Red Bull 0,25 l több ízben 399 Ft 369 Ft

Steffl dobozos sör 0,5 l 239 Ft 199 Ft

Heineken sör dobozos, 0,5 l 315 Ft 295 Ft

Jim B. whisky 1 l 8049 Ft 7499 Ft

Breff WC-illatosító golyó 3 db-os 999 Ft 819 Ft

GYÁL, 
SZÉCHENYI . 

 utca 6.

Nyitva: 
H–V:  

5–23-ig

LION 
ÉLELMISZERBOLT

LION 
ÉLELMISZERBOLT

AZ AKCIÓ 2021. FEBRuÁR 22-től 2021.  MÁRCIuS 21-ig, 
ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG TART!

Első osztályú fRISS ZöLdSÉg-gyüMöLcS 
20%-kal TARTÓSAN csökkentett áron kapható  

a Lion Élelmiszerbolt zöldségosztályán!

HIDEGTÁL- 

RENDELÉST 

FELVESZÜNK!

06-70/419-2923

MEGJELENIK: PESTSZENTLŐRINC, 
                   PESTSZENTIMRE, GYÁL, FELSŐPAKONY

KERESSEN MINKET AZ INTERNETEN IS!
www.lokacio.hu
KERESSEN MINKET AZ INTERNETEN IS!
www.lokacio.hu

10. 
oldaltól

15-16.
 oldal

HELYZETBE HOZZUK!

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

magával 
a kuponokat!

5-6.
 oldal

Régió
www.regiolapok.hu

2021. FEBRUÁR

2021. február • XIV. évf. 2. szám

KUPONBEVÁLTÓ ÜZLETEK LISTÁJA:
Kulcsszerviz • Intersport 

PecaPláza • PatikaPlus
Praktiker • Fressnapf 

Isztambuli döner  
Vision Express

Budmil 
 Líra

SÜSSÜNK FÁNKOT, 
égessünk kiszebábot! 10. old.

VÍZKERESZTTŐL HÚSVÉTIG
Elkezdődött a farsangi szezon

TAVASZVÁRÓ GONDOLATOK
Idén talán kicsit jobban várjuk

3. old.

4. old.
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Ssangyong Délpest
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu

ertekesites@ssangyongdelpest.hu  • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:  
5,91–8,61 l/100 km,  

felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint:  

Euro 6d temp. 
CO2 kibocsátás (vegyes): 155–197 g/km.

Vadonatúj  
Korando  

modell

A képen látható autó 
illusztráció.

Az akciós finanszírozás visszavonásig érvényes. Finanszírozási feltételek: kamat mértéke: 2,91%-4,61%, kamat típusa: rögzített, devizanem: forint, önerő: minimum 30%, futamidő: 24-84 hó, konstrukció: zártvégű pénzügyi lízing. Reprezentatív példa: Finanszírozás 
összege: 3 000 000 Ft, önerő: 3 778 000 Ft, futamidő: 60 hónap, kamat mértéke: 2,91%, kamat típusa: rögzített, THM: 2,99 %, kamat összege: 231 871 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 231 871 Ft, havidíj: 53 865 Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, 
illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a 2,99 % THM érték esetében 2,91% kamat alapul vételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat.  A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés 
futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó minden-
kor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos 
futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó minden
kor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos 
futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó minden

Márkakereskedőjét, aki közvetítőként a Finanszírozó képviseletében jár el.

Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat  
és legyen Öné egy új SsangYong Korando Stlye + 
 felszereltségű crossover az akció keretében.  

Új SsangYong Korando Style + 
már 2,99% THM-től, fix kamatozással! 

A konstrukció legfőbb részletei:
•  Érintett típusok:  

Új Ssangyong Korando
•  THM: 2,99%-4,99%  

(CASCO biztosítás megléte esetén)
•  Finanszírozási konstrukció:  

Zártvégű pénzügyi lízing
•  Futamidő: 24–84 hónap
•  Minimum önerő: 30%
•  Devizanem: HUF
•  Kamatozás: Fix
•  Minimum finanszírozott összeg:  

1 000 000 HUF

Induló ár: 
6 299 000 Ft

Használtautó-beszámítás

06-70/635-7804
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http://vizetszerelek.hu/
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Mi az a nia?
A nia egy olyan tánc alapú 

mozgásforma, amelynek 
mozgatórugója az öröm 

és a felszabadultság. Harmó-
niát teremt a test és a lélek 
között. A övidítés jelentése 
(Neu-romuscular Integrative Ac-
tion), az idegrendszer, a lég-
ző- és keringési rendszer moz-
gással történő harmonizálását 
fogalmazza meg. A nia célja az 

egészséges em-
berek világmére-
tű közösségének 
egyre nagyobbra 
növelése és össze-
fogása. Megalkotó-
ja, Debbie és Carlos 
Rosas abban hisz, 
hogy minden em-
ber felfedezheti, 
felszabadíthatja és 
fokozhatja egyéni 
lehetőségeit egy 
teljes és értelmes 
élet megéléséhez, 
érzékeik bevoná-

sával és testük meghallgatásá-
val. Debbie Rosas már elmúlt 
70 éves, de még mindig aktív és 
boldog niaoktató. Ez egy több 
mint 25 éve nemzetközileg el-
ismert gyakorlat, amely a test 
tudományán alapul. Megfele-
lő  eszközökkel és oktatással 
növelhetjük önbizalmunkat és 
boldogságunkat. Bármely korú 
és alkatú ember számára nyitott 
a lehetőség.  A gyakorlatokat 
mezítláb, léleksímogató zenére 
végzik több mint 45 országban.  
Minden tapasztalat az egyéni 
igényekhez és képességekhez 
igazítható. Bárki megkezdheti 
saját, örömteli útját niával. Ez 
egy nagyszerű lehetőség, hogy 
miképp alakítsuk pozitívan az 
érzéseinket, küllemünket, gon-
dolkodásunkat és életmódun-
kat.

Hogyan működik a nia?
A nia a tai chi, taekwondo, 
aikido, jazztánc, modern tánc, 

duncantánc, jóga, Alexander-
technika és Moshe Feldenkrais 
tanításaiból merít.  Egyedülálló 
kombinációja 52 mozdulatnak. 
A sokszor ismételt, bárki szá-
mára könnyen végrehajtható 
mozdulatok jótékony energe-
tikai hatásukkal harmonizálják 
a testet és a lelket, és segítik 
a szervezetben az életenergia 
áramlását. A merev kezdők és 
a fitt sportolók több intenzi-
tásszint közül választhatják a 
niát a saját igényeikre szabva. 
Nincsenek szigorú szabályok, 
bár az érzékelés, a megfigyelés 
fontos része a foglalkozásnak, 
mégis a lényeg a feloldódás, az 
ősi erővel bíró tánc által kivál-
tott „transzállapot” megélése. 
Egyszerűen nem lehet rosszul 
csinálni!

„Nagyon fontos, hogy az 
emberek megismerjék a testet, 
amiben élnek, és amit használ-
nak. Megtanítjuk, hogy miként 
mozogjanak, akár testtanítás-
nak is lehetne hívni a niát. Ez 
igazából a nia titka, megtanít-
juk, hogyan értelmezd a jeleket, 
melyeket a tested ad.” (Debbie 
Rosas)
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1183 Budapest, Thököly út 3. 
Rendelőintézet 5. emelet

KOMPLETT 
LÁTÁSVIZSGÁLAT/
ORVOSI KONTROLL
KONTAKTLENCSE- 

VIZSGÁLAT

06-1/290-0011

Szige p ik

Feladat: 
ventilátoralkatrészek összeszerelése
(forrasztás, tekercselés, kiegyensúlyozás)
Feltétel: 
• 8 általános iskolai végzettség8 általános iskolai végzettség
• jó fizikum
•megbízhatóság
Előny: 
hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat

Céges busz:  
Pilis, Monor, Monorierdő, 
Üllő, Vasad, Péteri, Csévha-
raszt, Pánd, Káva, Budapest 
Örs vezér tere – Népliget- 
raszt, Pánd, Káva, Budapest 
Örs vezér tere – Népliget- 
raszt, Pánd, Káva, Budapest 

Határ út – Kispest – Pest-
lőrinc, Gyál irányából.

Jelentkezni: 
06-70/882-1610 

telefonszámon vagy a 
munka@humilitas.hu 

e-mailen.

Hosszú távú, 
biztos állást 

keresel, 
korrekt 

fizetéssel?

Jelentkezz Vecsésre 
operátornak 

3 műszakos  
munkarendbe!

Kereseti 
lehetőség: 

bruttó 
320 000 – 400 000 Ft

Autóalkatrész 
raktárba keresünk 
raktárost 

2 műszakos, 8 órás munkarendbe 
Dunakeszire. 

 Céges buszokkal a bejárás 
Budapestről ingyenesen megoldott.

Átlag nettó bérezés: Átlag nettó bérezés: Átlag nettó bérezés: Átlag nettó bérezés: Átlag nettó bérezés: Átlag nettó bérezés: Átlag nettó bérezés: Átlag nettó bérezés: Átlag nettó bérezés: Átlag nettó bérezés: Átlag nettó bérezés: Átlag nettó bérezés: Átlag nettó bérezés: Átlag nettó bérezés: Átlag nettó bérezés: Átlag nettó bérezés: Átlag nettó bérezés: Átlag nettó bérezés: Átlag nettó bérezés: 
220–260 000 Ft. 220–260 000 Ft. 220–260 000 Ft. 220–260 000 Ft. 220–260 000 Ft. 220–260 000 Ft. 220–260 000 Ft. 220–260 000 Ft. 220–260 000 Ft. 220–260 000 Ft. 220–260 000 Ft. 220–260 000 Ft. 220–260 000 Ft. 220–260 000 Ft. 220–260 000 Ft. 

Érd: 06-70/419-0680

HIRDETÉS

Vízkereszttől húsvétig

Afarsangi szezon már hi-
vatalosan is elkezdődött. 
Sokszor halljuk mostaná-

ban,  hogy jó lenne, ha megint 
minden olyan lenne, mint ré-
gen. Egy biztos, hogy semmi 
nem lesz már olyan, mint régen. 
Idén a farsang is más lesz. A ha-
gyományok viszont maradnak! 

Nem árt tudni, hogy melyek 
azok a neves napok, melyek víz-
kereszt és húsvét között végig-
kísérik a farsang és a böjt idejét.
Vízkeresztkor, január 6-án ve-
szi kezdetét a farsangi időszak. 
Ez a téltemetés, a tavaszvárás 
ünnepe.  A farsang végét a ham-
vazószerda jelenti. Ezt a húsvét 
dátumától számoljuk vissza, így 

a farsang nem mindig azonos 
hosszúságú. A farsang, vízke-
reszttől, a húsvétot megelőző 
negyven napos nagyböjt kezde-
téig , azaz hamvazószerdáig tart. 
Idén a farsang január 6-tól, feb-
ruár 17-ig tart.

A torkos csütörtök a ham-
vazószerda előtti csütörtök. A 
farsang utolsó hete, vagyis a fő-
szezon. Idén a torkos csütörtök 
február 11-én volt.

A „farsang farka”, mely a 
farsang utolsó vasárnapjától 
húshagyókeddig tartó három 
nap. A húshagyókedd a farsangi 
szezon utolsó napja. A nagyböjt 
kezdete előtti utolsó nap. Min-
dig 47 nappal előzi meg a hús-

vétot, a „farsang farkának” utol-
só napja. Idén a húshagyókedd 
február 16-án lesz.

Vízkereszttől hamvazószer-
dáig tart a farsangi időszak. Ez a  
húshagyókedd utáni nap. Ekkor 
kezdődik a negyvennapos nagy-
böjt is. Húsvéttól negyven napot 
kell visszaszámolni. Idén a ham-
vazószerda február 17-én lesz.

Húsvétvasárnap a tavaszi 
napéjegyenlőség utáni első 
holdtöltét követő vasárnap. 
Idén a húsvétvasárnap és hús-
véthétfő április 4-5-re esik
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HELYZETBE HOZZUK!

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

sok árai a készlet erejéig érvényesek!

Kiadó: Régió Lapkiadó Kft. • Szerkesztő: Vladár Bea
Cím: Monor, Martinovics u. 18.

Felelős kiadó: Szekerka János ügyvezető
Hirdetésfelvétel: Horváth Szilvia, 06-70/319-4317, 

horvath.szilvia@regiolapok.hu  
www.regiolapkiado.hu   E-mail: info@regiolapok.hu.

Nyomtatás: Oláh Nyomdaipari Kft. 
Érdeklődjön céges  
buszjáratunkról! 
Jelentkezni lehet 
a 06-1/700-4342
telefonszámon.

Vecsési nagyüzemi konyha  

HENTEST, SZAKÁCSOT,  
és KONYHAI KISEGÍTŐ  
munkatársat keres 
kiemelt bérezéssel.

Cserepes és trapézlemez, 
síklemez 

akCIÓs ÁrON kaphatÓ 
azonnal, készletről. 

DÁNYI-lemez kft. 
2118 Dány, Vasártér utca 5. 

+36-70/430-8446 
danyilemez@gmail.com 

www.danyilemez.hu

2118 Dány, Vasártér utca 5. 

Ó

Egyedi méret esetén  
rövid gyártási idővel is  

megrendelhető. 

Cserepes és trapézlemez, Cserepes és trapézlemez, 

Helyesbítés:
Januári lapszámunkban az AA5856576 EUTR számhoz tartózó 
hirdetésben, az akác és vegyes tűzifa erdei m3-ben téves áron 
jelent meg. Érdeklődni: 06-29/343-689 vagy a 06-20/511-7557 
telefonszámokon lehet.

Tavaszváró gondolatok

Hajnal előtt mindig a leg-
nagyobb a sötétség. Ez-
zel bíztatjuk magunkat, 

a meleg szobában, miközben 
odakinn egyik nap a tavasz illa-
ta furakodik orrunkba, másnap 
pedig a jeget kell vakarnunk a 
szélvédőről. Úgy tűnik, különö-
sen hosszúra nyúlik a várakozás 
ebben az évben. Talán még soha 
nem voltunk ilyen sokat otthon, 
de már mindenki végére ért a 
karácsonyra kapott könyveknek 
és végignézte az összes filmet, a 
kedvenceket többször is. Néhány 
nappal ezelőtt rügyeket láttunk 

a magnóliafán és előbújtak a hó-
virágok. Sóhajtva kértük, hogy 
maradjon mostmár így. Nagyon 
várjuk a tavaszt. Most nemcsak 
a tél a hideg és a szürkeség teszi 
próbára türelmünket, hanem a 
bezártság, az elszigeteltség is. 
A tavasztól várjuk a megváltást. 
Már nem sok van hátra, így ter-
mészetes, hogy meleg szellőkről 
és élénkzöld fűről álmodozunk. 
Szó szerint visszaszámoljuk a 
napokat, amíg végre virágokat 
fotózhatunk, sétálhatunk kabát 
nélkül, és a napsütésben, a tera-
szon olvashatjuk az újságot vagy 

HIRDETÉS

Életjáradéki 
szerződést kötne?

Diplomás, biztos 
egzisztenciával rendelkező 

fiatal család életjáradéki 
szerződést kötne ottlakás 

nélkül, befektetésnek.

Kérjük, érdeklődjön 
a következő telefonszámon:

06-20/852-4921

• Magas szerződéskötési díj 
(induló rész)

• Havi fix, biztos bevételi forrás a 
nyugdíjon felül

• Rezsi átvállalása
• Közös költség átvállalása

• Lakásbiztosítás kötése és átvállalása
• Ingatlan műszaki állapotának 

megőrzése

kedvenc könyvünket. A cinegék 
is egyre bátrabban hívják a rü-
gyeket a fák ágain. Nyitnikék! Ta-
lán ez az utolsó fagyok egyike és 
a napok hosszabbodni kezdenek, 
ledobhatjuk a sálat és a kesztyűt, 
a kora reggeli órákban pedig a 
madarak vidám énekére ébred-
hetünk. Várjuk, hogy a napsuga-
rak melegítsék a hátunkat. Idén 
egy kicsit talán jobban várjuk, 
mint máskor. Álmodunk arról, 
hogy végre kedvenc kávézónk-
ban kávézhassunk, talán az első 
langyos szellővel együtt utaz-
hatunk, vagy láthatjuk barátaink 
nevető arcát egy éjszakába nyúló 
beszélgetés során és végigugrál-
hatunk egy koncertet úgy, mint 
rég.  Talán hamarosan vissza-
kaphatjuk szabad életünket. Bí-
zunk a tavasz vidám, sorsfordító, 
csodatévő erejében. Végelátha-
tatlannak tűnő várakozás ez, de 
már február van és a természetet 
nem lehet megállítani, hamaro-
san beköszönt a tavasz és ennek 

semmi sem állhat útjába. Új kez-
det, megújulás, újrakezdés lesz, 
amelyre a hosszú, sötét tél után 
mindannyiunknak óriási szüksé-
ge van.    Vladár Bea

HIRDETÉS
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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

2021. 02. 28-ig.
Részletek a hátoldalon.

20 %

2021. 02. 15-től 03. 30-ig.
Részletek a hátoldalon.

10 %

2021. 02. 28-ig.
További részletek a hátoldalon.

La Roche Posay Lipikar 
és Cicaplast termékcsaládra

20 % kedvezmény
20 %

2021. 02. 15-től 03. 03-ig.
Részletek a hátoldalon.

20 %
2021. 03. 01-től 03. 07-ig.

Részletek a hátoldalon.

2021. 02. 15-től 03. 30-ig.
Részletek a hátoldalon.

20 %
Kulcsszerviz

Kulcsmásolás
 és cipőjavítás

2021. 02. 15-től 03. 30-ig. 
Részletek a hátoldalon.

10 %Minden 
melegételre
kedvezmény

Isztambuli döner

2021. 02. 15 -től 03. 28-ig.2021. 02. 15 -től 03. 28-ig.2021. 02. 15 -től 03. 28-ig.2021. 02. 15 -től 03. 28-ig.
Részletek a hátoldalon.Részletek a hátoldalon.Részletek a hátoldalon.

-10-10-10-10-10-10-10%%%% 15 %
Érvényes:  

2021. 02. 15-től 28-ig.
Részletek a hátoldalon.

10 %
2021. 02. 15-től 03. 14-ig

Részletek a hátoldalon.

2050000000232

2021. 02. 15 -től 03. 28-ig.
Részletek a hátoldalon.

-15 %

2 db Vichy termék vásárlásakor 
a második termékre 

50% kedvezmény

2021. 02. 28-ig.
További részletek a hátoldalon.



 

 

 

 

 

 

Nyitvatartás: 
Tesco: hétfőtől vasárnapig: 6–19 óráig

ÜzleTek álTek álTek ál alános nyiTalános nyiT TvaTarTarT Tása:Tása:T
hétfőtől szombatig: 10–19 óráig, vasárnap: 10–18 óráig

Egyes üzletek nyitvatartása ettől 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, Telenor, Vestar, C&A,

Praktiker, Háda, Séf étterem, Coffee Shop, Sherry étterem, Frei cafe, L.C. Waikiki 

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

20% kedvezmény 20% kedvezmény 20% kedvezmény 20% kedvezmény 20% kedvezmény 20% kedvezmény 20% kedvezmény 20% kedvezmény 
a teljes vásárlásra,a teljes vásárlásra,a teljes vásárlásra,a teljes vásárlásra,a teljes vásárlásra,a teljes vásárlásra,

a már leárazott, akciós termékekre is. a már leárazott, akciós termékekre is. a már leárazott, akciós termékekre is. a már leárazott, akciós termékekre is. a már leárazott, akciós termékekre is. a már leárazott, akciós termékekre is. a már leárazott, akciós termékekre is. a már leárazott, akciós termékekre is. a már leárazott, akciós termékekre is. 
A kerékpárokra nem érvényes az ajánlat, A kerékpárokra nem érvényes az ajánlat, A kerékpárokra nem érvényes az ajánlat, 

más kedvezményekkel nem összevonható.   más kedvezményekkel nem összevonható.   más kedvezményekkel nem összevonható.   más kedvezményekkel nem összevonható.   más kedvezményekkel nem összevonható.   
Érvényes   2021. 02. 28-ig, kizárólag Érvényes   2021. 02. 28-ig, kizárólag Érvényes   2021. 02. 28-ig, kizárólag Érvényes   2021. 02. 28-ig, kizárólag Érvényes   2021. 02. 28-ig, kizárólag Érvényes   2021. 02. 28-ig, kizárólag Érvényes   2021. 02. 28-ig, kizárólag Érvényes   2021. 02. 28-ig, kizárólag 

a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!
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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: 2021. 02. 15-től 03. 30-ig.Érvényesség: 2021. 02. 15-től 03. 30-ig.Érvényesség: 2021. 02. 15-től 03. 30-ig.Érvényesség: 2021. 02. 15-től 03. 30-ig.Érvényesség: 2021. 02. 15-től 03. 30-ig.Érvényesség: 2021. 02. 15-től 03. 30-ig.Érvényesség: 2021. 02. 15-től 03. 30-ig.
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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.

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.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 kupont a fizetés előtt kérjük, adja át 

a pénztárosnak!a pénztárosnak!a pénztárosnak!

Érvényes 2021. 02. 28-igÉrvényes 2021. 02. 28-igÉrvényes 2021. 02. 28-igÉrvényes 2021. 02. 28-igÉrvényes 2021. 02. 28-igÉrvényes 2021. 02. 28-igÉrvényes 2021. 02. 28-igÉrvényes 2021. 02. 28-ig
 kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plus-ban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plus-ban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plus-ban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plus-ban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plus-ban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plus-ban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plus-ban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plus-ban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plus-ban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plus-ban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plus-ban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plus-ban. kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plus-ban.
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202020  % keDvezMÉny % keDvezMÉny % keDvezMÉny % keDvezMÉny % keDvezMÉny % keDvezMÉny % keDvezMÉny 
 egy szabadon választott felszerelés árából!* egy szabadon választott felszerelés árából!* egy szabadon választott felszerelés árából!* egy szabadon választott felszerelés árából!* egy szabadon választott felszerelés árából!* egy szabadon választott felszerelés árából!* egy szabadon választott felszerelés árából!* egy szabadon választott felszerelés árából!* egy szabadon választott felszerelés árából!* egy szabadon választott felszerelés árából!* egy szabadon választott felszerelés árából!* egy szabadon választott felszerelés árából!*

*A kupon 2021. 02. 15. és 03. 03. között *A kupon 2021. 02. 15. és 03. 03. között *A kupon 2021. 02. 15. és 03. 03. között *A kupon 2021. 02. 15. és 03. 03. között *A kupon 2021. 02. 15. és 03. 03. között *A kupon 2021. 02. 15. és 03. 03. között *A kupon 2021. 02. 15. és 03. 03. között *A kupon 2021. 02. 15. és 03. 03. között 
váltható be a Fressnapf Ferihegy Áruházban. váltható be a Fressnapf Ferihegy Áruházban. váltható be a Fressnapf Ferihegy Áruházban. váltható be a Fressnapf Ferihegy Áruházban. váltható be a Fressnapf Ferihegy Áruházban. váltható be a Fressnapf Ferihegy Áruházban. váltható be a Fressnapf Ferihegy Áruházban. váltható be a Fressnapf Ferihegy Áruházban. váltható be a Fressnapf Ferihegy Áruházban. 

A kupon egyéb kedvezményekkel nem vonható össze A kupon egyéb kedvezményekkel nem vonható össze A kupon egyéb kedvezményekkel nem vonható össze A kupon egyéb kedvezményekkel nem vonható össze 
és az ajándékkártyára nem vonatkozik! és az ajándékkártyára nem vonatkozik! és az ajándékkártyára nem vonatkozik! és az ajándékkártyára nem vonatkozik! és az ajándékkártyára nem vonatkozik! 

A kupon egy alkalommal használható fel, készpénzre nem A kupon egy alkalommal használható fel, készpénzre nem A kupon egy alkalommal használható fel, készpénzre nem A kupon egy alkalommal használható fel, készpénzre nem A kupon egy alkalommal használható fel, készpénzre nem A kupon egy alkalommal használható fel, készpénzre nem A kupon egy alkalommal használható fel, készpénzre nem A kupon egy alkalommal használható fel, készpénzre nem 
váltható, értékéből készpénz nem adható vissza.váltható, értékéből készpénz nem adható vissza.váltható, értékéből készpénz nem adható vissza.váltható, értékéből készpénz nem adható vissza.váltható, értékéből készpénz nem adható vissza.váltható, értékéből készpénz nem adható vissza.váltható, értékéből készpénz nem adható vissza.váltható, értékéből készpénz nem adható vissza.váltható, értékéből készpénz nem adható vissza.váltható, értékéből készpénz nem adható vissza.váltható, értékéből készpénz nem adható vissza.

 A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!  A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!  A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!  A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!  A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!  A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!  A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!  A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!  A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!  A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!  A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!  A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak! 
Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.
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202020% kedvezmény minden termék % kedvezmény minden termék % kedvezmény minden termék % kedvezmény minden termék % kedvezmény minden termék % kedvezmény minden termék % kedvezmény minden termék % kedvezmény minden termék % kedvezmény minden termék 
teljes fogyasztói árából. teljes fogyasztói árából. teljes fogyasztói árából. teljes fogyasztói árából. teljes fogyasztói árából. teljes fogyasztói árából. teljes fogyasztói árából. teljes fogyasztói árából. teljes fogyasztói árából. teljes fogyasztói árából. 

A kupon kizárólag a Market Central Ferihegy A kupon kizárólag a Market Central Ferihegy A kupon kizárólag a Market Central Ferihegy A kupon kizárólag a Market Central Ferihegy A kupon kizárólag a Market Central Ferihegy A kupon kizárólag a Market Central Ferihegy A kupon kizárólag a Market Central Ferihegy A kupon kizárólag a Market Central Ferihegy A kupon kizárólag a Market Central Ferihegy 
Bevásárlóközpontban található Vision Express üzletben Bevásárlóközpontban található Vision Express üzletben Bevásárlóközpontban található Vision Express üzletben Bevásárlóközpontban található Vision Express üzletben Bevásárlóközpontban található Vision Express üzletben Bevásárlóközpontban található Vision Express üzletben Bevásárlóközpontban található Vision Express üzletben 
váltható be a kuponon feltüntetett időszakban felvett váltható be a kuponon feltüntetett időszakban felvett váltható be a kuponon feltüntetett időszakban felvett váltható be a kuponon feltüntetett időszakban felvett váltható be a kuponon feltüntetett időszakban felvett váltható be a kuponon feltüntetett időszakban felvett váltható be a kuponon feltüntetett időszakban felvett 

megrendelések esetén. megrendelések esetén. megrendelések esetén. megrendelések esetén. megrendelések esetén. 
A kupon kedvezménye más akcióval A kupon kedvezménye más akcióval A kupon kedvezménye más akcióval A kupon kedvezménye más akcióval A kupon kedvezménye más akcióval A kupon kedvezménye más akcióval 

nem vonható össze.nem vonható össze.nem vonható össze.nem vonható össze.
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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

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: 2021. 02. 15-től 03. 30-ig.  Érvényesség: 2021. 02. 15-től 03. 30-ig.  Érvényesség: 2021. 02. 15-től 03. 30-ig.  Érvényesség: 2021. 02. 15-től 03. 30-ig.  Érvényesség: 2021. 02. 15-től 03. 30-ig.  Érvényesség: 2021. 02. 15-től 03. 30-ig.  Érvényesség: 2021. 02. 15-től 03. 30-ig.  Érvényesség: 2021. 02. 15-től 03. 30-ig.  Érvényesség: 2021. 02. 15-től 03. 30-ig.  Érvényesség: 2021. 02. 15-től 03. 30-ig.  Érvényesség: 2021. 02. 15-től 03. 30-ig.  Érvényesség: 2021. 02. 15-től 03. 30-ig.  

1 db termék vásárlásakor 1 db termék vásárlásakor 1 db termék vásárlásakor 1 db termék vásárlásakor 1 db termék vásárlásakor 
10% kedvezményt adunk 10% kedvezményt adunk 10% kedvezményt adunk 10% kedvezményt adunk 10% kedvezményt adunk 10% kedvezményt adunk 10% kedvezményt adunk 

minden teljes áras termékünk árából.minden teljes áras termékünk árából.minden teljes áras termékünk árából.minden teljes áras termékünk árából.minden teljes áras termékünk árából.minden teljes áras termékünk árából.minden teljes áras termékünk árából.minden teljes áras termékünk árából.minden teljes áras termékünk árából.
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, Az ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható, 
és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban 

érvényesek! érvényesek! 

Az ajánlat 2021. 02. 15 -től 03. 28-ig.  érvényes.Az ajánlat 2021. 02. 15 -től 03. 28-ig.  érvényes.Az ajánlat 2021. 02. 15 -től 03. 28-ig.  érvényes.Az ajánlat 2021. 02. 15 -től 03. 28-ig.  érvényes.Az ajánlat 2021. 02. 15 -től 03. 28-ig.  érvényes.Az ajánlat 2021. 02. 15 -től 03. 28-ig.  érvényes.Az ajánlat 2021. 02. 15 -től 03. 28-ig.  érvényes.

Market Central Passzázs

151515% % % keDvezMÉny keDvezMÉny keDvezMÉny keDvezMÉny keDvezMÉny keDvezMÉny keDvezMÉny 
 MinDen könyvre. MinDen könyvre. MinDen könyvre. MinDen könyvre. MinDen könyvre. MinDen könyvre. MinDen könyvre.

Akciós könyvekre, szótárakra Akciós könyvekre, szótárakra Akciós könyvekre, szótárakra Akciós könyvekre, szótárakra 
és tankönyvekre nem érvényes.és tankönyvekre nem érvényes.és tankönyvekre nem érvényes.és tankönyvekre nem érvényes.

2021. 02. 12-től 28-ig.2021. 02. 12-től 28-ig.2021. 02. 12-től 28-ig.2021. 02. 12-től 28-ig.

Market Central Passzázs

1010% keDvezMÉny % keDvezMÉny % keDvezMÉny % keDvezMÉny % keDvezMÉny mindenre.*mindenre.*mindenre.*mindenre.*
*A kupon felhasználható 2021. 02. 15-től 03. 14-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2021. 02. 15-től 03. 14-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2021. 02. 15-től 03. 14-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2021. 02. 15-től 03. 14-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2021. 02. 15-től 03. 14-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2021. 02. 15-től 03. 14-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2021. 02. 15-től 03. 14-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2021. 02. 15-től 03. 14-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2021. 02. 15-től 03. 14-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2021. 02. 15-től 03. 14-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2021. 02. 15-től 03. 14-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2021. 02. 15-től 03. 14-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, tartósan alacsony árú és készletkisöpréses termékekre kiárusításos, tartósan alacsony árú és készletkisöpréses termékekre kiárusításos, tartósan alacsony árú és készletkisöpréses termékekre kiárusításos, tartósan alacsony árú és készletkisöpréses termékekre kiárusításos, tartósan alacsony árú és készletkisöpréses termékekre kiárusításos, tartósan alacsony árú és készletkisöpréses termékekre kiárusításos, tartósan alacsony árú és készletkisöpréses 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.huwww.praktiker.hu

Market Central Passzázs

2 db vagy több termék vásárlásakor 2 db vagy több termék vásárlásakor 2 db vagy több termék vásárlásakor 2 db vagy több termék vásárlásakor 2 db vagy több termék vásárlásakor 2 db vagy több termék vásárlásakor 2 db vagy több termék vásárlásakor 
15% kedvezményt adunk 15% kedvezményt adunk 15% kedvezményt adunk 15% kedvezményt adunk 15% kedvezményt adunk 15% kedvezményt adunk 15% kedvezményt adunk 

minden teljes áras termékünk árából.minden teljes áras termékünk árából.minden teljes áras termékünk árából.minden teljes áras termékünk árából.minden teljes áras termékünk árából.minden teljes áras termékünk árából.minden teljes áras termékünk árából.minden teljes áras termékünk árából.minden teljes áras termékünk árából.
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, Az ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható, 
és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban 

érvényesek! érvényesek! 

Az ajánlat 2021. 02. 15 -től 03. 28-ig.  érvényes.Az ajánlat 2021. 02. 15 -től 03. 28-ig.  érvényes.Az ajánlat 2021. 02. 15 -től 03. 28-ig.  érvényes.Az ajánlat 2021. 02. 15 -től 03. 28-ig.  érvényes.Az ajánlat 2021. 02. 15 -től 03. 28-ig.  érvényes.Az ajánlat 2021. 02. 15 -től 03. 28-ig.  érvényes.Az ajánlat 2021. 02. 15 -től 03. 28-ig.  érvényes.

Market Central Passzázs

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.

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.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 kupont a fizetés előtt kérjük, adja át 

a pénztárosnak!a pénztárosnak!a pénztárosnak!

Érvényes 2021. 02. 28-igÉrvényes 2021. 02. 28-igÉrvényes 2021. 02. 28-igÉrvényes 2021. 02. 28-igÉrvényes 2021. 02. 28-igÉrvényes 2021. 02. 28-igÉrvényes 2021. 02. 28-igÉrvényes 2021. 02. 28-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.
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MESTEREMBEREK

7

AJTÓNYITÁS, ZÁRJAVÍTÁS,
ZÁRCSERE, BIZTONSÁGI ZÁRAK

Hívjon bizalommal: 
06-30/489-5334

Herendi Tamás 
zárszerelő

Nem nyílik az ajtó? Gyors és precíz  
ajtónyitások.

Zárcsere műanyag  
és kínai ajtókban.

Előzze meg a betörést!
Törés- és másolásvédett,

erősített zárbetétek beszerelése.
Speciális biztonsági zárak

felszerelése.

Surman mihály  
30 év szakmai tapasztalattal 
06-30/421-2604

• Épületgépészeti Épületgépészeti 
munkák kivitelezése, munkák kivitelezése, 

• Gázszerelés Gázszerelés 
tervezéstől a tervezéstől a 
kivitelezésig kivitelezésig 
lakossági és közületi lakossági és közületi 
intézményeknekintézményeknek

víz-, gáz-,  
központifŰtés- 

szerelés

Precíz szakszerű kivitelezés 
garanciával.garanciával.

 LakásfeLújítást 
váLLaLok 

kedvező áron.
Szobafestés, burkolás, parkettázás, 

gipszkartonozás, hőszigetelés, 
kőművesmunka, stb. 

Hívjon bizalommal!
Tel.: 06-30/973-2451

Precíz szakszerű kivitelezés 
garanciával.garanciával.garanciával.garanciával.

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS 
• zsindelyezés
• széldeszkázás
• szegőelemek cseréje
• ereszcsatorna javítása, cseréje, takarítása
• tetőszerkezet teljes cseréje és fedése
• beázások javítása 06-30/919-4694 SzakképzETT 

  mESTErEk 

•
•
•

•
•
•

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS 

06-30/919-469406-30/919-469406-30/919-469406-30/919-4694 Szakképz
  m

Ács tetőfedő 

bádogos mesterek

Alpintechnikával.

Kedvező árak!

GALLYAZÁST  
VÁLLALOK  
kb. 5 méteres  
magasságig.

IGÉNY SZERINT AKÁR ELSZÁLLÍTÁSSAL IS.  
HÍVJON MOST!  

Tel.: 06-30-218-7023

3  400 Ft/q 3  200 Ft/q

A némediszőlői telephelyen hitelesített hídmérlegen 
ellenőrizheti a megvásárolt mennyiséget!

A némediszőlői telephelyen hitelesített hídmérlegen 
ellenőrizheti a megvásárolt mennyiséget!

Erdei m3-ben is kapható. Erdei m3-ben is kapható.

Szerezze be most tűzifáját!

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

Számlával garantált 
mennyiség!
Kiszállítással 

Konyhakészre hasított  
AKÁC

Konyhakészre hasított  
TÖLGY, BÜKK

Tel.: 06-20/984 9242

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

Konténer
Márta Ervin



Hidegtál rendelést felveszünk 
karácsonyi és szilveszteri ünnepekre!

ÓRIÁS SAJTOS RETRO 
BURGER 1350 Ft

ÓRIÁS BÉCSI SZELET 
1500 Ft

ÓRIÁS  
CIGÁNYPECSENYE  
1850 Ft

2 SZEMÉLYES 
FATÁNYÉROS 3750 Ft

2 SZEMÉLYES  
HALTÁL 3990 Ft
Afrikai harcsafilé rántva, hekk, 
rántott pontypatkó, ropogós roston 
sült kárász, vegyes körettel

ÓRIÁS 
RETRO BURGER 

1200 Ft

KEMENCÉBEN 
SÜTÖTT PIZZA 

TÖBBFÉLE FELTÉTTEL 32 cm

1500–1750 Ft

ÓRIÁS 
GYROS-TÁL

1750 Ft

 Ft

A képek illusztrációk.

Jéghideg csapolt meggy és Heineken 
  sör   kapható! 

Rántott csirkeszárny:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Ft/10 dkg
Rántott csirkecomb: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Ft/10 dkg
Rántott sajt körettel:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500  Ft
Sajttal, sonkával töltött cs.mell v. karaj kirántva körettel: 1600  Ft
Holstein-szelet sült tarja tükörtojással, körettel: . . . . . 1500  Ft
Cigánypecsenye körettel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600  Ft
Rántott sertésvelő körettel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500  Ft
Fűszeres grillcsirke: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500  Ft
Sült fűszeres csirkecomb: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Ft/10 dkg
Sült oldalas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Ft/10 dkg
Sült csülök: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 Ft
Sertés-, marhapörkölt körettel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600  Ft
Pacalpörkölt vagy zúzapörkölt körettel:  . . . . . . . . . . . . 1600  Ft
Magyaros babgulyás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250  Ft
Brassói aprópecsenye körettel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600  Ft
Sült hurka (véres, májas): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Ft/10 dkg
Sült kolbász: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 Ft
Milánói makaróni: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350  Ft
Rántott hekk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Ft/10 dkg
Gyros-tál körettel, csirkehúsból: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200  Ft
Szegedi pontyhalászlé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Ft
Karcagi birkapörkölt vagy szarvaspörkölt körettel:  . . . 2000 Ft
Vegatál:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1850 Ft

À la carte ételeink:

Nagymama
kifőzdéje, pecsenyesütője

www.pecsenye7.webnode.hu
06-70/419-2923

Nagymama kifőzdéje,
        pecsenyesütője

www.pecsenye7.webnode.hu

Gyál, Széchenyi u. 6.
A Lion Élelemiszerdiszkont épületében.

400 Ft500/550 Ft

HIDEGTÁLAK

RENDELÉSRE!

VÁLTOZATLAN NYITVATARTÁS: H–V: 5–23. 
Menü elvitelre: 
1200 Ft

2021 március 8. – március 14.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

2021 február 22. – február 28.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

2021 március 15. – március 21.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

2021 március 1. – március 7.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnapALBÉRLETEK 

ÉS EGYÉB 
SZÁLLÁSHELYEK 

KIADÓK 

egész évben
családok, 

személyek részére 
napi 1 600 Ft/fő 

vagy havi 30 000 Ft/fő 
rezsivel együtt!   

Munkáscsoportok részére 
kedvezményesen napi 1 600 Ft/fő 
ágynemű-, TV-, hűtőhasználattal

vagy havi 30 000 Ft/fő rezsivel együtt!

KIADÓK

személyek részére 

vagy havi 30 000 Ft/fő 

Munkáscsoportok részére 

Telefon: 06-30/944-0689

2360 Gyál, 
Mátyás király u. 1., 

a Penny Market  
mellett.

2360 Gyál, 
Pesti út 118., 
a focipályával 

 szemben.

Hell redHell redHell redHell redHell redHell redHell redHell red
szőlőszőlőszőlőszőlőszőlőszőlő
energiaital energiaital energiaital energiaital energiaital energiaital energiaital energiaital energiaital energiaital energiaital energiaital energiaital 
0,25 l0,25 l0,25 l0,25 l0,25 l0,25 l0,25 l0,25 l
189 Ft 189 Ft 189 Ft 189 Ft 189 Ft 189 Ft 
helyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyett

Juhász Juhász Juhász Juhász Juhász Juhász Juhász Juhász 
rosé borrosé borrosé borrosé borrosé borrosé borrosé borrosé borrosé borrosé borrosé borrosé borrosé bor
0,75 l0,75 l0,75 l0,75 l0,75 l0,75 l
1199 Ft 1199 Ft 1199 Ft 1199 Ft 1199 Ft 1199 Ft 1199 Ft 
helyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyett

Bailey’sBailey’sBailey’sBailey’sBailey’sBailey’sBailey’sBailey’sBailey’sBailey’sBailey’s
0,5 l0,5 l0,5 l0,5 l0,5 l0,5 l0,5 l
4444444  599 Ft599 Ft599 Ft599 Ft599 Ft599 Ft599 Ft599 Ft599 Ft599 Ft
helyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyett

TopjoyTopjoyTopjoyTopjoyTopjoyTopjoyTopjoy
üdítőitalüdítőitalüdítőitalüdítőitalüdítőitalüdítőitalüdítőitalüdítőitalüdítőitalüdítőitalüdítőitalüdítőitalüdítőitalüdítőital
0,25 l0,25 l0,25 l0,25 l0,25 l0,25 l
169 Ft 169 Ft 169 Ft 169 Ft 169 Ft 169 Ft 
helyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyett

Jack 
Daniels Daniels 
0,5 l
6  199 Ft 199 Ft 199 Ft 
helyetthelyetthelyett

StefflStefflStefflStefflSteffl
dobozos sör dobozos sör dobozos sör dobozos sör dobozos sör dobozos sör dobozos sör dobozos sör dobozos sör dobozos sör dobozos sör 
0,5 l0,5 l0,5 l0,5 l0,5 l
239 Ft 239 Ft 239 Ft 239 Ft 239 Ft 239 Ft 239 Ft 
helyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyett

BallanBallanBallanBallanBallanBallanBallanBallan
tine’stine’stine’stine’stine’stine’stine’stine’stine’stine’s
0,7 l0,7 l0,7 l0,7 l0,7 l0,7 l0,7 l0,7 l
66    199 Ft 199 Ft 199 Ft 199 Ft 199 Ft 199 Ft 199 Ft 199 Ft 
helyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyett

HeinekenHeinekenHeinekenHeinekenHeinekenHeinekenHeinekenHeinekenHeineken
dobozos sör dobozos sör dobozos sör dobozos sör dobozos sör dobozos sör dobozos sör dobozos sör dobozos sör dobozos sör dobozos sör dobozos sör dobozos sör 
0,5 l0,5 l0,5 l0,5 l0,5 l
319 Ft 319 Ft 319 Ft 319 Ft 319 Ft 319 Ft 
helyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyett

Az árak a készlet erejéig érvényesek!

169
Ft

999
Ft

44  099Ft

145
Ft

5  599
Ft

199
Ft

5  499
Ft

295
Ft

469
Ft

Coca Coca Coca Coca Coca Coca Coca Coca Coca Coca 
ColaColaColaColaColaColaCola
2,25 l2,25 l2,25 l2,25 l2,25 l2,25 l2,25 l2,25 l2,25 l2,25 l
549 Ft 549 Ft 549 Ft 549 Ft 549 Ft 549 Ft 549 Ft 549 Ft 549 Ft 549 Ft 549 Ft 549 Ft 
helyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyetthelyett
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Hidegtál rendelést felveszünk 
karácsonyi és szilveszteri ünnepekre!

ÓRIÁS SAJTOS RETRO 
BURGER 1350 Ft

ÓRIÁS BÉCSI SZELET 
1500 Ft

ÓRIÁS  
CIGÁNYPECSENYE  
1850 Ft

2 SZEMÉLYES 
FATÁNYÉROS 3750 Ft

2 SZEMÉLYES  
HALTÁL 3990 Ft
Afrikai harcsafilé rántva, hekk, 
rántott pontypatkó, ropogós roston 
sült kárász, vegyes körettel

1200 Ft
1500–1750 Ft

1750 Ft

A képek illusztrációk.

sör   kapható! 

À la carte ételeink:

Nagymama
kifőzdéje, pecsenyesütője

www.pecsenye7.webnode.hu
06-70/419-2923

Nagymama kifőzdéje,
        pecsenyesütője

www.pecsenye7.webnode.huwww.pecsenye7.webnode.hu

Gyál, Széchenyi u. 6.
A Lion Élelemiszerdiszkont épületében.

AMERIKAI
HOT-dHOT-dHOT OG

400 Ft

Sima/sajtos 
HAMBURGER 

500/550 Ft

HIDEGTÁLAK

RENDELÉSRE!

VÁLTOZATLAN NYITVATARTÁS: H–V: 5–23. 
Menü elvitelre: 
1200 Ft

RENDELÉS:06-70/419-2923

2021 március 8. – március 14.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

1 Sertésraguleves
Szalontüdő, tészta

Kertészleves
Csülkös pacal, főtt 
burgonya

Vegyes gyümölcsleves
Borsostokány, 
galuska

Kukorica-krémleves
Thai csirke, pirított 
tészta

Baracskai rableves
Csülökpörkölt

Vegyes gyümölcsleves
Gyros-tál, 
vegyes köret

Gödöllői tyúkhúsleves
Brassói aprópecsenye, 
sült burgonya

2 Zöldborsóleves
Töltött csirkecomb, 
rizs

Csontleves
Rántott csirkecomb, 
tört burgonya

Májgombócleves
Sajtos cicegepecsenye

Gulyásleves
Fokhagymás libape-
csenye, tört burgonya

Sertésraguleves
Friss kapros tökfőze-
lék, sertéspörkölt

Karfiolleves
Rizses hús

Gödöllői tyúkhúsleves
Vadas marha, 
spagetti

HIDEGTÁLAK

RENDELÉSRE!

2021 február 22. – február 28.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

1 Baracskai rableves
Stíriai metélt

Sertésraguleves
Sárgaborsó-főzelék, 
sült kolbász

Tárkonyos 
csirkeraguleves
Hortobágyi húsos 
palacsintapalacsinta

Alföldi gulyás
Savanyú vetrece, 
tészta

Tarhonyaleves
Tökfőzelék, 
sertéspörkölt

Libaleves
Ludas kása

Tyúkhúsleves
Sertéspörkölt, 
galuska

2 Zöldborsóleves, 
vajas galuska
Török verő pecsenye

Daragaluskaleves
Tavaszi csirkehúsos 
spagetti

Orjaleves
Bécsi csirke, 
rizibizi

Bugyantott tojásleves
Rántott szelet, 
majonézes burgonya

Piedone-leves
Penne csirkés tészta

Fokhagymakrémleves
Tordai Laci pecsenye, 
tört burgonya

Tyúkhúsleves
Sajttal töltött csirke, 
kukoricás rizs

2021 március 15. – március 21.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

1 Jókai-bableves
Túrógombóc

Thai csirkeleves
Töltött káposzta

Vaktyúkleves
Milánói csirke 
spagettivel

Budapest leves
Rokfortos csirke, 
pennetészta

Jóasszonyleves
Babos csülkös 
káposzta

Vegyes gyümölcsleves
Csülökpörkölt, főtt 
burgonya

Tyúkhúsleves
Vadas marha, 
spagetti

2 Tárkonyos pulykaragu-
leves. Házi disznótoros, 
párolt lila káp., főtt bur.

Orjaleves
Tökfőzelék oldalassal

Olasz zöldségleves
Bakonyi sertésszelet, 
galuska

Lebbencsleves
Bácskai rizseshús

Dörgicsei csibeleves
Vegyes csirketál, 
rizibizi

Daragaluskaleves
Zsiványpecsenye

Tyúkhúsleves
Mátrai borzacska,
 rizs

2021 március 1. – március 7.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

1 Marhagulyás 
csipetkével
Milánói makaróni

Magyaros gombaleves
Rántott csirkemáj, 
burgonyapüré

Ördögűzőleves
Töltött húsos 
palacsinta

Baracskai rableves
Göngyölt töltött csir-
kemell, burgonyapüré

Libaleves gazdagon
Kelkáposzta-főzelék, 
sertéspörkölt

Zöldborsókrémleves
Fokhagymás libape-
csenye, tört burgonya

Marhahúsleves 
gazdagon
Csirkebrassói, sült 
burgonyaburgonya

2 Olasz zöldségleves
Tepsis hurka

Csirkeraguleves
Paradicsomos 
káposzta, fasírt

Zöldséges 
karalábéleves
Marhatokány, 
tarhonyatarhonya

Vegyes gyümölcsleves
Rántott csirkemell, 
rizibizi

Paradicsomleves
Tengeri hal rántva, 
rizs, tartár

Vegyes zöldségleves
Hentestokány, rizs

Marhahúsleves 
gazdagon
Rántott szelet, rizibizi
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Hirdetés

Süssünk fánkot, égessünk kiszebábot!

A hagyományos farsangi 
mulatságok megtartására 
ugyan nincs lehetőség, a 

farsangi időszak mégsem telhet 
hagyományok nélkül. Nézzük 
sorra!

Télűző égetés
A téltemetés egyik jellegzetes sze-
replője a kiszebáb, amit általában 
gyermekek készítenek, majd zaj-
keltő szerszámokkal és a bábuval a 
főtérre vonulnak. Ott télbúcsúztató 
rigmusokat kántálva meggyújtják 
a bábot, melyre korábban gondűző 
cédulákat tűztek. Ezzel temetik 
a telet és minden rosszat, amitől 
szeretnének megszabadulni. A ki-
szebáb elégetésére az Üllői Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület felügyelete 
mellett kerül sor, amelyet a város 
Facebook-oldalán fognak megmu-
tatni.

Szalagos fánk farsangra
A fánksütés szokása nemcsak a 
farsanghoz, de a párválasztáshoz 
is aktívan kapcsolódott, hiszen 
a farsang időszaka egybeesett a 
háztűznézővel. A szalagos fánk 
szalagja a jegygyűrű kerek for-
máját szimbolizálta, így, ha legény 
érkezett egy családhoz, mindig 
fánkkal kínálták. Állítólag, ha a 
lány megfelezte fánkját a fi úval, 
ezzel tudta kifejezni felé, hogy 
viszonozza érzéseit. Bizonyos ré-
giókban emellett a fánknak má-
gikus erőt is tulajdonítottak: úgy 
tartották, ha a böjti időszakban 

A hagyományos farsangi mulatságok megtartására 
ugyan nincs lehetőség, a farsangi időszak mégsem 
telhet hagyományok nélkül. Nézzük sorra!

fánkot esznek, akkor a legna-
gyobb tavaszi vihar sem lesz ké-
pes elsöpörni a házuk tetejét.

Tóth Balázsné egy nagyon régi 
szakácskönyvből készíti a farsan-
gi fánkot. A receptet fejből tudja, 
annak ellenére, hogy évente csak 
egyszer készíti el ezt a fi nomsá-
got. Azonban minden évben tudja 
azokat a kis apróságokat, melyek-
től a fánk egy kicsit különlegesebb 
lesz az átlagostól. – Az ember ál-
talában mindig a farsangi időszak 
idején süt fánkot, év közben más-
kor szinte eszünkbe sem jut. Az 
arányokat tudom, de az már nem 
szerepel a szakácskönyvben, hogy 
mindig meleg helyen készítsük a 
fánkot, vagy hogy a tésztába te-
gyünk egy kis citromhéjat vagy 
egy kicsivel több vaníliás cukrot 
használjunk. Az ízesítéssel egyé-

nileg játszhatunk, hogy egy kicsit 
feldobjuk. Nagyon kell vigyázni: 
nem szabad sem túl forró, sem túl 
hideg olajban sütni, de minden-
képp bő olajra van szükség, és ak-
kor lesz szép szalagos, ha fordítva 
tesszük bele, mint ahogy kiszag-
gattuk a szaggatóval. A tésztát is 
nagyon alaposan ki kell dolgoz-
ni: az én kezem már gyorsan elfá-
rad, így mindig a férjem fejezi be, 
neki még erős a karja, ráadásul 
szakács volt a katonaságnál. Időt 
kell adni a kelesztésre is, tényleg 
a duplájára kell növeszteni, sőt 
még szaggatás után is érdemes 
letakarva pihentetni egy fél órát. 
Biztos van a szépségének is jelen-
tősége, előfordul, hogy nem lesz 
olyan szép szalagos, de az íze attól 
még ugyanolyan! – mesélte.  

V.Ny.L.

A fánk egyesek szerint már a 
rómaiak asztalán is ott volt: a 
természet közelgő újraéledé-
sét ünnepelték meg a kerek, 
mandulás, fánkszerű édes-
séggel. A fánk receptjének 
eredetére egyébként többfé-
le magyarázat is kering: az 
egyik Marie Antoinette-hez 
kötődik. Állítólag az uralkodó 
álarcban megszökött egy far-
sangi mulatságból Párizsban, 
és mivel megéhezett, egy utcai 
árustól fánkot vásárolt. Any-
nyira ízlett neki, hogy később 
a palotába hívatta az árust, és 
kikérdezte a receptről. Attól 
kezdve kedvenc csemegéje lett 
a királyi farsangi lakomák-
nak. A francia fánkot Beignet 
néven ismerjük.

Egy másik mese szerint a 
fánkot egy bécsi pékasszony-
nak, Krapfennének köszön-
hetjük, aki illatozó, fi nom 
kenyereket sütött a péksé-
gében, ahol mindig hosszú 
sorokban álltak a vásárlók. 
Egyszer a pékné úgy felbosz-
szantotta magát a türelmet-
len vevőkön, hogy hozzájuk 
vágott egy kis kenyértésztát, 
azonban elvétette a dobást, a 
tészta pedig a forró olajban 
landolt, és pár perc alatt ro-
pogósra sült. Ezért kapta a 
Krapfen nevet. 

A fánk hazai meghonoso-
dását Mátyás királyhoz és 
feleségéhez, Beatrixhoz kö-
tik. Állítólag az itáliai kar-
neválok révén kedvelték meg 
a fánkot és hozták „divatba” 
Magyarországon is. (Forrás: 
izekblogja.blog.hu)

TITOK A MAGABIZTOS MOSOLY MÖGÖTTTITOK A MAGABIZTOS MOSOLY MÖGÖTTTITOK A MAGABIZTOS MOSOLY MÖGÖTT

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

TITOK A MAGABIZTOS MOSOLY MÖGÖTT
FOGÁGYBETEGSÉG DIAGNOSZTIZÁLÁSÁNAK  

ÉS MEGELŐZÉSÉNEK FONTOSSÁGA
Az utóbbi  időben számos kutatási eredmény rámutatott arra, hogy a fogágybetegség Az utóbbi  időben számos kutatási eredmény rámutatott arra, hogy a fogágybetegség 

amellett, hogy a fogak elvesztéséhez vezethet, komoly kockázati tényezőt jelenthet 
bizonyos szisztémás megbetegedések kialakulásában. Összefüggést mutattak 

amellett, hogy a fogak elvesztéséhez vezethet, komoly kockázati tényezőt jelenthet 
bizonyos szisztémás megbetegedések kialakulásában. Összefüggést mutattak 

amellett, hogy a fogak elvesztéséhez vezethet, komoly kockázati tényezőt jelenthet 

ki a szívbetegséggel és szívinfarktussal, cukorbetegséggel, ízületi betegséggel, 
tüdőbetegséggel, stb.
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> Ingyenes hozom-viszem szolgáltatás
> Gyors munkavégzés
> 20+ év tapasztalat
> A legmodernebb diagnosztikák
> Javításainkra garanciát vállalunk
> Gépjármű külső-belső tisztítás

autószerviz

A Frédi-Béni Autócentrum telephelyénA Frédi-Béni Autócentrum telephelyénA Frédi-Béni Autócentrum telephelyénA Frédi-Béni Autócentrum telephelyén

Hirdetés

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
fogtechnikafogtechnika

Vladár Zoltán  
okl. építőmérnök, 

Kamarai szám: TÉ 13-63943 
Tel.: 06-20/317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu

Épületenergetikai tanúsítvány kÉszítÉse

Már 15 000 Ft-tól!

FÖLDMÉRÉS
épületfeltüntetés

telekalakítás
telekhatár-rendezés, kitűzés

tervezési alaptérkép készítése

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

www.nadaplan.hu

 A farsang jellegzetes édessége 
a farsangi fánk – amit pam-
puskának is neveztek –, és a 
csörögefánk vagy herőke. Ezek 
sütéséhez sok tojás kell, de 
csak a sárgája kerül a tésztába, 
nincs szükség a tojásfehérjé-
re. Így a farsangi időszakban 
felszaporodhat ez az alapanyag, 
melyre az én megoldásom most 
a püspökkenyér lett. Ami a 
fánkhoz hasonlóan szintén egy 
régi hagyományokra visszate-
kintő sütemény, mely annyi-
féleképpen variálható, ahány 
háztartásban készítik el. Az én 
püspökkenyerem igazán köny-

nyen elkészíthető, csak néhány 
alapanyag kell hozzá, viszont 
nagyon fi nom.

Elkészítése:
6 db tojásfehérjét 20 dkg por-
cukorral kemény habbá verünk, 
majd óvatosan hozzákeverünk 6 
evőkanál lisztet és 1 sütőport. 

Apróra vágott, fahéjjal meg-
szórt almát, mazsolát és dióda-
rabkákat keverünk a tésztába. 
Kivajazott, lisztezett őzgerinc-
formába öntjük és 170 fokon 
20-25 perc alatt megsütjük. 

Ha kihűlt felolvasztott étcso-
koládéval is bevonhatjuk.
Jó évágyat kívánok hozzá!

Zemen Pálné

Farsangi fi nomság
Püspökkenyér
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Vecsési  
nagyüzemi konyha  
alapanyag raktárba

munkatársat keres!!

Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket 
fényképes fényképes fényképes fényképes fényképes fényképes fényképes fényképes fényképes fényképes 

önéletrajzzal várunk. önéletrajzzal várunk. önéletrajzzal várunk. önéletrajzzal várunk. önéletrajzzal várunk. önéletrajzzal várunk. önéletrajzzal várunk. önéletrajzzal várunk. önéletrajzzal várunk. önéletrajzzal várunk. önéletrajzzal várunk. önéletrajzzal várunk. önéletrajzzal várunk. önéletrajzzal várunk. önéletrajzzal várunk. önéletrajzzal várunk. önéletrajzzal várunk. önéletrajzzal várunk. önéletrajzzal várunk. önéletrajzzal várunk. önéletrajzzal várunk. önéletrajzzal várunk. 

karrier.city@gmail.com

Kisállatbörze 2021-ben
NYIT A KISÁLLATVÁSÁR
A monori kisállatbörze 2021-es 

időpontjai már elérhetők, idén is 
hat alkalommal kerül megrende-
zésre a vásár. Fontos, hogy 2020-
ban új helyszínre költözött a ren-
dezvény.

A Magyar Galamb- és Kisállat-
tenyésztők Országos Szövetsége 
által rendezett börze a 4-es főút 
melletti 11 hektáros külterületi 
ingatlanon található. Az új hely-
színt a 4-es úton, Monort Mono-

rierdő felé elhagyva érhetjük el. 
A GPS koordinátái a következők: 
47.320938, 19.461309.

A börze tervezett időpontjai a 
2021-ben: március 14., április 
11., május 9., augusztus 8., 
szeptember 12. és október 10. 
A kisállatvásár a megjelölt vasár-
napokon reggel 6 órától délután 
13 óráig tart nyitva.

A szervezők az időpont és a 
programváltoztatás jogát fenn-
tartják. Régió infó

ingatlan
piaci.com
közvetítő iroda

eladó ingatlanokat 
keresünk meglévő  
készpénzes ügyfeleink részére 
a dél-Pest megyei és Budapesten,  
a dél-pesti régióban

Ha számít az ár, az ingatlanpiaci vár!

Kossuth téri Piac Üzletház • Bp., 1191 Kossuth tér 1. I. em.

  1%jutaléktól!

tel.: 06-70-935-5181

Mackónapon jósolt a medve
NEM BÚJT VISSZA
A néphagyomány úgy tartja, 

hogy február másodikán a medve 
felkel téli álmából, előbújik a bar-
langjából, és az árnyéka alapján 
meg lehet jósolni az elkövetkezen-
dő hetek időjárását. Ha meglátja 
az árnyékát, mert tiszta, derült az 
idő, akkor megijed és visszamegy 
aludni, ami azt jelenti, hogy még 
sokáig fog tartani a tél. Ha viszont 
nem látja meg az árnyékát a borús, 
zord időjárás miatt,  akkor enyhül-
ni fog a tél és közel a tavasz. Idén 

úgy fest, hamar véget ér a tél, mivel 
másodikán felhős-esős időnk volt.

A Tápiószecsői Pöttöm Óvo-
dában nem bízták a véletlenre a 
medvejóslást, és a kis ovisok Ma-
cinapot tartottak. Volt sok-sok 
mackó, barlang, játék és kacagás, 
még macis sütik is. A Pöttöm ovi-
sok biztosan jól érezték magukat, 
és az ő mackóik sem bújtak vissza 
aludni, inkább a gyerekzsivajt és a 
forgatagot választották.      Régió infó

Forrás: Tápiószecsői Pöttöm Óvoda 
Facebook-oldala
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KÖZTÜNK A HELYED,  
DOLGOZZ NÁLUNK!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra

dolgozni!

•  Kiemelkedő kereseti lehetőség 
MINDEN MUNKAKÖRBEN!

•  Túlóralehetőség
•  Cafeteria
•  Ajánlói bónusz  

(1 hónap és 6 hónap után is)
•  15 Ft/km bejárási támogatás

Érdeklődni lehet a +36-30/792-1319-es 
 telefonszámon vagy helyben a 

2212 Csévharaszt,  
Nyáregyházi út 51. alatt.

Jelentkezz:
HR@BFBPLUS.HU  • +36-30/792-1319

EmELTÜK  

A bérEKET!Em
A bér

Jelentkezz

mOsT!

A BFB plus Kft. egy nemzetközileg elismert belga 
tulajdonban lévő, kisállateledel-gyártással és 

-forgalmazással foglalkozó vállalatcsoport tagja, 
melynek Csévharaszton működő telephelyére keressük 

csapatunk új tagjait a következő munkakörökbe:

Targoncavezető 

Többműszakos 

munkarendben  

– több üzemünkbe

Targoncavezető 

– több üzemünkbe

Karbantartó 

Többműszakos 

munkarendben, 

Géplakatos/Villanyszerelő/

Mechanikai műszerész 

végzettséggel.

Targoncavezető 
Targoncavezető 

Karbantartó 

Gépkezelő/gépbeállító

Többműszakos munkarendben

Hirdetés

Magócsi Ruhatisztító
Felvevőhelyek: Felvevőhelyek: 

Vecsés: CBA, kulcsmásoló.
Üllő: Templom tér, Hableány Lakástextil üzlet.

Monor: Kossuth Lajos u. 41.

Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása

Óvodáknak, iskoláknak, közületeknek egyedi 
reklámáron. Kérje ajánlatunkat!

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

Napelemek az óvodán
FEJLŐDŐ TELEPÜLÉS

Befejeződött a csévharaszti Csicsergő Napközi Ottho-
nos Óvoda napelemes rendszerének a kiépítése. A beru-
házás 4,5 millió forintba került, ebből 3,3 millió forint 
értékben pályázat útján érkezett a támogatás. Ezzel a 
beruházással a csévharaszti önkormányzat valamennyi 
közintézménye napelemes rendszerrel lett ellátva. Így 
nemcsak az energiaköltségeik csökkennek, de a környe-
zet megóvásáért is tesznek.  Régió Infó

Önkormányzatok pályázhatnak

Finomsággal segíthetünk

TELEPÜLÉSTÁMOGATÁS

Kiírásra került az önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések tá-
mogatását célzó belügyminisztériumi 
pályázat, mely olyan önkormányzati fel-
adatokhoz nyújt támogatást, amelyeket 
egyéb pályázati forrásokból nem lehetne 
ellátni. A pályázatban önkormányza-
ti feladatellátást szolgáló épületek, így 
bölcsődék, óvodák, közös önkormány-
zati hivatalok, belterületi infrastruktúra 
– utak, hidak, járdák – felújítására, va-
lamint sportfejlesztésre igényelhető tá-
mogatás. Minderre idén 6 milliárd forint 
áll rendelkezésre: intézményfejlesztésre 
2 milliárd forint; sportfejlesztésre 500 

TÉGY JÓT!
Gyömrő egyik pékségben bizony felfüg-

gesztett kaphat a betérő. Ám itt nem kell 
aggódnia senkinek, a jó ügy érdekében 
segíthetünk egy kávéval vagy fi nom ka-
kaós csigával.

A pékség dolgozói egy kedves vásárló-
juktól hallottak a kezdeményezésről, ami 
már országszerte több üzletben is jól mű-
ködik. A cél a jótékonykodás. Ha valaki 
betér a pékségbe, vásárolhat úgy is, hogy 
a terméket nem viszi magával, hanem fel-
írják egy cetlire, hogy 1 kávé és két zsem-
le. A kis papírt pedig kitűzik a „Felfüg-
gesztettek” táblára. Amennyiben bárki 
úgy érzi, hogy megéhezett vagy jól esne 
neki egy meleg ital, de nincs nála elegen-
dő pénz, netán nem engedheti meg ma-
gának, vagy csak megkívánta a kitűzött 

millió forint; valamint út-  és járdafelújí-
tásra 3,5 milliárd forint.

A pályázatok elektronikus benyújtá-
sának határideje 2021. március 12., dön-
tés pedig 2021. június 30-áig születik. 

Régió infó

tételt, bátran választhat a felfüggesz-
tett ajánlatok közülük. Nincs is más dol-
ga, mint leszedni és beváltani a cetlit a fi -
nomságra. 

Kétség sem fér hozzá, hogy remek kez-
deményezés ez. JB

Hirdetés
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Autójavító és gumiszerviz
Minden típusú autó teljes körű javítása,  
szervizelése és műszaki vizsgáztatása.

www.futo-szerviz.extra.hu

Fűtő István • 06-20/336-9457 
2360 Gyál, Vak Bottyán u. 69. • 

www.futo-szerviz.extra.hu
2360 Gyál, Vak Bottyán u. 69. • 

www.futo-szerviz.extra.hu
Nyitva: H–P: 7.30–17, Szo: 8–13

www.futo-szerviz.extra.hu
Nyitva: H–P: 7.30–17, Szo: 8–13

www.futo-szerviz.extra.hu

•  Új és használt téli gumiabroncsok széles 
méretválasztékban készletről kaphatók.
•  Gumiabroncsok javítása, szezonális tárolása.
•  Fék-, futómű-, motor-, váltójavítás, 

olajcsere, számítógépes motordiagnosztika,  
hibakódolvasás, -törlés.

Akciós 

áron! 

Tapasztalattal rendelkező 
Hegesztő/

Lakatos kollégát 
keresünk Monorra

Főbb feladatok, munkák:
•  Rozsdamentes és szénacél-szer-

kezeti elemek, csőhálózatok 
hegesztése
•  Hegesztőberendezések és -anyagok 

kezelői karbantartása
•  Varratvégek köszörülése és 

igazítása
Munkavégzés helye:  
Makrofilt Kft. 
Monor, Péteri út 014/19 hrsz. 
Tel.: 06-29/610-030   
E-mail: makrofilt@makrofilt.hu

KERES-KÍNÁL

ImpresszumImpresszumImpresszumImpresszumImpresszumImpresszumImpresszumImpresszumImpresszumImpresszumImpresszumImpresszumImpresszumImpresszumImpresszumImpresszumImpresszumImpresszumImpresszumImpresszumImpresszumImpresszum
Régió • Független, ingyenes re-
gionális 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:  Ma gyar Posta Zrt.  
Készült:  94 300 példányban. 
ISSN 2060-1719
 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 tájé-
koztató 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.

Impresszum

AJTÓ-ABLAK
Ajtó, ablak, redőny, reluxa, szúnyog-
háló, lakatosmunka. Szatmári Ferenc: 
06-70/317-8857, www.ablakfer.hu

ÁLLÁS
Gyáli pecsenyesütőbe pultost és 
konyhai kisegítőt keresünk. Albérle-
tet, szállást családi házban, ked-
vezményes díjon tudunk biztosítani 
dolgozóink részére. T.: H-P 8-18 óra 
között, 06-70/419-2923, 06-30/944-0689

ASZTALOS
Asztalos! Konyhabútorok, szekrények, 
irodabútorok, korlátok készítése. 
Nyílászárók gyártása. Lambériázás, 
szaunaépítés. 
Érd.: Polónyi Ferenc, 06-30/397-2144

AUTÓ
Műszaki vizsgáztatás és felkészítés, 
eredetiségvizsgálat, gépjármű-diag-
nosztika, gumiszerelés, -javítás, centrí-
rozás. Méhész János Kft. Monor, József 
Attila u. 108/38. Tel.: 06-29/416-123, 
muszakivizsga-monor.hu

AUTÓSISKOLA
Jogosítvány! Online képzések is! A, B, 
C, C+E, D kategóriák GKI. Gyorsított 
képzés. Tel.: 06-20/912-6359, www.
tan-go.hu

BURKOLÁS
MELEG- ÉS HIDEGBURKOLÁS! Tel-
jes körű burkolást vállalok! Számlá-
val, garanciával. Érd.: Angyal Róbert, 
06-70/632-7473 

DISZKONT
AME diszkont – Monor, Dózsa Gy. u. 
37., L.I.V.E. diszkont – Monor, Jókai u. 
3–5. és az evedd.hu-n is megrendelhető 

sok diszkont áras termék. Jöjjön, vásá-
roljon, rendeljen! Velünk megéri!

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Duguláselhárítás, ázások, csőtörések 
megszüntetése, vízszerelés. 
Érd.: 06-20/491-5089

DUGULÁSELHÁRÍTÁS bontás nélkül 
MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS KÖZÜLE-
TEK RÉSZÉRE. Tel.: 06-20/403-4041, 
06-20/581-0586 

EGÉSZSÉG
Házhoz megyek! Fogsor készítését, 
javítását vállalom garanciával. Hívjon 
bizalommal! Telefon: 06-20/980-3957

ELADÓ – KIADÓ
Gyálon 100 m2-es különálló családi 
ház 270 000 Ft/hónap díjjal kiadó. A díj a 
rezsit tartalmazza! Érd.: 06-30/944-0689 

ALBÉRLETEK ÉS EGYÉB SZÁLLÁS-
HELYEK KIADÓK egész évben csalá-
dok, személyek részére napi 1 600 Ft/
fő vagy havi 30 000 Ft/fő rezsivel együtt! 
Munkáscsoportok részére kedvezmé-
nyesen napi 1600 Ft/fő ágynemű-, TV-, 
hűtőhasználattal vagy havi 30 000 Ft/fő 
rezsivel együtt! Érd.: 06-30/944-0689 

Eladó 140+20 m2 hasznos alapterületű 
lakás téglaépületben, lakó-pihenő 
övezetben, Ecseren. Irányár 36,5 millió 
forint. Érd.: 06-30/972-6672

ÉTTEREM – VENDÉGLÁTÁS 
TAVERNA GYROS MONORON - 
Móricz Zs. u. 39. Már Gyömrőre is! 
Rendeld házhoz kedvenceidet, vagy 
kérd elvitelre! Részletes étlapunkat 
keresd Facebook-oldalunkon: Taverna 
Gyros T.: 06-70/775-8585 

FAKIVÁGÁS
Veszélyes fák vizsgálata, kezelése, 
igény szerinti kivágása rövid határ-
idővel. Tel.: 06/30-726-6159

FUVARVÁLLALÁS
Áru-bútor-építőanyag szállítás, 
zöldhulladék-elszállítás, sittelhordás, 
lomtalanítás. Érd.: 06-70/237-6675

GALLYAZÁS 
GALLYAZÁST vállalok kb. 5 méteres 
magasságig. Igény szerint akár 
elszállítással is. 
T.: 06-30/218-7023

GÁZKÉSZÜLÉKSZERELÉS
Gázkészülékszerelés. Konvektorok, 
gázkazánok, vízmelegítők karbantar-
tása, javítása, cseréje. 
T.: 06-70/502-2342 

HŐSZIGETELÉS
Családi és társasházak homlokzati 
hőszigetelése. Homlokzatfestés, 
ereszdeszka-mázolás. Kiss István: 
06-20/333-4489

HŰTŐGÉPJAVÍTÁS 
Hűtőgépek, fagyasztók javítása, 
helyszínen, garanciával. 
Tel.: 06-30/960-8495, 06-70/426-3151

KÁRPITOS 
KÁRPITOS! Bútor áthúzása, felújítása, 
javítása. 
Csordás György, Tel.: 06-30/576-3456

KONTÉNER 
Konténer, sitt- és szemétszállítás, 
lomtalanítás. Rendelhető: sóder, 
homok, cement. Maka Sándor, Gyömrő, 
Állomás Tűzép. Tel.: 06-29/333-347, 
06-20/444-9963

Konténeres hulladékszállítás 4-8 m3-
es konténerekkel. Szabó Sándor. 
Tel.: 06-30/200-1163

KOZMETIKA, MASSZÁZS
Házhoz megyek! Kozmetikus, 
ayurvédikus- és svédmasszőr 
Sári Andrea  06-70/6199-341   

LAKATOS MUNKA
Lakatos munka. Kerítés, korlát, 
lépcső, kapu gyártását és szerelését 
vállalom. Kun Attila Tel.:06-20/219-
6040, rennel.hu

LAKÁSFELÚJÍTÁS
Lakásfelújítást vállalok kedvező 
áron. Szobafestés, burkolás,
parkettázás, gipszkartonozás, bontás, 
hőszigetelés. Garanciával. Tel.:
06-30/973-2451

MÉZ 
Termelői mézek 1090 Ft/0,5 kg ártól 
Monoron és környékén 5000 Ft feletti 
vásárlás esetén ingyenes kiszállítás-
sal. Tel.: 06-70/607-4444

MOTORKERÉKPÁR
Régi motorokat keresek, vásárolok: 
Simson, Mz, Etz, Jáwa, Pannonia, stb. 
06-20/572-5142

NAPELEM 
Napelemtelepítés, ingyenes felmé-
rés, engedélyeztetés, tervezés, kivi-
telezés, kedvező árak. NAPHASZON 
Kft. +36-70/333-9632, naphaszon@
gmail.com, www.naphaszon.hu

SÍRKŐ
Juhász Sírkő JUHÁSZ-ÉPKŐ Kft. 
Monorierdőn a 4-es főút mellett. 

Sírkövek, párkányok, pultlapok, betű-
vésés. Tel.: 06-20/957-8607

SZOBAFESTÉS; MÁZOLÁS 
Szobafestés, mázolás, tapétázás, 
lépcsőházak festése. Precíz munka-
végzés, reális árakon. Érd: Sándor 
Zoltán 06-20/915-8392 

TETŐFEDŐ
TETŐFEDŐ! Mindenféle tetők 
készítése, javítása. Ereszcsatornák 
szerelése. INGYENES FELMÉRÉS, 
kisebb javítások azonnali kezdéssel 
GARANCIÁVAL! 18 éve a lakosság 
szolgálatában! T.: Árvai Richárd 
06-30/475-2917 

Tetőfedés, ácsmunkák, bádogozás, 
kisebb javítás, beázás. Nyugdíjasok-
nak 10% kedvezmény. Ingyenes fel-
méréssel. Hívjon bizalommal! Kertész 
Attila Tel.: 06-20/216-8338

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

TÜZIFA – TÜZELŐ
Eladó tűzifa! 25 cm-es hasított tölgy, 
bükk, akác 20500 Ft/m³, 33 cm-es 
20 000 Ft/m³, 25 cm-es hasított akác 
20500 Ft/m³, 33 cm-es 20 000 Ft/m³. 
Mérőszalaggal lemérheti a mennyi-
séget! Koczó Zsolt tel.: 06-20/343-1067 
EUTR: AA5811522

Hasított akác: 3400 Ft/q, tölgy, bükk: 
3200 Ft/q. A némedi szőlői hídmér-
legen ellenőrizheti a megvásárolt 
mennyiséget. Forest Vill Bt. EUTR: 
AA5856576. Tel.:06-20/511-7557, 
06-29/343-689

VILLANYSZERELÉS
Villanyszerelés, vezeték korszerűsí-
tése, kapcsolók, konnektorok kiépíté-
se, cseréje kedvező áron. Juhász Béla 
06-70/422-6359

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS – JAVÍTÁS
Víz-, gáz-, fűtésszerelés, gázkészü-
lék-szerelés, -javítás, karbantartás, 
duguláselhárítás. Kaposvári Péter 
06-30/662-7087, 29/739-983. 
www.gazfutes.eu

Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Fürdőszo-
ba-felújítás, duguláselhárítás. 
TELJES KÖRŰ GARANCIÁVAL! 
T.: 06-30/421-2604 

ZÁRSZERELÉS
ZÁRSZERELÉS – SOS ajtónyitás, 
kínai ajtók, szalagzárak, biztonsági 
zárak. 
Herendi Tamás 06-30/489-5334  
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Hirdetés

Új utasbeállót épít a MÁV
NEM FOGUNK ÁZNI ÉS MODERN LESZ
A MÁV, hogy növelje az uta-

sok és az utazások komfortját, 
az agglomerációban is korszerű, 
modern, várakozásra alkalmas 
utasbeállókat épít. A tervek sze-
rint idén a régió több településén 
is kiépül egy ennek megfelelő 
utasbeálló.

A vasúttársaság tájékoztatá-
sa szerint az új utasbeállókat vi-
lágítással, jó minőségű padokkal, 
utastájékoztatással és bizton-
sági kamerarendszerrel látják 
majd el. 

Az utasbeálló öt méter hosszú, 
három méter magas és 2,6 méter 
mély lesz, ebből több mint más-
fél méter mélységben széltől vé-
dett. Az anyaga acél és üveg, a vá-
rakozóhelyeken utcabútorokat, 
padot, utastájékoztató vitrint 
is elhelyeznek. Az utazóközön-
ség kényelmét fogják szolgálni 
az egyes utasbeállókba telepített 
jegykiadó automaták is. A MÁV 
közleménye szerint a beálló a biz-
tonsági üvegezett felületeivel és a 

biztonsági kamerákkal a vandá-
lokat is távol tartja majd. 
Erdőkertes mellett előrelátható-
an 2021 első negyedévében Fel-
sőpakony, Tóvároskert, Vecsés-
Kertekalja, Sülysáp és Alsógalla, 
a második negyedévben Gyál, 
Vicziántelep, Bicske alsó, Fel-
sőgöd, Sülysáp-Szőlősnyaraló 
és Törökbálint kaphat új típusú 
utasbeállót.    I.J.

Befejeződött a nyomozás
ROSSZ VÉGE LETT
Alkalmi szállásadójára támadt 

egy 57 éves férfi  Ecseren 2020. 
március 16-án délután. A nap-
közben már sűrűn poharazó Gy. 
István összeveszett későbbi áldo-
zatával, fenyegette, majd késsel 
kezdett felé hadonászni. A 37 éves 
jótevő próbált egy udvaron felka-
pott csődarabbal védekezni, ám 
az egyik suhintás elérte, felkarja 

megsebesült, mint később kide-
rült, könnyű sérüléssel megúszta 
a támadást. A helyszínen elfogott 
Gy. István ellen súlyos testi sér-
tés bűntett kísérletének megala-
pozott gyanúja miatt folytatott 
eljárásban a szükséges eljárási 
cselekményeket a Monori Rend-
őrkapitányság munkatársai vég-
rehajtották, az ügy iratait átadták 
az ügyészségnek. Police.hu



Tel.: 06-30/561-0865

15% 
nyugdíjas 

kedvezmény!

Bádogos, tetőfedő munkák, 
korcolt lemezfedések, 

előtetők, garázsok (fából vagy fémből), 
kerítések készítését vállaljuk. 

Rövid határidővel, garanciával. 
Ingyenes helyszíni felmérés. 

A ŠKODA OCTAVIA modellek WLTP szerint mért fogyasztása, 4,3-5,7 l/100km, CO2 kibocsátása, 113-130 g/km  

A ŠKODA OCTAVIA Perfect kizárólag limuzin karosszériával elérhető, indulóára 6 998 250 Ft (motorizáltság, 1.0 TSI 110LE). 
A feltüntetett 6 799 OOO Ft-os kedvezményes vételár kizárólag a fent megnevezett OCTAVIA Perfect modellre vonatkozik, és kizárólag Porsche Bónusz fi nanszírozással érvényes. A további részletekről érdeklődjön 
márkakereskedésünkben! Elérhető visszavonásig, vagy a készlet erejéig. Az akció érvényessége 2020.12.31-ig tart, az akció meghosszabbításának jogát fenntartjuk. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzltett, 
gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok 
összehasonlítására szolgálnak a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű 
tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A kép illusztráció.

PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
+36 1 421 8220, info@porschem5.hu, www.porschem5.hu

       ILYEN EGY
TÖKÉLETES AJÁNLAT
OCTAVIA PERFECT
AKÁR 6 699 000 FT-TÓL

Sok szeretettel várom a szépülni vágyó 
négylábúakat (kutya, cica, nyuszi, tengerimalac)

Szolgáltatások:
fésülés, fürdetés, ollózás, nyírás, trimmelés, fésülés, fürdetés, ollózás, nyírás, trimmelés, fésülés, fürdetés, ollózás, nyírás, trimmelés, 

zsinórozás, szalagozás, karomvágás, zsinórozás, szalagozás, karomvágás, 
bűzmirigytisztítás, fültisztítás, külső bűzmirigytisztítás, fültisztítás, külső 

élősködőktől való mentesítés, ultrahangos élősködőktől való mentesítés, ultrahangos élősködőktől való mentesítés, ultrahangos 
fogtisztítás (ingyenes állapotfelmérés)fogtisztítás (ingyenes állapotfelmérés)fogtisztítás (ingyenes állapotfelmérés)

Bejelentkezés: Faragó Tímea
Telefon: 06-30/381-2165

E-mail: E-mail: timeafarago21@gmail.com

Ebvarázs kutyakozmetika
Monor, Bajcsy-Zsilinszky u. 73. Bp. XVIII. Darányi Ignác u. 93.

Az első kozmetika árából 10% kedvezmény!Vágja ki és hozza el a hirdetést!

www.kepaszerviz.hu

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

KEPA  
AUTÓSZERVIZ

AutójAvítás és gyorsszerviz
Klímatöltés, -javítás és -tisztítás

ózongenerátoros tisztítás 4000 Ft-tól!
Eredetiségvizsgálat  •  Kipufogójavítás

Gumiszerelés  
750 Ft/db-tól 

Hibakódolvasás, -törlés
gumitárolás

Futóműállítás  

20% Kedvezmény 

olajcserére, gumicserére, 

klímatisztításra

A kupon felhasználható: 

2021. február 20-tól 2021. március 19-ig.

A kedvezmény csak a kupon  

   felmutatásával

vehető igénybe.

HElySZínI 
műSZAKI VIZSGA


