
A titokzatos GRÁNÁTALMA
4. old.

HIRDETÉS

MEGJELENIK: Pestszentlőrincen, 
                          Pestszentimrén és Gyálon

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 2021. május 15-ig érvényes!

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

5 év 
garancia!

telefonosokat 
keresünk.

tel.:el.:tel.:t 06-30/797-920206-30/797-9202

Hajdú kolbász 1789 Ft/kg 1489 Ft/kg
Privát házi parasztkolbász 3980 Ft/kg 3399 Ft/kg
Füstölt csemegeszalonna 1699 Ft/kg 1350 Ft/kg
Goldi sajtkészítmény 1599 Ft/kg 1390  Ft/kg
Bal-ger paprikás tepertő 3099 Ft/kg 2799 Ft/kg
Házi zsír 1 kg 980 Ft/db 689  Ft/db
Házi zsír 0,5 kg 599 Ft/db 499 Ft/db
Mizo uht 2,8% tej 1 l 399 Ft 339 Ft
Malko uht 1,5% tej 1l 239 Ft 197 Ft
Hell alma 0,25 l 189 Ft 169 Ft
Carl Somersby 0,33 l több ízben 335 299 Ft
Steffl sör dobozos, 0,5 l 239 Ft 199 Ft
Ballantines whisky 1 l 8412 Ft 7999 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. MÁjuS 17-től 2021. júNIuS 13-ig, 
ILLETVE A KÉSZLET EREjÉIG TART!

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

a Lion Élelmiszerbolt zöldségosztályán!

HIDEGTÁLRENDELÉST 

FELVESZÜNK!

06-70/419-2923

MESTEREMBEREK
15 . old.

MESTEREMBEREK

KERESSEN MINKET AZ INTERNETEN IS!
www.lokacio.hu

2021. MÁJUSHELYZETBE HOZZUK!

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

magával 
a kuponokat!

Tények a 
SZOKNYÁRÓL 12. old.

Néhány 
érdekesség
A TACSKÓRÓL

2. old.

5 féltve őrzött 
ayurvédikus titok
A HIBÁTLAN 
BŐRÉRT 14. old.

7-8.
 oldal

KUPONBEVÁLTÓ ÜZLETEK LISTÁJA:
Cafe Frei • Kulcsszerviz • Inter-
sport • PatikaPlus • PecaPláza 

Vision Express • Praktiker 
Marika lángossütője 

Isztambuli döner 
Vision Express

Fressnapf 
Budmil 

  Líra

Megjelenik: 
Pest megyében 
82.281 pld-ban
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06-70/635-7804

vízszerelés,  
duguláselhárítás,
csatornatelepítés  

földmunkával,
közműhálózat kiépítése 
fűtés, radiátor, bojler, 

mosdó, csaptelep 
cseréje,                      beszerelése

http://vizetszerelek.hu/

A TACSKÓKRÓL

Anagyobb méretű standard 
tacskóhoz hasonlóan a 
törpetacskó is szeretet-

teljes és játékos. A fajta meg-
lepően hangos ugatása viszont 
segít a nemkívánatos vendégek 
távoltartásában.

1) A tacskók vadászkutyák
A legtöbben, amikor vadászku-
tyákra gondolnak, akkor olyan 
nagy kutyák jutnak eszükbe, mint 
a labrador, retrieverek, a rövid-
szőrű pointerek és a vizslák. A 

Keveset tudunk a 
tacskókról, pedig 
nagyon érdekes és 
vicces kis lények.

Néhány érdekesség 

Wikipedia szerint: „A standard 
méretű tacskót a borzok és más 
odúkban élő állatok kiszagolá-
sára és üldözésére képezték ki, 
míg a törpetacskót kisebb zsák-
mányok, például nyulak vadásza-
tára tenyésztették. Az Egyesült 
Államokban sérült szarvasok 
nyomon követésére és prériku-
tyák vadászatára is alkalmazták 
őket.”

2) Az első olimpiai kabala a 
tacskó volt
A nyári olimpiai játékok törté-
netének első hivatalos kabalája 
Waldi, a Tacskó volt (1972 Mün-
chen)

3) A tacskók sokáig élnek
A tacskók átlagosan 15-16 éves 
korukig élnek, de vannak ennél 
idősebbek is.

4) A tacskók büszkék és 
merészek 
Megfelelő odafigyeléssel, pozi-
tív megerősítéssel és edzéssel 

szerethető és megbízható tem-
peramentummal lepik meg gaz-
dájukat. Egyedülálló emberekkel 
vagy nagyobb gyermekes csalá-
dokkal is szívesen osztják meg 
életüket. A nagyon kicsi gyerme-
keknél viszont még hiányozhat a 
tacskókhoz szükséges türelem és 
érettség.

5) Nem tudják, hogy 
mekkorák
Gyakran tapasztalják a tacskó-
tulajdonosok, hogy kedvencük 
hihetetlen magabiztossággal 
támad meg egy nagyobb kutyát 
vagy akár ugatja a postást. Ez 
azért lehet, mert nincsenek tisz-
tában saját méretükkel. Ilyenkor 
nagyon viccesek lehetnek ezek a 
bátor kis zsebcirkálók. 6) A tacskók belopják 

magukat az ember szívébe
Pezsgő kis szellemük, a bohócko-
dás és buta tekintetük ellopja az 
ember szívét. Ők is nagyon hűsé-
ges kutyák, és gyakran követik 
gazdájukat mindenhova a ház 
körül (beleértve a fürdőszobát 
is), hogy szemmel tudják tar-
tani. Szeretnek odabújni a kana-
péra, ha épp ott alszunk, vagy az 
ágyba. Gond nélkül felugranak az 
ölünkbe a széken is. Ha ezt nem 
engedjük, addig néznek bána-
tos kutyaszemekkel, míg meg 
nem lágyul a szívünk. Az egész 
családra vigyáznak és figyelnek 
minden rezdülésre.  VB



nak kockázatát. A legfontosabb 
az, hogy felkeljünk és mozog-
junk, sétáljunk, vagy végezzünk 
fekvőtámaszt, felüléseket. A 
WHO szerint ajánlott minden 
héten legalább 150-300 perc 
fizikai aktivitást/edzést végezni.

4. A stressz és 
a mentális jólét 
kezelése 
A stressz kezelése csökkent-
heti a szívroham és a stroke 
kockázatát. A stressz gyakran 
társul magas vérnyomással, és 
a szervezetet a stresszhormo-
nok emelkedett szintjének teszi 
ki. Vannak légzőgyakorlatok és 
meditációk, amelyek segíthet-
nek a stressz kezelésében.

A magas vérnyomás gyakori 
betegség és a szívbetegségek, 
például a szívrohamok, egyik 
vezető oka. Rendszeresen el-
lenőrizni kell a vérnyomást, és 
olyan étrendet kell bevezetni, 
amely segít csökkenteni a magas 
vérnyomást.

Mikor kell orvoshoz 
fordulni?
Fontos orvosi segítséget kérni, 
ha olyan tüneteket tapasztalunk, 
mint légszomj, szívdobogás, 
szédülés, mellkasi fájdalom, fáj-
dalom a nyakban, állkapocsban, 
torokban, vagy gyors vagy sza-
bálytalan szívverést tapaszta-
lunk.  V.Bea
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Kertépítés  Kertrendezés 
faKivágás  gallyazás

füvesítés  öntözőrendszer 
telepítése és javítása

ingyenes munKafelmérés

06-20/511-7557

kertetrendezek.hu

Érd: 06-70/419-0680

Autóalkatrész-raktárba 
keresünk 

raktárosokat 
Dunakeszire hétfőtől péntekig tartó 

2 műszakos 8 órás munkarendbe. 
Céges buszokkal a bejárás Budapestről 
ingyenesen megoldott Fót, Újpest és 

Kőbánya Kispest irányából is. 
Nettó 200 000 Ft + br. 30 000–100    000 Ft 

premium. 
Így akár nettó 220–260   000 Ft is 

megkereshető. 
Feladatok: pda-val autó alkatrészek 

összekészítése. 

Szige p ik

1183 Budapest, Thököly út 3. 
Rendelőintézet 5. emelet

LÁTÁSVIZSGÁLAT
ORVOSI KONTROLL
KONTAKTLENCSÉK
SZEMÜVEGJAVÍTÁS

BÍZD MAGAD PROFIKRA!

06-1/290-0011

LE
GY
EN

STRAPABÍRÓ?
VAGÁNY?
DIVATOS?
SZEXI?

Mi mindenre 
találunktalálunk
NEkEd 
megoldást!

 Feltételek:
•  C,E kategóriás jogosítvány
•  GKI-kártya
•  Digitális sofőrkártya
•  AETR-ismeret,  PÁV 
•  Nyerges kamionon szerzett tapasztalat
 Amit kínálunk:
•  Biztos munka,biztos fizetés
•  Egygazdás járművek
• Indulás a telephelyről, érkezés a telephelyre
• Kiszámítható időbeosztás
• Normál raklapos áruszállítás
•  Stabil cégháttér

NEMZETKÖZI KAMIONSOFŐRT
keresünk nyerges szerelvényre.

Viszonylatok: 
Magyarország – Szlovákia – Csehország 

MINDEN HÉTVÉGE ITTHON

Telefon: +36-30/971-5044

A SZÍV

A szív tart minket életben 
azáltal, hogy vért pumpál 
az összes többi szervbe. 

A szívbetegségek előfordulása 
az évek során nagymértékben 
emelkedett olyan tényezők 
miatt, mint a cukorbetegség, 
a magas vérnyomás, az egész-
ségtelen étrend és az elhízás, 
a mozgásszegény életmód, va-
lamint az alkoholfogyasztás és 
a dohányzás. Az erős szív meg-
védhet a krónikus állapotokhoz 
kapcsolódó szövődményektől. 
Míg régen az idősebb életkor 
a szívbetegségek elsődleges 
kockázati tényezője volt, az 
évek során a modern életmód 
kialakulása miatt egyre több fi-
atalt érintenek szívbetegségek. 
Ezért fontos, hogy minél előbb 
elkezdjük a szív gondozását, 
hogy a későbbiekben elkerüljük 
a problémákat.

1. Egészséges 
ételválasztás 
Teljes kiőrlésű gabona. Leg-
alább egyféle teljes kiőrlésű 
gabonát vegyünk be a napi étke-
zésbe, például gabonafélék és 
köles

Omega 3-ban gazdag ételek. 
Az olyan magok, mint a lenmag 
és a chia mag, az omega-3 leg-
jobb forrásai

Zöld leveles zöldségek. Több 
zöldet tegyünk a napi étren-

A szív gondozása fontos, mivel 
ez a test egyik legfontosabb szerve. 

egészsége
dünkbe, mivel ezek kiváló vita-
min- és ásványianyag-források, 
különösen a szívbarát K-vitamin

Gyógynövények. Kerüljük 
az étkezési sót. Adjunk inkább 
gyógynövényeket az ételeink-
hez. 

Használjunk olíva- és mus-
tárolajat a főzéshez! Mivel ezek 
egészséges zsírokat tartalmaz-
nak, amelyek jót tesznek a szív-

nek
Fogyasszunk minden nap egy 

marék mandulát, mogyorót, föl-
dimogyorót, diót stb.

2. Hidratálás
A vízivás mellett a nap folyamán 
hidratáljuk magunkat más egész-
séges italokkal, például kókusz-
vízzel, citrommal, turmixokkal és 
házi készítésű, alacsony cukor- 
és sótartalmú üdítőkkel.

3. Rendszeres 
testmozgás 
A testmozgás csökkentheti az 
artériákban a plakk kialakulásá-
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Hidegtál rendelést felveszünk 
karácsonyi és szilveszteri ünnepekre!

ÓRIÁS SAJTOS RETRO 
BURGER 1350 Ft

ÓRIÁS BÉCSI SZELET 
1500 Ft

ÓRIÁS  
CIGÁNYPECSENYE  
2 000 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: . . . . . 1600  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 május 31. – június 6.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

2021 május 17. – május 23.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

2021 június 7. – június 13.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

2021 május 24. – május 30.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

ALBÉRLETEK 

ÉS EGYÉB 

SZÁLLÁS-
HELYEK 

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!

együtt!   

Munkáscsoportok 

Telefon: 06-30/944-0689

KIADÓ! KIADÓ! KIADÓ! KIADÓ! KIADÓ! KIADÓ! KIADÓ! KIADÓ! 

GyálonGyálonGyálonGyálonGyálonGyálonGyálon
központi helyen, 

130 m2-es, 
teljesen 

felújított
összkomfortos 

családi családi családi családi családi családi családi családi 
ház ház ház ház 

HIRDETÉS

GRÁNÁTALMA
Gyakran isteni gyümölcs-

nek nevezik.  Az ősi Kíná-
ban és a hinduizmusban is 

a termékenységet szimbolizálja, 
még az ókori egyiptomiaknál a jó-
lét szimbóluma volt. Az ókori gö-
rögök a halottak gyümölcseként 
tekintettek rá, a mítosz szerint 
Hádész hat gránátalmamaggal 
etette meg Perszephonét, hogy 
az alvilágban maradjon. Hat hó-
napig a föld nem adott termést. 
Perszephonénak azért kellett újra 
és újra visszatérnie az alvilágba, 
mert evett a gránátalmából. Az 
ókori görögök ezzel a mítosz-
szal magyarázták az évszakok 
váltakozását. A gránátalma segít 
a rák megelőzésében; szívbarát 
és afrodiziákumként tartják szá-
mon, segít csökkenteni az ízületi 
fájdalmakat, csökkenti a vérnyo-

A titokzatos

mást és megakadályozza a bakte-
riális fertőzéseket. Tápanyagban 
gazdag és létfontosságú vitami-
nokkal ásványi anyagokkal van 
ellátva a gránátalma. Rostokban, 
folátban, káliumban, magnézium-
ban, C-vitaminban és K-vitamin-
ban gazdag. Nagyon jó szénhid-
rátforrás. A gyümölcs további 
előnyei közé tartoznak az emész-
tést elősegítő tényezők, a szabad 
gyökök elleni küzdelem, valamint 
a szervezet antioxidánsokkal és 
számos vitaminnal történő ellá-
tása. A gránátalmát könnyedén 
felvehetjük étrendünkbe. Egy-
szerűen megehetjük az egész 
gyümölcsöt, hozzáadhatjuk a 
turmixokhoz, elkészíthetünk egy 
friss gyümölcslevet, vagy bele-
tehetjük salátákba és desszer-
tekbe.  V.B.
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Hidegtál rendelést felveszünk 
karácsonyi és szilveszteri ünnepekre!

ÓRIÁS SAJTOS RETRO 
BURGER 1350 Ft

ÓRIÁS BÉCSI SZELET 
1500 Ft

ÓRIÁS  
CIGÁNYPECSENYE  
2 000 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
HIDEGTÁLAK

RENDELÉSRE!

2021 május 31. – június 6.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

1 Jókai-bableves
Házi fánk

Malacraguleves
Házi disznótoros, pá-
rolt káposzta, f.burg.

Jóasszonyleves
Toros káposzta

Kaszásleves
Roston csirke vadasan, 
tészta

Legényfogóleves
Száraz babfőzelék, 
sült kolbász

Erdélyi 
májgombócleves
Betyárpecsenye

Csirkeraguleves
Csülkös pacal, 
főtt burgonya

2 Tarhonyaleves
Bakonyi csirke, 
galuska

Zöldborsóleves
Kelkáposzta-főzelék, 
sertéspörkölt

Tárkonyos burgo-
nyaleves. Ropogós 
malacsült, párolt 
láposzta, f.burg.láposzta, f.burg.

Lencsegulyás
Körömpörkölt, főtt 
burgonya

Pipileves gazdagon
Milánói makaróni

Palócgulyás
Házi rakott burgonya

Csirkeraguleves
Borzas csirke, 
zöldséges rizs

2021 május 17. – május 23.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

1 Csirkegulyás
Vargabéles

Thai csirkeleves
Lencsefőzelék, füstölt 
csülökkel

Csontleves metélttel
Malacsült, lila káposz-
ta, főtt burgonya

Gulyásleves
Házi rakott 
kelkáposzta

Sertésraguleves
Burgonyafőzelék, 
házi sült kolbász

Májgombócleves
Rakott húsos burgonya

Gödöllöi 
tyúkhúsleves
Csirkebrassói

2 Zöldborsóleves
Sertéspörkölt, 
galuska

Frankfurtileves
Lecsós rizses csirke

Zellerkrémleves
Bolognai spagetti

Burgonyagombóc-Burgonyagombóc-Burgonyagombóc
leves
Töltött káposzta

Zöldségleves
Sült csirkecomb, 
rizibizi

Magyaros 
gombaleves
Csülök pékné módra

Gödöllöi tyúkhúsleves
Rántott szelet, 
rizibizi

2021 június 7. – június 13.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

1 Tiszai halleves
Túros csusza

Görcsleves
Tökfőzelék, sertés-
pörkölt

Gyümölcsleves
Csülökpörkölt, 
főtt burgonya

Húsleves gazdagon
Húsgombóc vadasan, 
tészta

Tárkonyos 
csirkeraguleves
Tatárpecsenye

Vegyes gyümölcsleves
Róka Rudi pörkölt, 
tészta

Kakascsontleves
Sajttal töltött csirke, 
rizibizi

2 Marhagulyásleves
Tavaszi rizzses csirke

Tejfölös karalábéleves
Rántott csirke, petre-
zselymes burgonya

Budapestleves
Spagetti carbonara

Zöldborsóleves
Pincepörkölt

Kolbászos burgonyale-
ves. Finomfőzelék, 
rántott szelet

Zöldborsókrémleves
Vasi pecsenye, tört 
burgonya

Kakascsontleves
Brassói aprópecsenye

2021 május 24. – május 30.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

1 Babgulyás
Túros csusza 
szalonnapörccel

Olasz zöldségleves
Marhapörkölt, 
tarhonya

Róka Rudi leves
Húsos rakott zöldbab

Csontleves, metélttel
Libazúzapörkölt, 
tarhonya

Számadó Juhász 
levese. Rántott máj, 
burgonyapüré

Alföldi húsgombócle-
ves. Zsiványpecsenye, 
sült burgonya

Marhahúsleves
Vadasmarha, 
spagetti

2 Zöldséges karfiolleves
Tejszínes-gombás 
csirke, rizs

Lebbencsleves
Zöldborsófőzelék, 
rántott szelet

Paradicsomleves
Mátrai borzacska, 
tört burgonya

Zöldbableves
Töltött göngyölt 
csirke, rizibizi

Szárnyas erőleves
Paradicsomos káposz-
ta, fasírt

Brokkolikrémleves
Csirkepörkölt, 
galuska

Marhahúsleves
Csirke bécsiesen, 
rizibizi
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 szemöldöktetoválásról

Anők évezredek óta hangsú-
lyozzák a szemöldöküket. 
A divat változik. Milyen ké-

réssel érkeznek hozzád most?
– Természetes, hogy a szemöldö-
köt hangsúlyozzák, hisz az arcon 
ez a meghatározó, ezen áll vagy 
bukik minden. 
– Sokféle kéréssel érkeznek a ven-
dégeim. Van olyan, akinek például 
nincsen szemöldökszőrzete, ő ezt 
szeretné pótolni. Van akinek dús 
és picit sminkeltebb, egyenlete-
sebb hatást szeretne, és mindenki 
aki hozzám érkezik főképp arra 
vágyik, hogy reggel mikor fel kel 
ne a szemöldökfestéssel kelljen 
bíbelődnie. Nemcsak a reggeli 
sminket lehet megúszni ezzel, 
hanem gyönyörű marad uszo-
dában, sportolás közben és egy 
alkalmi sminknél sem fordulhat 
elő olyan, hogy újra kell kezdeni 
az egészet egy rosszul megrajzolt 
szemöldök miatt.
– Minden korszaknak megvan a 
szemöldöktrendje. Nemrég még a 
hölgyek vékonyra szedték. Milyen 
technikával lehet megoldani, 
hogy a vékonyból vastagabbat, 
formásabbat varázsolj?

– Talán a mi korosztályunk a 
leginkább érintett ebben, amikor 
a kozmetikusok még nagyon vé-
konyra szedték a szemöldököt és 
ezt nem igazán lehetett vissza- 
növeszteni. Mivel mindenben van 

Sokak számára rejtély, hogy ismerőseinek hogyan lesz egyik napról a 
másikra csodásan természetes mégis egyenletes, ápolt szemöldöke. Ilkó 
Zsófia sminktetoválóval beszélgettünk arról, hogyan készül egy szemöldök.

Mindent a

trend, így a szemöldökdivat is vál-
tozik. Most a dúsabb szemöldök 
az elfogadott. Szerencsére ez egy 
természetes hatást kölcsönöz az 
arcnak. Dús, de ugyanakkor ápolt,  
természetes hatású szemöldök a 
mostani trend. Én soft púder tech-
nikával dolgozom a legtöbbet. 
Azért szeretem ezt a technikát, 
mert nagyon sokrétű és széles 
spektrumon lehet vele játszani. A 
vendég igényeihez mérten tudjuk 
alkalmazni, attól függően, hogy 
milyen sűrűségű tetoválást sze-
retne. A természetes hatás főképp 
a technikán múlik, és az hogy ki-
nek mennyire finom a keze, na-
gyon sokat számít ebben a szak-
mában. 2021-ben elérkeztünk 
oda, hogy a sminkben is és a teto-
válásban is a természetességen 
van a hangsúly. Ehhez igazodnak a 
gépek, a festékek és a képzések is. 
Van olyan vendégem, akinek még 
a férje sem tudja, hogy tetoválva 
van a szemöldöke. 
– Ha jól tudom, eltávolítással is 
foglalkozol. Van aki azzal keres 
meg, hogy tüntesd el a régi elron-
tott, kipirosodott, kikopott sze-
möldökét?

– Ebben az esetben egy emul-
ziót kell bejuttatni a régi tetová-
lásba, ennek hatására a bőr kidob-
ja magából a festéket. Talán így 
a legegyszerűbb elmondani, ho-
gyan működik. Hála Istennek már 

ott tart a kozmetikai ipar, hogy 
nem igazán készítenek olyan 
pigmenteket, amik öt tíz évig is a 
bőrben maradnak, így ezek ket-
tő-négy év alatt kikopnak. Azt 
gondolom, hogy ha valaki éven-
te elmegy egy frissítésre, akkor 
nincs szükség eltávolításra, mert 
ezeket szépen karban lehet tarta-
ni. Van aki azzal keres meg, hogy 
távolítsuk el, de van olyan is, aki 
csak kikopottnak ítéli a szemöldö-
két. Ebben az esetben előfordul, 
hogy csak eltávolítás után tudjuk 
megcsinálni az újat, mert esetleg 
túl mélyen van a bőrben, vagy 
rossz a formája, ilyenkor eltávolí-
tás nélkül nem igazán lehet szép 
formát kihozni belőle.
– Mik a főbb szempontok, ami 
alapján viselőjéhez igazítod a 
szemöldököt?

– Minden esetben a szemöldök 
formáját az arc befolyásolja. A 
vendégek elmondják milyet sze-
retnének, van, hogy képet is mu-
tatnak, majd én felrajzolom azt, 
ami hasonló az elképzeléséhez 
és az arcához is illik. Ezt megné-
zegetjük, ha szükséges igazítunk 
rajta és ha a vendégnek megfelel, 
akkor fogunk hozzá a tetoválás-
hoz. A haj, a bőrszín és a kívánt 
erősség befolyásolja a színválasz-
tást.
– Mennyiben befolyásolta a mun-
kádat a vírushelyzet?

– A határidőnaplómba, ha be-
lelapozok, azt kell mondjam, hogy 

nincs okom panaszra, hónapokra 
előre be vagyok táblázva. Ter-
mészetesen mindent megteszek 
a vendégek biztonsága érdeké-
ben. Egyszerre egy vendég van 
a szalonban. Amikor távozik, fél 
óra szünetet tartok és beindítom 
az UV-légfertőtlenítőt valamint 
kézzel is mindent fertőtlenítek. 
Maszkban dolgozom és a vendé-
geim is maszkban vannak. 

Mint már említettem a szemöl-
dök az arc legfontosabb része és 
kilátszik a maszkból. 

Nem mindegy, hogy milyen 
formát viselünk az arcunkon, 
hisz képes 10 évet fiatalítani, de 
ugyanennyit akár öregíteni is.
– A szemöldöktetoválás mel-
lett smink- és maszkmesterként 
is dolgozol. Szinte már állandó 
tagja vagy a klipforgatásoknak, 
és gyakran fordulnak meg nálad 
olyanok, akiket a képernyőről 
ismerünk. Honnan van ennyi  
energiád?

– Egészen egyszerűen szerel-
mes vagyok a munkámba. Imá-
dom amit csinálok és így nem is 
tűnik olyan soknak.
– Nagyon szépen köszönöm a 
válaszaidat. Remélem sikerült 
kedvet csinálni a sminktetová-
láshoz azoknak is, akik eddig nem 
tudták hogyan működik, vagy 
esetleg tartottak tőle.     V.B.

Fotók: Zsófia Ilkó, Make Up Artist
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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. 05. 03-tól 06. 30-ig.
Részletek a hátoldalon.

20 %

Bioderma napozókra

25 % kedvezmény
2021. 08. 31-ig.

További részletek a hátoldalon.

20 %
2021. 05. 03-tól 05. 31-ig.

Részletek a hátoldalon.

20 %
2021. 05. 10-től 05. 16-ig.

Részletek a hátoldalon.

2021. 06. 30-ig. 
Részletek a hátoldalon.

20 %
Kulcsszerviz

Kulcsmásolás
 és cipőjavítás

2021. 06. 30-ig. 
Részletek a hátoldalon.

10 %Minden 
melegételre
kedvezmény

Isztambuli döner

2021. 05. 03-tól 05. 31-ig.2021. 05. 03-tól 05. 31-ig.2021. 05. 03-tól 05. 31-ig.2021. 05. 03-tól 05. 31-ig.
Részletek a hátoldalon.Részletek a hátoldalon.Részletek a hátoldalon.

-10-10-10-10-10-10-10%%%%
2021. 05. 03-tól 05. 31-ig.

Részletek a hátoldalon.

-15 %

2021. 08. 31-ig.
További részletek a hátoldalon.

La Roche Posay napozókra

1 500  Ft kedvezmény

2021. 06. 30-ig. 
Részletek a hátoldalon.

AJÁNDÉK  cocA colA!
A játszótér mellett.

2021. 08. 31-ig.
További részletek a hátoldalon.

Vichy napozókra

1000  Ft kedvezmény

2021. 06. 30-ig.
Részletek a hátoldalon.

10 %

10 % kedvezmény 
minden termékre

2021. 05. 03-től 2021. 05. 18-ig.
Részletek a hátoldalon.

15 %
Érvényes:  

2021. 05. 03-tól 06. 30-ig.
Részletek a hátoldalon.

10 %
2021. 05. 3-tól 05. 31-ig

Részletek a hátoldalon.

2050000000232
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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!

Gépjárművel érkező 
vásárlóinkat  
1550 Férőhelyes  
ingyenes parkolóval várjuk!

Az üzletek: 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, Háda, Séf étterem, Coffee Shop, Sherry étterem, L.C. Waikiki

ingyenes parkolóval várjuk!

Az esetleges elírásokért elnézést kérünk! A Market Central Ferihegy üzemeltetése és az üzletek az elírásokkal kapcsolatban nem vállalnak felelősséget. 

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. 05. 03-tól 06. 30-ig Érvényes 2021. 05. 03-tól 06. 30-ig Érvényes 2021. 05. 03-tól 06. 30-ig Érvényes 2021. 05. 03-tól 06. 30-ig Érvényes 2021. 05. 03-tól 06. 30-ig Érvényes 2021. 05. 03-tól 06. 30-ig Érvényes 2021. 05. 03-tól 06. 30-ig Érvényes 2021. 05. 03-tól 06. 30-ig 

kizárólag a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!kizárólag a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!kizárólag a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!kizárólag a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!kizárólag a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!kizárólag a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!kizárólag a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!kizárólag a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!kizárólag a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!kizárólag a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!kizárólag a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!kizárólag a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!

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. 08. 31-igÉrvényes 2021. 08. 31-igÉrvényes 2021. 08. 31-igÉrvényes 2021. 08. 31-igÉrvényes 2021. 08. 31-igÉrvényes 2021. 08. 31-igÉrvényes 2021. 08. 31-igÉrvényes 2021. 08. 31-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.

Market Central Passzázs

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. 05. 03. és 05. 31. között *A kupon 2021. 05. 03. és 05. 31. között *A kupon 2021. 05. 03. és 05. 31. között *A kupon 2021. 05. 03. és 05. 31. között *A kupon 2021. 05. 03. és 05. 31. között *A kupon 2021. 05. 03. és 05. 31. között *A kupon 2021. 05. 03. és 05. 31. között *A kupon 2021. 05. 03. és 05. 31. 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.

Market Central Passzázs

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.
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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. 06. 30-ig.  Érvényesség: 2021. 06. 30-ig.  Érvényesség: 2021. 06. 30-ig.  Érvényesség: 2021. 06. 30-ig.  Érvényesség: 2021. 06. 30-ig.  Érvényesség: 2021. 06. 30-ig.  Érvényesség: 2021. 06. 30-ig.  Érvényesség: 2021. 06. 30-ig.  Érvényesség: 2021. 06. 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. 05. 03-tól 05. 31-ig érvényes.Az ajánlat 2021. 05. 03-tól 05. 31-ig érvényes.Az ajánlat 2021. 05. 03-tól 05. 31-ig érvényes.Az ajánlat 2021. 05. 03-tól 05. 31-ig érvényes.Az ajánlat 2021. 05. 03-tól 05. 31-ig érvényes.Az ajánlat 2021. 05. 03-tól 05. 31-ig érvényes.Az ajánlat 2021. 05. 03-tól 05. 31-ig érvényes.
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15 000 Ft vásárlás felett15 000 Ft vásárlás felett15 000 Ft vásárlás felett15 000 Ft vásárlás felett15 000 Ft vásárlás felett
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. 05. 03-tól 05. 31-ig érvényes.Az ajánlat 2021. 05. 03-tól 05. 31-ig érvényes.Az ajánlat 2021. 05. 03-tól 05. 31-ig érvényes.Az ajánlat 2021. 05. 03-tól 05. 31-ig érvényes.Az ajánlat 2021. 05. 03-tól 05. 31-ig érvényes.Az ajánlat 2021. 05. 03-tól 05. 31-ig érvényes.Az ajánlat 2021. 05. 03-tól 05. 31-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. 08. 31-igÉrvényes 2021. 08. 31-igÉrvényes 2021. 08. 31-igÉrvényes 2021. 08. 31-igÉrvényes 2021. 08. 31-igÉrvényes 2021. 08. 31-igÉrvényes 2021. 08. 31-igÉrvényes 2021. 08. 31-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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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: 2021. 06. 30-ig. Érvényesség: 2021. 06. 30-ig. Érvényesség: 2021. 06. 30-ig. Érvényesség: 2021. 06. 30-ig. Érvényesség: 2021. 06. 30-ig. Érvényesség: 2021. 06. 30-ig. Érvényesség: 2021. 06. 30-ig. Érvényesség: 2021. 06. 30-ig. Érvényesség: 2021. 06. 30-ig. 

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. 08. 31-igÉrvényes 2021. 08. 31-igÉrvényes 2021. 08. 31-igÉrvényes 2021. 08. 31-igÉrvényes 2021. 08. 31-igÉrvényes 2021. 08. 31-igÉrvényes 2021. 08. 31-igÉrvényes 2021. 08. 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

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. 06. 30-ig.Érvényesség: 2021. 06. 30-ig.Érvényesség: 2021. 06. 30-ig.Érvényesség: 2021. 06. 30-ig.Érvényesség: 2021. 06. 30-ig.Érvényesség: 2021. 06. 30-ig.

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. 
Vásárlóként kizárólag egy darab kupon használható fel.Vásárlóként kizárólag egy darab kupon használható fel.Vásárlóként kizárólag egy darab kupon használható fel.Vásárlóként kizárólag egy darab kupon használható fel.Vásárlóként kizárólag egy darab kupon használható fel.Vásárlóként kizárólag egy darab kupon használható fel.Vásárlóként kizárólag egy darab kupon használható fel.Vásárlóként kizárólag egy darab kupon használható fel.Vásárlóként kizárólag egy darab kupon használható fel.Vásárlóként kizárólag 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, 
utólagos érvényesítés kizárt. utólagos érvényesítés kizárt. utólagos érvényesítés kizárt. utólagos érvényesítés kizárt. utólagos érvényesítés kizárt. 

A kupont fizetés előtt kérjük adja át a pénztárosnak! A kupont fizetés előtt kérjük adja át a pénztárosnak! A kupont fizetés előtt kérjük adja át a pénztárosnak! A kupont fizetés előtt kérjük adja át a pénztárosnak! A kupont fizetés előtt kérjük adja át a pénztárosnak! A kupont fizetés előtt kérjük adja át a pénztárosnak! A kupont fizetés előtt kérjük adja át a pénztárosnak! 
A kupon kizárólag a A kupon kizárólag a A kupon kizárólag a 

Market Central Ferihegy Bevásárlóközpontban található Market Central Ferihegy Bevásárlóközpontban található Market Central Ferihegy Bevásárlóközpontban található Market Central Ferihegy Bevásárlóközpontban található Market Central Ferihegy Bevásárlóközpontban található Market Central Ferihegy Bevásárlóközpontban található Market Central Ferihegy Bevásárlóközpontban található 
Café Frei üzletben váltható be. Café Frei üzletben váltható be. Café Frei üzletben váltható be. Café Frei üzletben váltható be. Café Frei üzletben váltható be. Café Frei üzletben váltható be. Café Frei üzletben váltható be. Café Frei üzletben váltható be. 

Érvényesség: 2021. 05. 03–2021. 05. 18. Érvényesség: 2021. 05. 03–2021. 05. 18. Érvényesség: 2021. 05. 03–2021. 05. 18. Érvényesség: 2021. 05. 03–2021. 05. 18. Érvényesség: 2021. 05. 03–2021. 05. 18. Érvényesség: 2021. 05. 03–2021. 05. 18. Érvényesség: 2021. 05. 03–2021. 05. 18. Érvényesség: 2021. 05. 03–2021. 05. 18. Érvényesség: 2021. 05. 03–2021. 05. 18. Érvényesség: 2021. 05. 03–2021. 05. 18. 

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. 05. 03-tól 06. 30-ig.2021. 05. 03-tól 06. 30-ig.2021. 05. 03-tól 06. 30-ig.2021. 05. 03-tól 06. 30-ig.2021. 05. 03-tól 06. 30-ig.2021. 05. 03-tól 06. 30-ig.

Market Central Passzázs

1010% keDvezMÉny % keDvezMÉny % keDvezMÉny % keDvezMÉny % keDvezMÉny mindenre.*mindenre.*mindenre.*mindenre.*
*A kupon felhasználható 2021. 05. 3-tól 05. 31-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2021. 05. 3-tól 05. 31-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2021. 05. 3-tól 05. 31-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2021. 05. 3-tól 05. 31-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2021. 05. 3-tól 05. 31-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2021. 05. 3-tól 05. 31-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2021. 05. 3-tól 05. 31-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2021. 05. 3-tól 05. 31-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2021. 05. 3-tól 05. 31-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2021. 05. 3-tól 05. 31-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2021. 05. 3-tól 05. 31-ig a vecsési Praktiker *A kupon felhasználható 2021. 05. 3-tól 05. 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, 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
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Amennyiben 

• szívesen dolgoznál egy újonnan épülő, 
modern munkakörnyezetben,

• szeretnél versenyképes jövedelmet 
(alapbér, cafeteria, műszakpótlék, bónusz)

• és bevállalod a kétműszakos munkavégzést 

Jelentkezz hozzánk! 

A Flex Magyarországon 7 városban innovatív tervezési, 
mérnöki, gyártási, szerviz, ellátási lánc menedzsment 
és logisztikai tevékenységet kínál különböző profilú 
és méretű vállalatok, valamint a végfelhasználói 
piac számára.

Jelentkezz a Flex újonnan megnyíló üllői  
telephelyére az alábbi munkakörökbe:

ÁLLÁSLEHETŐSÉG  
A FLEXNÉL Bővebb információ és jelentkezés: toborzas@flex.com  

vagy a 06 80/ 205 192-es ingyenesen hívható zöld számon

Raktáros

Targoncavezető 
raktáros

Gránátalmás
Habkönnyű krém 
gránátalmával

HOZZÁVALÓK:
• 1 db gránátalma
• 3 ek cukor
• 2 db tojás
• 1 késhegynyi kardamom
• 250 g mascarpone
• 150 g habtejszín

receptek
ELKÉSZÍTÉS:
1. A tojások sárgáját a cukorral, kardamom-
mal és a mascarponéval krémesre keverjük.
2. A tojások fehérjét és a tejszínt külön-kü-
lön kemény habbá verjük, majd óvatosan a 
tojásos mascarponéhoz keverjük.
3. A gránátalmát kettévágjuk, majd a ma-
gokat kiveregetjük.
4. A krémet a gránátalmamagokkal 4 pohár-
ba rétegezzük. Tálalásig hidegre tesszük.

Gránátalmás saláta
HOZZÁVALÓK:
• 10 dkg spenót (friss)
• 10 dkg rukkola (friss)
• 2 dkg parmezán sajt (forgács)
• 0.5 db gránátalma
• 1 db pita (kisebb, libanoni)
• 1 teáskanál olívaolaj
• 1 teáskanál balzsamecet
• oregánó ízlés szerint
• majoranna ízlés szerint (vagy más szárí-
tott zöldfűszer)

ELKÉSZÍTÉS:
1. A leveleket jól megmossuk, szárítjuk, 2-3 
centis darabokra tépkedjük.
2. A libanoni pitát kenyérpirítóban megpi-
rítjuk, és kis darabokra vágjuk.
3. Egy kiskanál olívaolajba keverjük a fű-
szereket, és a kis pitadarabok egyik oldalát 
megmártjuk benne.
4. Egy salátakeverő tálba alulra tesszük a 
leveleket, rászórjuk a vékony forgácsokra 
szelt parmezánt, rászórjuk a gránátalmát, 
majd a fűszeres pitadarabkákat.
5. Kézzel csak úgy lazán összeforgatjuk, 
balzsamecettel és olívaolajjal locsoljuk.
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Covid-típusú elhízás ellen?

Felmérés kimutatta, hogy 
miközben 68 százalékkal 
többet nassoltunk és 74 szá-

zalékkal több időt fordítottunk 
főzőcskézésre, 61 százalékkal ke-

Magyar kutatók hívták fel a fi gyelmet 
a koronavírus-járvány egyik súlyos 
mellékhatására. A karantén ugyan segített a 
járvány megfékezésében, de egy kellemetlen 
következménnyel is járt: elhíztunk.

Mit tehetünk a

vesebb időt töltöttünk házon kí-
vül és 54 százalékkal kevesebb 
időt szántunk mozgásra, emiatt 
pedig sok kiló felszaladt.

Mit tehetünk az 
elhízás ellen?
Először is: ne ringassuk magun-
kat illúziókba! Csupán két olyan 
módszer létezik, amely valóban 
fogyást eredményez. Az egyik a 
táplálékkal bevitt kalóriák csök-
kentése, a másik a mozgással 
elégetett kalóriák növelése. Ne 
higgyünk a túlzó reklámoknak. 
Nincs olyan csodaszer, amely 
helyettünk „elégetné a zsírt”.
 Három gyorsan alkalmazható 
tanács: Figyeljünk arra, hogy 
naponta legfeljebb háromszor 
étkezzünk. Ha elhagyjuk a rend-
szeres nassolást, akár harmadá-
val is csökkenthetjük a naponta 
bevitt kalória mennyiségét. Alko-
holt csak mértékkel fogyasszunk! 
Már három sör elfogyasztásával 
is annyi kalóriát (700-800kcal) 
viszünk be a szervezetünkbe, 
amennyit egy átlagos főétkezés 
során. Különösen veszélyesek 

ebből a szempontból a cukrot is 
tartalmazó ízesített sörök! A har-
madik, hogy mozogjunk egy kicsi-
vel többet! A mozgás nemcsak a 
kalóriák leadásával járul hozzá 
az egészséghez, hanem azzal is, 
hogy enyhíti a stresszt, erősíti az 
immunrendszert, csökkenti a szo-
rongást és a depresszió tüneteit. 
Bármilyen fizikai tevékenység, 
amelyet bele tudunk illeszteni 
a napi rutinba (akár 5-10 perces 
séta is), hasznos eleme a felesle-
ges kilók leadásának, miközben 
javul a hangulatunk, csökken a 
stressz-szintünk.

Természetes segítség
A gyógynövények alapvetően két 
módon járulnak hozzá a testsúly 
csökkentéséhez. Egyrészt segíte-
nek gyorsítani az anyagcserénket, 
fokozzák a vese és a máj működé-
sét, így gyorsabban indulhat meg 
a fogyás. A veseműködést arany-
vesszővel, nyírfalevéllel vagy 
feketeribizli-levéllel serkenthet-

Fogyasszunk 
több rostot!
A növényi rostok kalóriamen-
tesek, mert a bennük lévő 
energiát nem képes haszno-
sítani a szervezetünk. Közös 
tulajdonságuk, hogy vízben 
megduzzadnak, így hamar 
teltségérzetet okoznak. Zöld-
ségekben, gyümölcsökben, 
teljes kiőrlésű gabonákban és 
hüvelyesekben is megtalál-
hatók. További előnyös tulaj-
donságuk, hogy védik a bél 
nyálkahártyáját és csökkentik 
a székrekedés kialakulását. 
Kimondottan nagy mennyi-
ségű rostot tartalmaz például 
a lenmag, a chiamag és az úti-
fűmag és maghéj is. Ezekből 
naponta legfeljebb 15 g-ot 
lehet fogyasztani.

javallat
teljes értékű gyógynövény-teljes értékű gyógynövény-teljes értékű gyógynövény-teljes értékű gyógynövény-teljes értékű gyógynövény-teljes értékű gyógynövény-
porok és -kivonatokporok és -kivonatokporok és -kivonatok

javal
teljes értékű gyógynövény-teljes értékű gyógynövény-
porok és -kivonatok

Fogyókúrát támogató
gyógynövények

ÉrtÉkesítő üzletek a közelben:
BUDAPEST XVII. KERÜLET 
Kamilla Drogéria • X. utca 4. • Telefon: 06-70-204-4567
ReformFarm Biobolt • Kaszáló u. 47. • Tel.: 06-70-325-8261

BUDAPEST XVIII. KERÜLET 
APOTÉKA Gyógynövénybolt • Üllői út 661. • Tel.: 06-70-268-9055
Fanni Füvészbolt • Üllői út 444. • Telefon: 06-1-290-6257
JÓ ÉLET Biobolt • Nemes u 103. • Telefon: 06-1-408-1403 

BUDAPEST XIX. KERÜLET 
ApiFito Mézdiszkont • Piac üzletház • Tel.: 06-70-607-4444

ALBERTIRSA 
Dédi Mama Gyógyboltja • Vasút u. 8. • Tel.: 06-20-438-3551 

MONOR 
Natura Bolt • Piac tér • Telefon: 06-20-424-3071

PÉCEL 
Gyógynövénybolt • Rákos u. 18. • Telefon: 06-20-615-8075webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház: javallat.hu

tm

jük, a májműködésünket pedig 
például articsókalevéllel, kurku-
mával vagy pitypanggal.

A gyógynövényekkel másrészt 
az étvágyunkat is csökkenthet-
jük. Ennek hátterében az áll, hogy 
egyes gyógynövények lassítják az 
összetett szénhidrátokat tartal-
mazó ételek (kenyér, tésztafélék, 
burgonya, rizs stb.) emésztését. 
Ennek köszönhetően lassabban 
kezd el emelkedni a vércukor-
szintünk étkezés után és tovább 
marad olyan szinten, amely kel-
lemes jóllakottság érzésével tölt 
el bennünket. Ilyen vércukor-
szint-szabályozó anyagok vannak 
többek között a fehér babhéjban, 
a bodzavirágban és a pitypang-
ban is.

A gyógynövények alkalmazá-
sával akár már egy-két hét alatt 
is több kilóval lehetünk könnyeb-
bek, mintha nem alkalmaztuk vol-
na őket! Papp János

gyógynövény-alkalmazási 
szakmérnök, fitoterapeuta

A madárkeserűfű is szerepelt egy kutatásban, amelyben 44 külön-
böző növény zsírfelhalmozódásra gyakorolt hatását vizsgálták. 
A kutatásban szereplő gyógynövények közül a madárkeserűfű gá-
tolta leginkább a sejtek zsírfelhalmozását, mintegy 21 százalékkal.
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Hegeszd össze a nyaralásodat!
Az InoxMont Kft. területi hegesztésI versenyt hIrdet.Irdet.

te vagy a legjobb  
AWI-hegesztő a környéken? 

Úgy varrsz, akár egy  
plasztikai sebész? 

AWI-hegesztők 
fIgyelem! 

hegesztőverseny 
vecsésen

szállj ringbe, mutasd be a hegesztési képességeidet,  
és vidd el a  200 000 Ft-os fődíjat. 

A verseny menete: A versenyzőknek egy óra áll rendelkezésre, 
hogy a műszaki rajzokból és alapanyagokból egy munkadarabot 
hozzanak létre. 
A legkiválóbb munkadarabokat fogjuk díjazni.
Fődíj: 200 000 Ft
További kiemelkedő eredményeket 5x  20  000 Ft-tal jutalmazzuk.
• Helyszín: InoxMont Kft. Vecsés Lanyi u. 6. 
• Dátum: 2021. 05. 15. 07.00–13.00
• Jelentkezés: Díjmentes, de regisztrációhoz* kötött. 
Írj egy e-mailt info@inoxmont.hu-ra és küldjük a jelentkezési lapot. 

 Díjmentes, de regisztrációhoz* kötött. 
Írj egy e-mailt info@inoxmont.hu-ra és küldjük a jelentkezési lapot. 

 Díjmentes, de regisztrációhoz* kötött. 

A jelentkezésedet 2021. 05. 12-ig várjuk.
*A mezőnybe 20 fő kerül be. A regisztráció még nem jelenti a ver
senyben való részvételt, a bekerülésről 2021. 05. 14-ig mindenkit 
tájékoztatni fogunk.        

Inoxmont Kft.

ha van jártasságod AWI-hegesztésben, bemutatnád 
hegesztési képességed, szakmai hozzáértésed, 

jelentkezz bátran!
emeljük a hegesztő szakma elismertségét!      

 Ft-tal jutalmazzuk.

Írj egy e-mailt info@inoxmont.hu-ra és küldjük a jelentkezési lapot. 

*A mezőnybe 20 fő kerül be. A regisztráció még nem jelenti a ver-
senyben való részvételt, a bekerülésről 2021. 05. 14-ig mindenkit 

a van jártasságod AWI-hegesztésben, bemutatnád 

Fődíj: 
200 000 

Ft

Fődíj: 
 Ft-tal jutalmazzuk.

 versenyt hI versenyt hI
A versenyzőknek egy óra áll rendelkezésre, 

hogy a műszaki rajzokból és alapanyagokból egy munkadarabot 
A versenyzőknek egy óra áll rendelkezésre, 

hogy a műszaki rajzokból és alapanyagokból egy munkadarabot 

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

Pestszentlőrincen, Pestszentimrén és Gyálon

Eperhabos fánk
HOZZÁVALÓK A TÉSZTÁHOZ (16 db-hoz):

• 50 ml tej
• 50 ml víz
• 10 dkg vaj
• 10 dkg liszt
• egy csipet só
• 3 tojás

A KRÉMHEZ:
• 2 dl tejszín
• 25 + 15 dkg eper
• 2 evőkanál cukor

Az égetett tésztához a tejet, a vizet, a vajat és a sót lábosba mér-
jük és felforraljuk. Levesszük a tűzről, beleöntjük a lisztet és gyors 
mozdulatokkal addig keverjük, amíg a massza el nem válik az edény 
falától. Ezután egyesével beleütjük a tojásokat. Amíg az előző tojás 
teljesen el nem keveredett, semmiképp ne adjuk hozzá a követke-
zőt. A még meleg masszát csillagcsőrös habzsákba töltjük, és tojás-
nyi halmokat nyomunk egy sütőpapírral bélelt tepsibe. 180 fokra 
melegített sütőbe toljuk és addig sütjük a fánkokat, míg szépen 
megpirulnak. Sütés alatt a sütő ajtaját ne nyissuk ki, különben a 
tészta azonnal összeesik.

Ha megsültek, éles késsel még melegen levágjuk a fánkok felső 
részét. A krémhez a tejszínhabot keményre felverjük, 25 dkg epret 
botmixerrel pürésítünk, hozzáadjuk a cukrot is. Az eperpürét bele-
keverjük a tejszínhabba, majd megtöltjük vele a fánkokat.

A maradék 15 dkg epret kisebb darabokra vágjuk és a krém tete-
jére szórjuk. Végül ráhelyezzük a levágott kalapokat, és porcukor-
ral meghintve kínáljuk.
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Facebook: Mézdiszkont   •   www.apifito.hu • 06-70/607-4444

Kistermelői szörpök, lekvárok, befőttek, savanyúságok, 
tésztaszószok termelői áron 490 Ft-tól. 

Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, mentás, kamillás, 
rozmaringos, zsályás, köményes, bazsalikomos és ánizsos.

termelői 
mézdiszKont

A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén. 
Nyitva: csütörtökön, pénteken 8–12, szombaton 8–13

Natura 2000 területen termelt 
gyógyNövéNyágyoN érlelt 

termelőI mézeK
Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, mentás, kamillás, 

ánizsos.

mminden 
gyógynövégyógynövé-

nyes méz:

990  
Ft/ ½ kg

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

HIRDETÉS

SZOKNYÁRÓL

1.Nem csak a nők 
számára készült

Igen, már régóta társítjuk a szok-
nyákat a női divathoz. Nos, nem 
hibáztathatjuk ezért az embere-
ket, de tudni kell, hogy történel-
mileg voltak olyan kultúrák, ahol 
a férfiak szoknyát viseltek (és 
még mindig hordanak).  

A skót emberek ismertek a 
hagyományos ruhájukról, az 
úgynevezett kiltsről, amely 
lényegében szoknya. Jelenleg 
világszerte gyakori, hogy térdig 
érő, redős szoknyákat találha-
tunk, melyeket a skót szoknyák 
inspiráltak. Marc Jacobs nap-
jainkban is tervez szoknyákat 
férfiak számára.

A szoknya egy csodálatos alkotás, amely 
jól illeszkedik szinte minden létező felső 
ruházathoz. Az idő múlásával rengeteg fajtája 
alakult ki, amelyek alkalmasak különböző 
alkalmakra. Itt az ideje elmélyedni kicsit 
a szoknyák világában, hisz fi gyelemre 
méltó történelemmel rendelkeznek. 

Tények a

2.Kr. e. 3900-ig 
nyúlik vissza.

A valaha készült legrégebbi 
szoknya Kr. e. 3900-ból szár-

mazik. Ez a szoknya szalmából 
készült, és Örményország egyik 
barlangjában találták meg. Női 
szoknya volt. Minden ismert 
kultúrában, különösen a termé-
szettel összhangban lévőkben, 
a nők gyönyörű ruhákat viseltek  
Japánban (kimonó), Egyiptom-
ban (kalasiris), Görögországban 
(chiton), Rómában (tunika), Indiá-
ban (szári), Oroszországban 
(sarafan). Aztán Coco Chanel 
bemutatta forradalmi női nad-
rágját...

3.A gördülékenyebb 
utazáshoz

Eredetileg a szoknyák hosz-
szabbak voltak, és általában a 
láb nagy részét elfedték. Az idő 
múlásával azonban megválto-
zott a divat, és megváltozott 
az emberek felfogása a rövid 
és a hosszú szoknyákról. Az 
ipari forradalom itt is változást 
hozott. Az egyébként hosszú 
szoknyákat nehéz volt cipelni, 
amikor kerékpárral közlekedtek. 
Ez szükségessé tette a hossz 
megváltoztatását, és a rövidebb 
szoknyák végül divatba jöttek. 
Természetesen más események 
is inspirálták a tervezőket, hogy 

rövidebb szoknyákkal álljanak 
elő, például a szórakoztatóipar 
növekvő befolyása.

4.Alkalomhoz a 
szoknyát

Az alkalomhoz illő szoknyák 
hossza mindig vitatott kérdés. 
Térdig érő szoknyát viselhetünk 
a munkához, nagyon rövid szok-
nyát inkább buliba. Egy esküvőn 
illetlenség szuperminiben meg-
jelenni. Színházba vagy bálba 
pedig a nagyestélyit illik fel-
venni. 

 5.Miért viseljünk 
szoknyát?

Spirituális nézőpontból a 
szoknya alakja kúp alakú. Ez 
az alakzat segít a Földanya 
energiájának összegyűjtésé-
ben közvetlenül a lábunk alól. 
Úgy működik, mint egy „ener-
giavákuum”. Szoknyák és ru-
hák természetesen lelassítják 
viselőjüket, ami lágysághoz, 
nőiességhez vezet. Egészsége-
sebb a hölgyek számára, mint a 
nadrág, és egészen biztos, hogy 
néhány férfitekintet megakad 
rajta.    B

HELYZETBE HOZZUK!
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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

Pestszentlőrincen, Pestszentimrén és Gyálon

MANDALÁK

Amandala-művészetterá-
pia a pszichoterápia egy 
olyan formája, amelyben 

egy képzett terapeuta különbö-
ző művészi folyamatokon vezeti 
végig az ügyfeleket geometriai 
minták felhasználásával, az 
egészséges mentális egyen-
súly érzésének megtalálása 
vagy helyreállítása érdekében. 
A művészetterápiát jóval az-
előtt, hogy magát a kifejezést 
kitalálták volna, gyakorlatba 
ültették, és a mentálhigiénés 
szakemberek már régóta megér-
tették a művészi kifejezés erejét 
a pszichológiai kérdések széles 

használata a 
művészetterápián 
belül

körének kezelésében. Ma a mű-
vészetterápiát használják a dep-
resszió, a poszttraumás stressz, 
a bánat, és a düh kezelésére. A 
művészetterápiás mandalák a 
közelmúltban nagy figyelmet 
kaptak.

A mandala-művészetterápia 
egyik legérdekesebb aspektusa, 
hogy minden mandala pillanat-
felvételt nyújt alkotójának érzel-
mi állapotáról. Egyes gyakorlók 
arra ösztönzik az ügyfeleket, 
hogy hozzanak létre egy „man-
dalanaplót”, amely vizuálisan 
ábrázolja a beteg érzelmi álla-
potát egy bizonyos időtartamra. 

Ez a megközelítés jó irány lehet 
gyermekek és felnőttek kezelé-
sében is. 

A „mandala” szó az ősi 
szanszkrit szóból származik, 
amely „kört” jelöl. A mandalák 
jelentése azonban messze túl-
mutat egyszerű alakjukon. A 
mandalák az élet teljességét, 
valamint az élőlények és a világ 
között létező egységet képvi-
selik, amelyben mindannyian 
létezünk. Számos spirituális ha-
gyományban játszanak szerepet, 
és különféle kultúrákban megta-
lálhatók. 

Carl Jung svájci pszichológus 
nevéhez fűződik, hogy a man-

dalát behozta a nyugati kultú-
rába, és úttörő szerepet játszott 
szimbolikus körrajzok néven. Az 
indiai filozófia és hagyományok 
hosszú időn át tartó értékelése 
arra késztette Jungot, hogy saját 
körkörös művészeti projektjeit 
összekapcsolja ugyanazon alap-
struktúra és forma ősi haszná-
latával. Jung úgy vélte, hogy az 
önnövekedés intenzív periódu-
saiban az emberek természetes 
késztetést mutatnak a mandalák 
létrehozására, és hogy az ebből 
fakadó műalkotás szimbolizálja 
azt a transzformatív újraegyen-
súlyozást, amely az egyéni mű-
vész pszichéjében zajlik.  BEA
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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: 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. 

HIRDETÉS

Jelentkezéseket fényképes  
önéletrajzzal várunk.  
karrier.city@gmail.com

Vecsési nagyüzemi konyha
éjszakai műszakba 
hűtőraktáros–komissiózó
munkatársat keres!

4. Vasban gazdag 
ételek
A C-vitamin mellett győződjünk 
meg arról, hogy sok természe-
tes vasforrást is fogyasztunk. Az 
ájurvéda mindig a szezonális éte-
lek fogyasztásáról beszél. Tehát 
télen egészítsük ki étrendünket 
sok sárgarépával és céklával. 
Nyáron a gránátalma levével 
tölthetjük fel vaskészleteinket. A 
vas természetes vértisztítóként 
működik, amely elősegíti a ter-
mészetes ragyogást.

5. A fekete tea
A fekete tea tele van antioxi-
dánsokkal és polifenolokkal, 
amelyekről  ismert, hogy késlel-
tetik bőrünk idő előtti öregedé-
sét. Csökkentik azt az enzimet, 
amely lebontja a kollagént. Ezen 
kívül a kutatók szerint a fekete 
tea hatékonyabb a ráncok csök-
kentésében, mint más típusú tea. 
Külsőleg vagy belsőleg alkal-
mazva egyaránt hatásos.  V.B.

A HIBÁTLAN BŐRÉRT

Íme 5 ájurvédikus titok, ame-
lyek segíthetnek a hibátlan 
bőr megszerzésében vegy-

szerek használata nélkül. 

1. Szantálfa
A hűsítő chandan vagy szantálfa 
az ajurvéda által ajánlott bőrá-
polási rituálék része. A chandan 
felvitele megnyugtatja a bőrt, 
sőt segít a pattanások kezelé-
sében és halványítja a foltokat. 
Vegyünk egy teáskanál szantál-
faport egy teáskanál kurkumával 
és néhány csepp rózsavízzel, jól 
keverjük össze. Ezt a gyors arc-
maszkot hetente egyszer vigyük 
fel az arcra.

Az Ayurveda szerint 
a legtöbb bőrproblé-
mánk a természetes 
összetevők és gyógy-
növények segítségével 
gyógyíthatók. 

5 féltve őrzött ayurvédikus titok

2. Kurkuma
Az indiaiak a kurkumát használ-
ják sérüléseik gyógyítására és 
a fájdalom enyhítésére. Ősidők 
óta a bőr és a szépség rituáléinak 
része. A kurkuma hatóanyaga, a 
kurkumin, segít megújítani a bőrt 
belülről, és eltávolítja az elhalt 
sejteket. A kurkuma természe-
tes hámlasztóként is működik. 
Hetente kétszer alkalmazzunk 
kurkumából és joghurtból 
készült arcmaszkot, hogy bőrünk 
ragyogó, élettel teli legyen.

3. Túró
A hűsítő és tápanyagokban gaz-
dag túró csodákat tehet a bőr-
rel. Akár belsőleg, akár helyi-
leg alkalmazzuk, egy tál túró 
rengeteg változást hozhat az 
unalmas és élettelen bőrnek. 
Természetesen rendelkezik 

hidratálóhatással, amely segít 
a bőr természetes gyógyításá-
ban. A pattanásokról gyakran azt 
mondják, hogy gyomor-bélrend-
szeri problémákból erednek; a 
túró elfogyasztása elősegíti a 
bél és a has boldogságát. A túrót 
gyakran alkalmazzák az arcon; 
gazdag tejsavtartalma hámlasz-
tóként képes tisztítani a bőrt.



MESTEREMBEREK

15

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.

ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ
• Tetőszerkezetek teljes 

cseréje és fedése
• Ereszcsatorna javítása, 

cseréje, takarítása
• Zsindelyezés

• Széldeszkázás

Tel.: 06-30/290-3864
E-mail: miklosit4@gmail.com

Szakképzett mesterek!

Festés, 
lakásFelújítás  

kívül belül 
Hőszigetelést, kisebb kőműves 
munkákat,  gipszkartonozást,  

parkettázást vállalok.

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

parkettázást vállalok.

SZÁMLÁVAL, 
GARANCIÁVAL

ANGYAL RÓBERT
06-70/632-7473 

TELJES KÖRŰ 

BURKOLÁST 
VÁLLALOK!

MELEGBURKOLÁS
Parkettacsiszolás, laminált padló, 

szőnyeg és PVC-fektetés

HIDEGBURKOLÁS
Fürdőszobák, nappalik, konyhák

Demeter Krisztián
06-20/421-2355

Demeter Krisztián
06-20/421-2355

TETŐFEDÉS
  Ács, tetőfeDő
  BÁDogosmunKÁK
  ZsinDelyeZés
  BeÁZÁselhÁrítÁs
  előtetőK
  filagóriÁK
  KocsiBeÁllóK  
KésZítése

  lapostető- 
sZigetelés

• Épületgépészeti 
munkák kivitelezése, munkák kivitelezése, 

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

víz-, gáz-,  
központifŰtés- 

szerelés 
surman mihály    

30 év szakmai tapasztalattal   06-30/421-2604

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 

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

alpin- 
technikával.  

kedvező 
árak!

3  200 Ft/q 3  000 Ft/q
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

EU
TR

 sz
ám

: A
A5

85
65

76
 

tavaszi
TŰZIFAVÁSÁR

számlával garantált 
mennyiség!
Kiszállítással 

Konyhakészre hasított  
AKÁC

Konyhakészre hasított  
TÖLGY, BÜKK

Ingyenes kIszállítással!

Ivánszki Zoltán
Monor, Katona J. u. 37.
www.kego.hu

Üveges és képkeretező és képkeretező

Törött üvegét javíttassa nálunk!
Biztosítók által elfogadott számlát adunk.  

Hőszigetelt üvegek.
Megrendelőinket telefonon előre egyeztetett időpontban várjuk  

a várakozás elkerülése érdekében.

Indulás előtt hívjon!
06-30/214-7167, 
06-29/415-874

Rendelésfelvétel telefonon is!

GALLYAZÁST  
VÁLLALOK  
kb. 5 méteres  
magasságig.

IGÉNY SZERINT AKÁR ELSZÁLLÍTÁSSAL IS.  
HÍVJON MOST!  

Tel.: 06-30-218-7023

Családi és társasházak 
homlokzati hőszigetelése.
Homlokzatszínezés, festés,  

ereszdeszka-mázolás. 
Állványozással is.

Kerítések, lábazatok, díszkő 
burkolása.

Szobafestés, mázolás, tapétázás.
Minőség, garancia!

Kiss István: 06-20/333-4489
deltabau54@gmail.com
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Csatlakozz az 
UNIQA 

csapatához!

Tel.: 30/20 36 504 
E-mail: klara. 

hejja@uniqa-net.hu   
Iroda:  

Budapest, 
Örs Vezér tere,  

Cédrus piac 1 em. 

Rendelkezem elég tartalékkal? 
Hogyan tudok felkészülni  

a váratlan helyzetekre?
Téged is hasonló kérdések foglalkoztatnak  

és keresed a megoldást?
Legyél Te is részese innovatív csapatunknak és 

csatlakozz hozzánk tanácsadóként, vezetőként! 
Végzettség:  

felsőfok, középfok, biztosításközvetítői hattósági vizsga?
Vállalkozásfejlesztési pénzügyi támogatás  

12 hónapon keresztül!

Érdeklődjön céges  
buszjáratunkról! 
Jelentkezni lehet 
a 06-20/77-111-53
telefonszámon.

Vecsési nagyüzemi konyha  

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

Márta Ervin
Konténer

Tel.: 06-20/984 9242

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

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, 

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

AKCIÓS TÜZELŐ! HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
https://ronkhasitokft.webnode.hu

Akác: 2900 Ft/q kugliban
Vegyes: 2700 Ft/q + 200 Ft hasítás

06-70/605-4678

Hívjon bizalommal!    Kertész Attila     06-20/216-8338

   Vállalunk tetőfedő-, 
bádogos-, ácsmunkákat, 

 azonnali kisebb tető-, ereszcsatorna- és  
kémény javításokat, beázásokat és kúpkenést. 

Továbbá lapos tetők  
szigetelését.

              
        GArAnciávAl!

              
     nyuGdíjAsKedvezmény!

Hűtőgépek, fagyasztók 
javítása 

Helyszínen, garanciával  Helyszínen, garanciával  Helyszínen, garanciával  Helyszínen, garanciával  Helyszínen, garanciával  

ttel.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 el.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 tel.: 06-30/960-8495,  06-70/426-3151 t


