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)A GASZTRONÓMIA KRÉMJE
A Konyhakiállításon március 2-4-ig mindenki kiválaszthatja a hozzá illő stílust.
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Dél-Buda

XXII. kerületi kis létszámú 
könyvelőiroda 

munkatársakat keres 
KÖNYVELŐ, 

SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ, 
BÉRSZÁMFEJTŐ, 
BÉRÜGYINTÉZŐ 

 munkakörbe. 
Szakirányú végzettség, 

tapasztalat előny, 
de nem feltétel. Szívesen 

segítjük tapasztalattal nem 
rendelkező, viszont tanulni, 
fejlődni vágyó kollégáinkat. 

Józan ész és megfelelő hozzá-
állás. Önéletrajzokat az 

adrienn.szentpetery@gmail.com 
e-mail címre várjuk.

AJTÓ–ABLAK
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u M�anyag nyílászárók 
45% kedvezménnyel febr. 28-ig!

5 légkamrás német Veka profilból akár három réteg� 
üveggel, 7 év garanciával.

Fakro tetőtéri ablakok 25% kedvezménnyel!
Tetőablakokhoz külső-belső rolók széles választéka! Padlásfeljárók, tetőkibúvók.
Dekorfóliás, CPL beltéri ajtók 29.930 Ft+áfa-tól!
Továbbá redőnyök, párkányok, garázskapuk kedvező áron.

Kérjen irodánktól személyre szabott árajánlatot!
Már 17 éve a lakosság szolgálatában!

Hollakó Karaván Kft.

és használt lakókocsik 
értékesítése, szervize

Tel.: 06/23 500-662 06/20 9793-655
2040 Budaörs,

Kinizsi út 10., a Tesco mögött

www.hollako.hu

az Ön partnere az építkezésben

AJTÓ  ABLAK
55% KEDVEZMÉNY

a 80 mm-es 6 légkamrás német
ALUPLAST műanyag nyílászárókból 

és a beépítési díjakból.

TERMÉKEINK:
műanyag ablak, műanyag ajtó, 

bejárati ajtó, redőny, rovarháló, párkány

SZOLGÁLTATÁSAINK:
helyszíni felmérés, árajánlat 

készítés, szaktanácsadás, beépítés, 
kőművesmunkák

2040 Budaörs, Budapesti út 69.
Tel.: 06 70 773 5883

E-mail: info@budaablak.hu

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  lllllllllleeeeeeeeeggggggggjjjjjjjjjjjjjjobbbb sttrattéégiia, 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaa bbbbbbbbbbbíííííízzzzzzzzook az ösztöneimben””
TaTaTaTaTaTaaTTTTTTTTTTT vavavavavavav sssssssss zzzzzaz l az ország három nagy 

aararararrraaraa énénénénénénnájájájájjáááábááá an ad koncertet a Halott Pénz, 

mmámámámámámámmámm rcrcrcrcrcciiiiui s 17-én a győri Audi Arénában, 

mámámmámámámmm rcrrcrcrciiiiuii s 24-én a debreceni Főnix

CsCsCsCsCsCsCCCsCCC arararrnonnnonnn kban, április 6-án pedig a Papp 

LáLáLáLLáL szsszzszs lólóólólóó Budapest Sportarénában lépnek 

ssszszsszszszzss ínínínínppapapaapp dra. 4. oldaall
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Megújul és már nyáron meg-

nyitja kapuit a Csillaghegyi 

Strandfürdő. A jelenleg is mű-

ködőképes három meden-

ce mellett tizenegy új épül, 

amelyek közül az egyik al-

kalmas lesz versenyek meg-

szervezésére is, de lesz sós-

vizes-, tan- és babamedence 

is. A hatszintes új strandépü-

leten belül külön wellness-

részleget, illetve vendéglátói 

szintet alakítanak ki, a fürdő 

vonzerejét növeli majd a két 

tagból álló, egész évben nyit-

vatartó csúszdapark is. Hat-

száznál több ember fürödhet 

egyidejűleg majd a strandon, 

amely napi szinten 1500 láto-

gatót lesz képes fogadni.

Szinkópa Vegyeskari Találkozó
A budapesti Erkel Ferenc Vegyeskar által rendezett Szinkópa Vegyeskari Találkozóra idén már hetedszerre kerül 

sor. Március 3-án szombaton 17.00-tól a Patrona Hungariae Iskola dísztermében minden érdeklődőt szeretettel 

várnak a  rendezvényt záró koncertre, melynek során minden résztvevő kórus külön műsorral mutatkozik be.

Megújul
a csillaghegyi strand 

 ■ Akár a született kony-

haművészek, akár a pil-

lanatok alatt összedob-

ható receptek híveinek 

táborát erősítjük, a kony-

ha mindenképpen a la-

kás központi helyisége. 

Itt zajlanak a meghitt be-
szélgetések, itt gőzölög az 
illatos kávé, és a házibuli is 
mindig a pult mellett pörög 
igazán. A konyhában töltött 
idő mindenkinek mást je-
lent, de egy biztos: csak ak-
kor okozhat igazi örömet, ha 
a tűzhely közvetlen környe-
zete kényelmes és személy-
re szabott. A Konyhakiállítá-
son március 2-4-ig mindenki 

kiválaszthatja a hozzá illő stí-
lust, és megismerkedhet 2018 
forradalmian új konyhatech-
nológiai eljárásaival. 

Az ország legtrendibb lak-
berendezési kiállításán a 
hazai gasztronómia krém-
je is jelen lesz a Budapest 
Sportarénában.

Találkozzon a hazai gasztronómia krémjével! 

Február 12-én forgalomba áll-
tak az első autóbuszok abból 
a negyven hibrid üzemű jár-
műből, amelyet a BKV tavaly 
vásárolt. 

A negyven kiemelten inno-
vatív és környezettudatos, dí-
zel-elektromos üzemű, szó-
ló autóbuszból az első tíz 

átvételére már tavaly sor ke-
rült. Ebből hat járművet a 
VOLVO Hungária Kft. készí-
tett fel a műszaki vizsgára, 
majd helyezett forgalomba. 

A most forgalomba helye-
zett járművekben 159 kW tel-
jesítményű D5F215 típusú, 
EURO 5-ös környezetvédelmi 

besorolású dízelmotor és 120 
kW-os elektromotor van. A 
buszok forgalomba bocsá-
tását utasok nélküli tesztek 
előzték meg, ezt követően a 
174-es, a 175-ös és a 197-es vo-
nalára kerültek, és első nap-
jukat jelentősebb műszaki 
probléma nélkül teljesítették. 

Újabb autóbuszokat állított forgalomba a BKV 

Aktuális

Hirdesse meg Budapesten!

Tel.: 887-0707

www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu

◊ költségelemzés
◊ eladás
◊ bérlet
◊ lízing
◊ üzemeltetés
◊ szervíz

Manual Hungary Kft.

SÉRVPANASZOK
M�tét nélküli kezelése!

EGYEDI MÉRETRE KÉSZÜL� SÉRV- ÉS 

HASKÖT�K, TÖKÉLETES VÉDELMET 

NYÚJTANAK MINDEN SÉRVRE!

Rendszeres fogadóórát tartunk Budapesten, 

a Rottenbiller utca 24. (VII. ker.)
Materia Medica Gyógyszertárban,

Minden kedden, 13:30-15:30 h között.

El�zetes id�pontegyeztetéssel az alábbi címen: 
Spranz Kft. 2097 Pilisborosjen�, F� út 3. 
Tel.: 06 (26) 336-122 és 06 (26) 336-322
E-mail: info@spranz.hu
www.spranz.hu
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ÚÚÚjj dddduuuppplllaaa llleeemmmmeeezzztt aaaddoottttt kkki aaazz EEddddaaa
Hazánk egyik legkedveltebb rockzenekara, az EDDA Művek dupla lemezt jelentetett 

meg. A zenekar 33. albuma 22 vadonatúj dalt tartalmaz, a „Dalok a testnek” és „Dalok 

a léleknek” című korongok dalai között lírai és lendületes rock számok is helyet kaptak.

 ■ A két éve életre hívott 

szépségverseny hivatott 

megtalálni azokat a va-

lódi szépségeket, akik 

mind megjelenésükkel, 

mind pedig gondolkodás-

módjukkal és értékrend-

jükkel kiemelkedőek.

2016 és 2017 után 2018-ban is 
meghirdették a Nemzet Szé-
pe szépségversenyt, ahol a 
standard nemzetközi elvá-
rások mellett más szempon-
tokat is fi gyelembe vesznek 
a királynő kiválasztásában. 
Az előző évekhez hasonlóan 
idén is nagy hangsúlyt 
fektetnek arra, hogy a 
versenyzők olyan tu-
dással, ismeretekkel 
és önérzettel rendel-
kezzenek, amelyek 
szorosan kötődnek 
nemzetiségünkhöz. A 
cél egy olyan király-
nő megkoronázása, 
aki példaként szolgál 
a fi atal generáció, a 

társadalom és az egész nem-
zet számára.

A versenyre a 21 és 27 éves 
kor között bárki jelentkezhet, 
de plasztikai beavatkozás és 
tetoválás nem engedélyezett a 
potenciális királynők körében. 
A jelentkezők fontos személyi-
ségjegyei közé kell tartoznia 
az empátiának, a segítőkész-
ségnek, a magabiztosságnak, a 
nemzeti öntudatnak és a kisu-
gárzásnak is. Kizáró ok továb-
bá, ha valakiről pornográf jel-
legű anyag készült korábban, 
házas, gyermeke van vagy ká-
ros szenvedélyben szenved.

Sztárvendégek, szexi táncos-
lányok, elképesztő látvány-
technika és tomboló tömeg. 
A két évvel ezelőtti Aréna bu-
li után ismét teltházzal ünne-
pelt az Irigy Hónaljmirigy. Ha-
zánk legnépszerűbb paródia 
zenekarát most is rajongók 
hada fogadta, akik cserébe az 
elmúlt 27 év több mint 700 
feldolgozásából szemezgetve 
fergeteges show-val nyűgöz-
ték le a közönséget. 

A nyolc kan most sem oko-
zott csalódást a rajongóknak: 
ígéretükhöz híven megint na-
gyot durrantottak, és múlt 
szombati nagykoncertjükön 

régi és új dalokból álló mű-
sorukkal most is darabok-
ra szedték a zenei szakma 
színe-javát. 

Legnagyobb slágereik kö-
zül felcsendültek például: az 
Alma együttes, Charlie, a Ha-
lott Pénz, ByeAlex és a Well-
hello paródiái, de nem 
hagyták ki természete-
sen az olyan új szerze-
ményeket sem, mint a 
Majka vagy a Pápai Jo-
ci feldolgozás. 

Az este egyik meg-
lepetésvendége Dé-
vényi Tibi bácsi volt, 
akit 71. születésnapja 

alkalmából köszöntöttek a 
színpadon. A lemezlovas, 
miután átvette a jól megér-
demelt születésnapi tortát és 
begyűjtötte a jó kívánságokat, 
az elmaradhatatlan pöttyös 
labdákból is bedobált néhá-
nyat a közönség sorai közé. 

A június 26-án induló ötnapos 
VOLTra már többek között a 
Depeche Mode, az Iron Ma-
iden, a Hurts és a Limp Biz-
kit részvételét jelentették be a 
szervezők. 

Több ezer rajongó álma vá-
lik valóra: Sopronba érkezik az 
amerikai metál színtér közel 20 

éve meghatározó zenekara, az 
Avenged Sevenfold, akik eddig 
megjelent 7 nagylemezükön a 

metalcore-tól a heavy metálon 
át eljutottak mostanra a prog-
resszív metálig is.

Az elektronikus zenei élet 
egyik legmeghatározóbb fi gu-
rája, a DJ-producer Steve Aoki 
pár évvel ezelőtti soproni fel-
lépésekor szeretett bele a hű-
ség városába. 

Színes hírek
2018-ban is keresik
a Nemzet Szépét

Az Irigy Hónaljmiriggyel ünnepelte 
születésnapját Dévényi Tibi bácsi

Sopronba érkezik az Avenged Sevenfold és Steve Aoki is  

 

•  HOSSZÚ TÁVÚ KIEMELT, BIZTOS JÖ-
VEDELEM!

• Otthonlét igény szerint.
• Nincs normarendszer.
• 58 eurós napi díj + alapbér
•  -

-
-

• Stabil munkahely
•  Dinamikus és jól szervezett csapat-

munka.

•  Biztos pénzügyi, kereskedelmi és 

szerinti munkavégzés

•  PÁV I. vagy PÁV II. vagy PÁV III. iga-

• Érvényes útlevél
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 ■ Tavasszal az ország 

három nagy arénájá-

ban ad koncertet a Ha-

lott Pénz, március 17-

én a győri Audi Aréná-

ban, március 24-én a 

debreceni Főnix Csar-

nokban, április 6-án pe-

dig a Papp László Bu-

dapest Sportaréná-

ban lépnek színpadra. 

– Milyen show-t terveztek? 
– Szeretnénk egy új szint-

re emelni a Halott Pénz kon-
certélményt. Ez magát a ze-
nei élményt és a látványt is 
egyaránt érinti.

– Eddig főként fesztivál-
színpadokon és klubkoncer-
teken lehetett találkozni ve-
letek, a tavaszi koncertszéria 
lesz az első, hogy fedett csar-
nokokban lesznek majd hall-
hatóak a dalaitok. Másképp 
kell készülni egy ekkora vo-
lumenű produkcióra, sőt ar-
ra, hogy nem egy, hanem 
néhány héten belül rögtön 
három alkalommal álltok 
többezres közönség elé?

– Sportcsarnokokban 
van már rutinunk, de ez 
mindenképpen egy új ki-
hívást jelent. Fizikailag és 
szellemileg is kimaxoljuk a 
dolgokat, illetve hónapokon 
át tartó tervezések és pró-
bák előzik meg a koncerte-
ket. Sokat agyalok a koncert 
felépítésén, a vizuális megle-
petéseken, a koncert ívén és 
gócpontjain.

– Mi volt eddigi kar-
riered legemlékezetesebb 
koncertélménye? 

– Hála Istennek, nehéz vá-
lasztanom! Szerencsére sok 
nagyon emlékezetes kon-
certünk volt. A Halott Pénz 
100%-ban egy koncert alapú 
zenekar, így az évek alatt sok-
szor történtek felejthetetlen 
dolgok. Ha egyet ki kell emel-
nem az az, amikor egyszer 
anyukám feljött a Budapest 
Park színpadára hozzánk 11 
ezer ember előtt.

– Mióta elkezdted ezt a 
pályát, kérdőjeleződött va-
laha meg benned, hogy he-
lyes úton jársz-e? Ha igen, 
akkor mi volt, ami ezen to-
vábblendített, ha nem, akkor 
mi az oka annak, hogy eny-
nyire szilárdan érzed, hogy 
a helyeden vagy?

– Sosem biztos semmi 
ebben a szakmában és na-
gyon kiszámíthatatlan a piac. 
Gyorsan változnak a dolgok 
és a közönség dönt minden-
ben. Amit megtanultam, 
hogy a legjobb stratégia min-
dig, hogy ha bízok az ösztö-
neimben és a megérzéseim-
ben. Akár egy dal kapcsán, 
akár a zenekaros ügyek ese-
tében. Emellett a sok munka 
és a szerencse, ami minden-
képpen kell.

– Általánosságban meny-
nyire vagy „agyaló típus”? 
Mi tud legjobban elbizonyta-
lanítani és mi az, ami erősí-
ti benned a meggyőződésedet 
egyik vagy másik kérdésben?

– Nagyon sokat agya-
lok, szinte azt is mondhat-
nám, hogy ez a fő állásom. 

Állandóan töröm valamin 
a fejem. Zenéken, szövege-
ken, zenekaros ügyeken, az 
élő show-n. Keresem a kihí-
vásokat és igyekszem állan-
dóan célokat felállítani a ze-
nekar számára. 

– Frontemberként, szöveg-
íróként milyen értékeket, 
gondolatokat tartasz fontos-
nak továbbítani a célközön-

ségetek irányába? Mennyi-
re erőteljesen él 

benned köz-
szereplőként 
a küldetés-
tudat?

– Küldetéstudatnak nem 
mondanám, inkább csak 

szeretném jól csinálni a dol-
gaimat. A Halott Pénz nehéz 
és hosszú úton jutott el oda, 
ahol most tart, ezért minden-
képpen a kitartás az, amit leg-
inkább képviselünk. Ezenkí-
vül az, hogy mindenért meg 
kell dolgozni és kitartani, 
amikor más már feladja. Hi-
szek a tisztességes verseny-
ben és az őszinteségben.

– Zenében milyen kalan-
dozásokat tudsz még elkép-
zelni a zenekarotok számá-
ra? Van olyan műfaj, stílus, 
amiben még el tudnád kép-
zelni magatokat?

– Különböző zenei világok-
ban kalandoztunk már, ha 
megnézed akár csak a klipes 
dalainkat. Sokféle zenét hall-
gatok, ezért én magam is egy 
zenei mix vagyok. Szeretnék 
még sok mindent kipróbál-
ni zeneileg, próbálok nyitott 
maradni.

– Meglátásod szerint mi 
a legnagyobb összetartó erő 
a csapatotokban? Mennyire 
egyszerű vagy nehéz egy vi-
szonylag nagy létszámú ban-
dát összetartani neked, mint 
vezetőnek?

– Nagyon szerencsésnek 
érzem magam, hogy ezek-
kel a srácokkal egy zene-
karban lehetek. Egytől egyik 

mindenkiben megbízok és ki-
állunk egymásért. Rengeteget 
vagyunk úton együtt és min-
dig elég jól elvagyunk. Mind-
egyikük jó mentalitású, szor-
galmas, alázatos vidéki srác. 
Próbálom a csapatot jó irány-
ba terelni minden szempont-
ból, mint zenekarvezető, de 
nálunk úgy érzem, alapból 
mindenki jó hatással van a 
másikra.

– A Halott Pénz jelenleg a 
csúcs felé tart vagy már a csú-
cson van? Mit tartanál az ab-
szolút csúcsnak, amikor azt 
éreznéd, hogy elérted, amit 
szerettél volna?

– Minden előadónak mást 
jelent a csúcs vagy a siker. 
Én azt tartanám a legszupe-
rebb dolognak, ha még 40-
50 év múlva is ismernék a 
dalainkat. 

– Milyen terveitek vannak 
2018-ra? Előreláthatóan mely 
fesztiválokon, illetve azokon 
kívül hol lehet majd még ta-
lálkozni veletek?

– Alapvetően most a három 
aréna koncertünkre fókuszá-
lunk, meglátjuk utána hogyan 
tovább. Ami biztos, hogy má-
jusban ismét Erdélyben tur-
nézunk, amit szintén nagyon 
várunk! 

 Budai Klára

Marsalkó Dávid: „A legjobb stratégia, ha bízok
az ösztöneimben és a megérzéseimben”

Megérkezett a Fish! első imidzsklipje 
A Fish! zenekar nem áll meg egy pillanatra sem: 2018 első popmetál koncertjét janu-

ár 5-én adták a Barba Negrában, most pedig az elején beígért videó is megérkezett 

a nemrég bemutatott Felemás című dalukhoz. Paparazzi
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Mesterséges intelligenciát vezet be az ügyfélkiszolgálásban a KLM
A légitársaságok között elsőként a KLM mesterséges intelligenciával válaszolja meg az ügyfelek kér-

déseit a Twitteren, a Messengeren és a WhatsApp üzenetküldő szolgáltatásban. Ennek köszönhetően 

az ügyfélszolgálati munkatársaknak több idejük jut a bonyolultabb ügyek kivizsgálására.Utazás
 ■ 2018-ban új, még 

jobban megközelíthe-

tő helyszínen, a Hősök 

tere mellett, a Műcsar-

nok buszparkolójában 

kerül megrendezésre a 

VI. Budapesti Halfeszti-

vál március 2-4. között

A belépés mindenki számá-
ra ingyenes. A fesztivállal a 
szervezők ösztönözni szeret-
nék a hazai halfogyasztást és 
erősíteni a halkultúrát a ma-
gyar gasztronómiában. A hal-
fogyasztás évszázadok óta a 
magyar gasztronómia szerves 
része, ünnepnapjaink elen-
gedhetetlen része. Mára azon-
ban kezd feledésbe merülni, 
a magyarok évi halfogyasztá-
sa átlagosan 5 kg/év/fő, mely 
érték Európában a legalacso-
nyabbak közé tartozik. A hal 
jótékony hatásai köztudottak, 
a gazdag halhús fogyasztása 

kihat a szív- és érrendszeri 
megbetegedések veszélyének 
csökkentésére. Másik kiemelt 
cél felhívni a fi gyelmet a hazai 
élővizeink, elsősorban a ma-
gyarországi Duna vízének tisz-
taságára. 2007-ben a tíz legve-
szélyeztetettebb folyók közé 
sorolták a Dunát. Az azóta el-
indult kezdeményezéseknek 
köszönhetően a vízminőség 
általában javult, de további 
erőfeszítésekre van szükség. 
A rendezvénnyel szeretnék a 

látogatókat ráébreszteni a Du-
na természeti értékeire (halál-
lomány, árterek, természetes 
ökológia) és vizeink tisztasá-
gának védelmére. Több mint 
100 hazai és nemzetközi hal-
étellel várják a látogatókat. Az 
eseményen minden halból ké-
szül, még a kolbász és a te-
pertő is. Lesz óriásbogrács, 
óriásharcsa sütés, harcsasza-
lonna füstölés és még meg-
annyi különlegesség Európa 
legnagyobb Halfesztiválján.

VI. Budapesti Halfesztivál

8380 Hévíz, Honvéd u. 14.
06 83 / 545 979
sales@hotelaquamarin.hu
www.hotelaquamarin.hu

8
0
sa
w

Kedvezmény 
a tavasz első hónapjában!

Foglalási kód: BPSZ0222

35 000 Ft / fő / 3 éjszaka 
minimum 2 fő esetén

A kiajánlott ár az ÁFA-t tartalmazza, 
az IFA külön fizetendő (500 Ft / fő / éj 18 év felett)

Hotel Aquamarinfififi, a gyógyító pihenés otthona
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ABLAK
ABLAK AKCIÓ  -45%, www. ablaksztar. hu, Tel.: 

06-1/273-0835

ABLAKAJTÓ
TÓ-ABLAK  Akció 42% kedvezmény! Bel-

és bejárati ajtók egyedi méretben fel-

kül! Cím: 1162 Bp. Rákosi út 82. Tel.: 

06-0609, Mobil.:0
6-70/679-8418 

dapestnyilaszaro. hu ABLAKCSERE RE AKCIÓ  ajándék redőnnyel, 

dvezménnyel! 5 év garancia.Tel.: 

9

AKFELÚJÍTÁS
Z-ig. Ablakmázolás, ablakbeál-

hőszigetelő üvegezés, ablak-

inak Kft. 06-70/657-1545
VÉTEL igázpalackját, hegesztő 

tmegvásárolnánk. Tel.: 

Gszervizhálóza- éből keresünk ncaszerelőket Szakmai ön- 011@gmail.

ó
nk

T

F

6
F

8 2

Ez a kupon 6 ér Önne

Bp., VII. R
á

/Grand Ho Telefon: 06-2

KÉSZPÉNZ festményt, teljes h

da: XI. Fehérvári út 21/a

est: VII. Király u. 70. 

Tel.: 7
86-8224

ARANY: 9.250�F
EZÜST: 370�Ft-tól

ékszer

fazo
fazon

KP.

ARA KIRÁ

EGÉSZSÉG

otoro
s, ép 304 800,- Ft 0,- Ft

00,- Ft 
helyet

t

ORVOSI, KOZMETIKAI,
SZÉPSÉGIPARI
BÉRBEADÁSA

Szállá
s u. 2/b. 598

hu

anyzott és

ó

06

AZON
gépet,

garanciá

MONORIER szigetelt csal kúttal. Irányár 06-20/988-59-71

KÁD KÁDFELÚJÍTÁS HŐ
val, Akció: fehér 16 00

240-9637, 06-30/989-42
KÉM

megbíz
ha szaké

rtelem kemenyfelujítokf

Kastélyok ber

ezüsttárgyakat, 6-12 személyes 

stb. Kovács Margit kerámiákat, H

könyveket, antik bútoroka

Díjtalan kiszállással, értékb

Üzlet: +06-1/201-6188,

ST

ÉS 

ÁS

HITEL HÁZHOZ M
Expressz Hitelcen GYORS Hitelek ingatlanra a

3 nap alatt előzetes költségek n

BAR-listásoknak is megoldhat

Kedvező lakásvásárlási hitelek, cé

hitelek kezdő vállalkozásoknak is.

Adósságrendezés, személyi hitel.

www
.hite

l-gyo
rsan.

Gyors és korrekt ügyintézés, hívjon bizalommal!

Budai Gizella: 06-70/329-1543

Iroda: 06-1/200-5254,  

e-mail: expresszhitel@t-online.hu

V. ker. Bp., Fehérhajó u. 8-10., III. e
m.  15

FESTÉSMÁZOLÁS

Antialkoholista csapat 

es lakásfelújítást vállal!

@vipmail.hu 998-2369

tés, mázolás,
tázás, pézés,

zerelés, stb.

ERSZÁM
ogos gépeket, élhaj-

üllőt, CO hegesztőt, 
marót, kompresz-

6-70/6026-229
 ÉPEK

k javítása 4 389-8073, 

k mosó-
rosütőt 

ő-

Díjtalan Tele (1) 280

fe bútoro
m� ezüs teljes h

LEND
v

RÉGI KÖNYVEK,  könyvtárak, hag

magas áron. Díjtalan kiszállással házh

FONT ANTIKVÁRIUM 1062 Bp., Andrássy

332-1646. Nyitva: 10-18-ig. LAKÁSSZERVIZ Mosógépek
szerelését
vállalom!

Telefon:
06-20/950-4941

Felújított m
osógépek

garanciával.
PARKETTANYIKORGÁS

OZOG? NYIKOROG?

�s Lajos parkettásmester bontás 

ünteti meg a parketta nyikorgását! 

avítás, csiszolás, tükörlakkozás. 

echnológia. 10 év garancia.

0/941-4891, 404-1230

arkettanyikorgas.hu ŐNYRELUXA
CIÓ

!
S VÉGÉIG! NYÖK: ag és ed�nyök énnyel!

4
-2229 ny.hu

ÁSOK. 5%! s áron!

űanyag-
dőny: 
3év 

Buda
Pes
Tel.

K

Omeg akár 600 

Tartós, esztét
www.hazsz
Tel.: 

06-20

H�S FELÚJ 20% KEDV

SZOLGÁL

Lehel Csarnok - helyben vagyunk

sárolok nagyméretű és kisebb fe

dobozt, gyertyatartókat, tálcákat, törtezü

es Zsolnay porcelánokat, régi álló-, fali as

ékért első vevőként a legmagasabb árat fi

104 herendi17@freem

KENEDI TRAVEL  MÁRCIUS 31IG 
811% ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!

www.keneditravel.hu
Bp. 1066, Teréz krt. 22. (4-es, 6-os villamos Oktogon megálló, BEJÁRAT AZ ARADI UTCÁBÓL) 

Nyitva: H-P 09:30-17:30 • Tel.: 278-2156, 278-2157

HÚSVÉT AZ ADRIÁN 4 nap 3 éj 
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos tengerparti 

szállodában, svédasztalos félpanzió korlátlan 
italfogyasztással, húsvéti ajándék, ajándék 

kávé+süti a szállodában, élőzene, kirándulások 
(Krk, Rijeka, Opatija), borkóstolós program házi 

sonkával, sajttal, húsvéti csokoládékóstoló 
Opatijában

márc. 30-ápr. 2. 59 900 Ft/fő -8-11%

SZÉKELY HÚSVÉT 5 nap 4 éj 
busz, idvez., 4 éj háromcsillagos szállodában, 
svédasztalos félpanzió, élőzene, kirándulások, 

vidám szalonnasütés 
házi túró, sajt kóstolóval

márc. 30-ápr. 3. 59 900 Ft/fő -8-11%!

HEREND-TIHANY-BALATONFÜRED
busz, idvez.

ápr. 22. 5990 Ft/fő -8-11%!

DIÓSGYŐR-LILLAFÜRED-BÜKKSZENTKERESZT
busz, idvez., ebéd

ápr. 22. 7990 Ft/fő -8-11%!

OCHTINA-ROZSNYÓ-RIMASZOMBAT
busz, idvez., ebéd

ápr. 22. 7690 Ft/fő -8-11%!

PARÁDSASVÁR-EGER
busz, idvez., ebéd

ápr. 22. 7490 Ft/fő -8-11%!

ÓPUSZTASZER-SZENTES-CSONGRÁD
busz, idvez., ebéd

ápr. 22. 7690 Ft/fő -8-11%!

ZALAEGERSZEG-GÖCSEJ
busz, idvez., ebéd

ápr. 22. 8490 Ft/fő -8-11%!

MILÁNÓ ÉS A TÓVIDÉK 5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj négycsillagos szállodában 

svédasztalos reggelivel, kirándulások 
a program szerint

ápr. 27-máj. 01. 69 900 Ft/fő -8-11%!

JELI ARBORÉTUM-SÁRVÁR busz, idvez.
ápr. 28., 29., 30.

6990 Ft/fő -8-11%!

SZEPESSÉG GAZDAG VÁROSAI
3 nap 2 éj

busz, idvez., 2 éj háromcsillagos szállodában, 
svédasztalos reggeli, kirándulások a program 

szerint
máj. 4-6. 26 900 Ft/fő -8-11%!

BÉCS ÉS HÍRES TEMPLOMAI busz, idvez.
máj. 5. 6890 Ft/fő -8-11%!

KLOSTERNEUBURG-KREUZENSTEIN MESEVARAI
busz, idvez.

máj. 5. 7690 Ft/fő -8-11%!

MARIAZELL busz, idvez.
máj. 5. 8990 Ft/fő -8-11%!

MORVAORSZÁGI KASTÉLYOK
busz, idvez.

máj. 5. 7790 Ft/fő -8-11%!

VIZSOLY-MONOK-SZERENCS
busz, idvez., ebéd, nyomdászműhely belépő

máj. 5. 8990 Ft/fő -8-11%!

DOBORJÁN-LÉKA VÁRA-KŐSZEG
busz, idvez., ebéd

máj. 6. 7990 Ft/fő -8-11%!

PÉCS ÉS A ZSOLNAY NEGYED
busz, idvez.

máj. 6. 7490 Ft/fő -8-11%!

KINCSES KOLOZSVÁR ÉS A MOLDVAI FESTETT 
KOLOSTOROK 5 nap 4 éj

busz, idvez., 4 éj háromcsillagos szállodában, 
svédasztalos reggeli, kirándulások a

program szerint
máj. 9-13. 59 900 Ft/fő -8-11%!

ÉSZAK-ERDÉLY MAGYAR EMLÉKEI 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában, 

svédasztalos reggeli, kirándulások a
program szerint

máj. 10-13. 39 900 Ft/fő -8-11%!

TÁTRA LEGSZEBB TÁJAI  3 nap 2 éj
busz, idvez., 2 éj háromcsillagos szállodában, 

svédasztalos reggeli, kirándulások a 
program szerint

máj. 11-13. 26 900 Ft/fő -8-11%!

SZIGETVÁR-KAPOSVÁR-SZENNA
busz, idvez., ebéd

máj. 12. 8990 Ft/fő -8-11%!

CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ  5 nap 4 éj
busz, idvez., kirándulások, 4 éj háromcsillagos 

szállodában, svédasztalos reggelivel, 
szalonnasütés házi pálinka-sajt-túró kóstolóval

május 17-21. 44 900 Ft/fő -8-11%!

PÜNKÖSD AZ ADRIÁN PLITVICEI TAVAKKAL
5 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj szállás kétcsillagos szállodában 
svédasztalos félpanzió, kirándulások (Opatija, 
Trieszt, Vrbnik), borkóstoló sajttal, sonkával, 

rijekai városnézés
május 17-21. 46 900 Ft/fő -8-11%!

VELENCEI HÉTVÉGE 3 nap 2 éj
busz, idvez., 2 éj négycsillagos szállodában, 

svédasztalos reggeli, kirándulások a 
program szerint

máj. 25-27., jún. 29-júl. 1.
42 900 Ft/fő -8-11%!

NYARALÁS RIMINIBEN 8 nap 7 éj
busz, idvez., 7 éj háromcsillagos szállodában 

svédasztalos reggelivel
jún. 23-30. 95 900 Ft/fő -8-11%!
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Munkahelyi viszony 
Egy felmérésből kiderült, hogy amerikai munkavállalók 38%-a randizott már egy kollégájával, 31%-uk ösz-

sze is házasodott egymással. Azok közül, akik cégen belüli dolgozóval randevúztak, 28%-uk náluk maga-

sabb vagy alacsonyabb beosztásúval kerültek közelebb, míg 18%-uk a saját főnökével került kapcsolatba. Álláspont
Konfliktuskezelési technikák

 ■ Igaz közel sem alapel-

várás (főleg nem akkora, 

mint az Office), de egyre 

több munkáltató örül, ha 

megtudja, hogy a nála dol-

gozó/dolgozni akaró konyít 

egy minimális szinten a 

képszerkesztéshez – azon 

belül is az egyik legprofibb 

és legnépszerűbb prog-

ramhoz. Ez a Photoshop. 

Az alapjában véve grafi kai 
munkákra, design tervezésre 
használt program belépőszin-
tű használata egyre népsze-
rűbb lesz egyes munkakörök-
ben – természetesen egy teljes 
arculattervezés esetében hoz-
záértő, szakképzett grafi kust 
érdemesebb megbízni, vi-
szont apróbb feladatok ellá-
tásánál – például céglogó rá-
helyezése egy képre – nagyon 
nagy előny és könnyítés lehet, 
ha a csapatból konyít egy al-
kalmazott a Photoshop-hoz, 
ahelyett, hogy külön grafi kust 
keressenek erre.

Ami szintén számítógép 
használattal kapcsolatos, és 
elengedhetetlen azokhoz a 

munkakörökhöz, amik vagy 
tartalmaznak irodai mun-
kavégzést, vagy pedig van 
adminisztratív részük, az a 
kommunikációs programok 
használata: e-mail platform, 
mint például a Gmail, vagy 
céges hálózat esetén az Out-
look program, vagy valami-
lyen messenger alkalmazás, 
mint a Skype.

A Microsoft féle Power-
Point-ot kezdi lesöpörni 
egy másik prezentációkészí-
tő platform, a Prezi. A mo-

dernebb vagy fi atalosabb 
vállalatoknál már jobban 
kedvelik, ha az alkalmazott 
nem PowerPoint-ban készít 
előadást, ami az online felü-
letű Prezi mellett kicsit már 
régimódi hatást kelt. 

Nem elég a meglévő tu-
dással megelégedni – követ-
ni kell, milyen új programok 
és lehetőségek jönnek létre, 
mert lehet, néhány évvel ké-
sőbb már mindenhol elvárják, 
hogy otthonosan mozogjunk 
körülöttük.

Elvárások az Office-on túl

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

Azok, akik már egy ideje dol-
goznak, nagy eséllyel tapasz-
taltak már kisebb-nagyobb 
munkahelyi konfl iktusokat. 
Tekintve, hogy minden em-
ber más, eltérő értékrendszer-
rel, gondolkodásmóddal, cé-
lokkal, ezért elkerülhetetlen, 
hogy időközönként konfl ik-
tushelyzetek alakuljanak ki. 

A konfl iktus kialakulásá-
nak az oka adódhat az elté-
rő személyiségből, ellentétes 
érdekekből, szakmai nézet-
eltérésekből és vállalati folya-
matokból. Ezért elég sokféle 
indok állhat e helyzet mö-
gött, tipikus ilyen szituáci-
ók lehetnek: a nem megen-
gedett hangnem használata, 
vagy mikor valaki kérdezés 

nélkül belenyúl más munká-
jába, illetve ha a sajátjaként ad 
elő olyan feladatot, ami nem 
az ő érdeme stb. 

Miután már konfl iktushely-
zet áll fenn az egyik munka-
társunkkal, akkor az egyetlen 
dolog, amit tehetünk, hogy fel-
oldjuk ezt a helyzetet. 

Ehhez meg kell majd kér-
nünk őt, hogy beszéljük át 
négyszemközt a történteket. 
Azért fontos, hogy csak mi le-
gyünk ott, mert így nem fe-
szélyez bennünket más és na-
gyobb az esélye annak, hogy 
önmagunkat tudjuk adni. Mie-
lőtt azonban időpontot kérünk 
a munkatársunktól, érdemes 
felkészülnünk, hogy biztosan 
sikerrel járjon a megbeszélés.

Bartók Halláscentrum
Budapest XI. ker. Bartók Béla út 35.

Telefon: 06-(1)-386-2579

Halló! Mindent jól hall?

Tel.: 887-0707

Hirdessen Budapesten!

Kövess minket 
a Facebook-on is!

www.facebook.com/
szuperinfobudapest
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BAUKNECHT KG SUPERFRESCH 20A3+ 
IN KOMBINÁLT ALULFAGYASZTÓS H�T�

2 ÉV GARANCIAGRX Electro Outlet

1117 Bp., Budafoki út 56. 
Tel.: 1/371-0397 

Mobil: 06-20/266-5530

1117 Bp., Fehérvári út 38. 
Tel.: 1/279-1090

Mobil: 06-20/266-3338

SAMSUNG UE60J6240 60" - 152 CM

SAMSUNG UE43MU6102 43" (109 CM) 
UHD 4K SMART LED TV

TÖRZSVÁSÁRLÓI 
KÁRTYA 

most minden 
termékünkb�l

LÓILÓLÓI
n
���l

BAUKNECHT, PRIVILEG BEÉPÍTHET� 
SÜT� + F�Z�LAP SZETT

INDESIT DFP58T92 CA NX PULT 
ALÁ ÉPÍTHET� MOSOGATÓGÉP

• 7 Kg mosás,
• 5 Kg szárítás,
•  1600 ford. 

centrifuga,
• MyTime

149 990 Ft
109�990 Ft

BAUKNECHT MW304 M GRILLES 
MIKROHULLÁMÚ SÜT� LG LCS300 AUTÓ HI-FI 

FEJEGYSÉG• 30 liter 
• 900 Watt
• 1050 Watt grill

www.grx
.hu

SAMSUNG 55MU6102 55" - 139 CM UHD 
4K SMART LED TV

• 7 kg ruhatöltet 
•  1400 ford/perc 

centrifuga
•  -20% ProSilent 

Inverter motor

HOTPOINT ARISTON 
QUADRIO - NÉGY AJTÓS 
H�T� E4D AAA

LG GBB530 KOMBINÁLT 
ALULFAGYASZTÓS H�T�

•  292 l/110 l 
fagyasztó 
rész

• No Frost
•  Inox, fekete 

és fehér 
színben

259 990 Ft
164�990 Ft

A++

A Szuperinfó extra ár és a törzsvásárlói kedvezmény nem vonható össze!

154 990 Ft
129�990 Ft

43" - 109 cm 
képátló 55" - 139 cm 

képátló 249 990 Ft
199�990 Ft

Full HD LED TV

60" - 152 cm 
képátló

249 990 Ft
199�990 Ft

499 990 Ft
419�990 Ft

55" - 139 cm 
képátló

SAMSUNG QE55Q7FAMT 55" - 139 CM 
UHD 4K SMART QLED TV

149 990 Ft
109�990 Ft

124 990 Ft
79�990 Ft

BAUKNECHT SUPER ECO 7416 MOSÓGÉP
A+++

114 990 Ft
79�990 Ft

A+++

149 990 Ft
109�990 Ft

57 990 Ft
 34�990 Ft

Extra Szuperinfó ár!

Hivatkozzon a hirdetésre!219 990 Ft
149�990 Ft

•  252 liter h�t� / 91 liter 
fagyasztó rész,

• Total No Frost,
•  Lineáris kompresszor

A++

• 14 terítékes,
• 8 program,
• LCD kijelz�,
• 9 liter vízfogyasztás,
• ezüst Extra Szuperinfó ár!

119 990 Ft
79�990 Ft

Hivatkozzon a hirdetésre!

119 990 Ft
89�990 Ft

• 14 terítékes,
• 9 literes vízfogyasztás,
• Multizónás mosogatás

A++

BAUKNECHT BIC 3C26 PF 
TELJESEN BEÉPÍTHET� 
ÉLVEZÉRELT MOSOGATÓGÉP

A+++

A+++

24 990 Ft
 14�990 Ft

OMBINÁLT

SAMSUNG WW70K5410 ADD 
WASH MOSÓGÉP

• 7 kg,
•  1400 fordulat/

perc centrifuga,
• AddWash™,
• Eco Bubble,
•  Digital Inverter 

Motor

A+++

169 990 Ft
109�990 Ft

Extra Szuperinfó ár!

Hivatkozzon a hirdetésre!

159 990 Ft
99�990 Ft

•  257 liter h�t� 
/ 111 liter 
fagyasztó rész,

•  ProFresch 
technológia

Extra Szuperinfó ár!

Hivatkozzon a hirdetésre!

INDESIT EWE81484 
ELÖLTÖLT�S MOSÓGÉP

• 7 Kg,
•  1400 ford 

centri,
• MyTime

INDESIT EWDE71680 MOSÓ - 
SZÁRÍTÓ GÉP
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ABLAK

 www.ajtoablakdoktor.hu

 06-70-550-0269

ABLAKOK, AJTÓK 
JAVÍTÁSA, ILLESZTÉSE, 
SZIGETELÉSE, FESTÉSE 

és ZÁRAK CSERÉJE. 
HŐSZIGETELT 

ÜVEG CSERÉJE. HORVÁTH ÁKOS

MINŐSÉGI KIVITELEZÉSSEL.
23 év tapasztalattal

1 ÉV GARANCIA,
KEDVEZŐ ÁRAK

INGYENES FELMÉRÉSSEL

ABLAK-AJTÓ
MŰANYAG ABLAK  , redőny kedvező áron, ga-
ranciával.Ingyenes felmérés! Tel: 30/211-2439 
www. amitmamegvehetsz. hu

ABLAK-AJTÓ JAVÍTÁS
MŰANYAG ÉS  fa nyílászárók, tetőtéri ablakok ja-
vítása, szigetelése. Egyedi ajtószárnyak gyártása. 
06-30/793-2443

ADÁS-VÉTEL
MATCHBOXOT, STAR WARS  fi gurákat, régit, vá-
sárolok gyüjteményembe. Tel.: 06-20/4162-712

AUTÓ
AUTÓFELVÁSÁRLÁS AZONNALI  készpénzfi zetés-
sel, hitel kiegyenlítéssel is. Díjmentes állapotfel-
mérés háznál: +36-30/682-1390

ÁLLAT
MANCHESTER TERRIER  4 éves szuka családi okok 
miatt eladó, 50.000 Ft. 06-30/864-8228

TANYASI VÖRÖS  tojójérce 2 kg. 1200 Ft/db. Ingye-
nes szállítás. Tel.: 06-20/546-5918

ÁLLÁS
BUDAPEST XVII.  ker. élelmiszer boltunk-
ba eladó-pénztárost felveszünk. Érdeklődni a 
06-30/640-6754 telefonon lehet.

NYUGDÍJAS MUNKALEHETŐSÉGEK  Budapesten! 
Az alábbi pozíciókra lehet jelentkezni: udvarta-
karító, mosogatógép kezelő, telefonos operátor, 
küldemény kézbesítő, adminisztrátor, bérszám-
fejtő/könyvelő, raktáros, műszaki összeszere-
lő, éttermi dolgozó. Tel.: 06/20-215-0837 vagy 
06/20-396-2869, Szomszédok Nyugdíjas Szövet-
kezet 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 50.

ÖSSZESZERELŐI MUNKÁRA  keresünk dolgozó-
kat a XVIII. kerületben. Azonnali kezdéssel! Tel.: 
06-30/338-9403

y

Budapest és környéki
RAKTÁRI – CSOMAGOLÓI
– TARGONCÁS MUNKÁK.

Bejárás biztosított • Kiemelt bérezés 

06-20-248-5960 • allas@jobguru.hu

SZEMÉLY ÉS  vagyonőröket keresünk Budapest II. 
kerületi, irodaházba. 30/482-0055

JÓ MINŐSÉGŰ  , angol használtruha bizomá-
nyos értékesítéséhez partnereket keresünk. 
06-30/758-4404

Kártevőirtó munkatársat keresünk
Budapesten, kiemelt, versenyképes fizetéssel.
Elvárások: B kategóriás jogosítvány | önálló és csapatmunkára 
való alkalmasság | megbízhatóság | rugalmasság | pontosság | 
az egészségügyi gázmester, és/vagy egészségügyi kártevőirtó és 
fertőtlenítő végzettség előny
Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet
és olyan ember vagy, aki igényes
a munkájára, akkor várunk csapatunkba.
Jelentkezés a következő ímélcímen: iroda@dunatox.hu

M�ANYAG ABLAKOK
Szolgáltatásaink: Szaktanácsadás • Árajánlat készítés 

• Helyszíni felmérés • Beépítés • K�m�vesmunkák
Bp. XIV. Nagy Lajos király útja 115.
Tel.: 06-1/769-6347, 06-70/418-7751

e-mail: pest@braviaablak.hu

55-60% kedvezmény
a 80 mm-es 6 légkamrás aluplast m�anyag 

nyílászárókból és a beépített díjakból márc. 31-ig!

web: www.braviaablak.hu

MUNKALEHETŐSÉG! TAKARÍTÓ  : fröccsüzem, 
raktár, irodák területének tisztántartása, 1 mű-
szakos munkarend. FRÖCCSGÉPKEZELŐ OPERÁ-
TOR: 3 műszak. Hétfőtől péntekig bruttó 1050 
Ft/óra + cafetéria. Munkavégzés helye: Gyál 
(BKV busszal Budapestről megközelíthető). 
Jelentkezzen a 06-30/483-3737-os számon 
vagy allas5@jobconcept. hu

TAKARÍTÓT KERESÜNK  IV. kerületi irodába hét-

főtől péntekig 06.30-22.00 óráig 06-70/850-6013

CÉGCSOPORTUNK NÉMETORSZÁGBA  (Rostock 

LIEBHERR) gyakorlott, érvényes minősítéssel ren-

delkező (pozíciók: PF, PC, PD) MAG (CO2) hegesztő-

ket keres, ipari daruk gyártásához (próbamunka a 

helyszínen). NÉMET NYELV SZÜKSEGES, kollektív 

német szerődéssel, bérezés német alkalmazott-

ként.Jelentkezésüket emailen várjuk offi  ce@exa-

mont.eu, tel.sz.: +4369913771999

Budapesti takarító cég 
rész- és teljes 

munkaidőbe keres új 
munkatársat 

TAKARÍTÓ 
pozícióba.

Jelentkezés: Az 
iroda@pedanteria.hu 

e-mail címre, vagy 
a 06 70 198 2755 
telefonszámon.

BÉRES GUMI  Kft. budapesti telephelyére (1239 

Budapest Nagykőrösi u. 351.) férfi  munkatársat 

keres betanított gumiabroncs szerelői munka-

körbe. Magas kereseti lehetőség, cafetéria. Fény-

képes önéletrajzokat a beresgumi@beresgumi. hu 

e-mail címre várjuk.

FESTÉS-MÁZOLÁS
FESTÉST, MÁZOLÁST,  burkolást vállalok! Nyug-

díjasoknak kedvezménnyel, bútormozgatással, 

takarítással! Tel.: 06-30/422-1739

FOGÁSZAT
FOGSOR EXPRESSZ!  Javítás azonnal. Készítés 

gyorsan.Tel : 06-1/784-1772, 06-30/961-8655 

Szombaton is!

KIVEHETŐ FOGPÓTLÁSOK  készítése, javítása. 

Nyugdíjasoknak kedvezmény! Bp. József krt. 

59-61. Tel.: 06-30/334-1963

GÉP, SZERSZÁM

VÁSÁROLNÉK  lakatos, bádogos gépeket, élhaj-
lítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, 
műszerészesztergát, marógépet, kompresz-
szort, invertert, kis gépeket. 06-70/6026-229

HÁZTARTÁSI GÉPEK
MOSÓGÉPEK ÖSSZES  típusának javítása 4 

órán belül, 1 év garanciával. Tel.: 389-8073, 

06-20/9105-311

Felújított mosógépek 
garanciával!

Mosógépek  
szerelését vállalom! 
Telefon: 06-20/950-4941

INGATLAN

INGATLANKÖZVETÍTÉS  1%-tól, kedvező jutalék-

kal. Telefon: 06-30/984-3962 alacsonyjutalek. hu , 

ingatlanközvetítés 1%-tól

NYÍREGYHÁZI EGYETEM  és Sóstói erdő közelében 

130 nm-es, kétszintes sorház garázzsal, kertrész-

szel eladó. Tel.: 06-30/481-3780

SIÓFOKON  , Bláthy Ottó utcában I. eme-

leti, 40  m²-es, 1 szobás lakás eladó. Érd.: 

+36-30/901-9366

TÁPIÓSZŐLŐSÖN ELADÓ  3660 m²-es telek, 
könnyűszerkezetes építménnyel és 12 lábas 
konténerrel.Víz, villany bevezetve. Víz és elekt-
romos hálózat 90 m hosszban locsoláshoz ki-
építve. Tel.: 06-20/3552-606

BUDAPESTEN A VÁRBAN  eladó ingatlant kere-

sek megvételre 45-50 m-ig. Tel: 06-20/417-2373

BEFEKTETŐTEK  keresek, ingatlanfedezetű köve-

telések vásárlásához. T: 06-70/328-5770

KÁDFELÚJÍTÁS
KÁDFELÚJÍTÁS HŐKEZELÉSSEL  , 5 év garanciával. 

Akció: fehér 20000.-Ft. Műanyag kádak is! Tel.: 

240-9637, 06-30/989-4284

KÉMÉNY
KÉMÉNYBÉLELÉS  , szakvélemény ügyintézés, 

kondenzációs kazánok bekötése, szerelt kémény, 

kéményfelújítás: 06-30/290-8902

… az Ön kéménye 
biztonságos?

Kémény-építés, 
kéménymagasítás, 
kémény-felújítás.

06 30 959 3204

kemeny2015@gmail.com

KÉMÉNYFELÚJÍTÁS
KÉMÉNYBÉLELÉS

TURBÓS, KONDENZÁCIÓS 
KÉMÉNYEK

ÉPÍTÉSE
Tel.: +36-30/636-80-36 

info.fh2015@gmail.com

KERTÉPÍTÉS
METSZÉS, PERMETEZÉS,  kert, sziklakert ter-

vezése, építése, pázsitkészítés, növénytelepí-

tés, sövénynyírás, fűnyírás, fakivágás. Tel.: 

06-30/9494-550

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

Exkluzív üzletünk: Louis Galéria • II., Margit krt. 51–53.  
Tel.: 316-3651, 06-30/944-7935 • E-mail: lakatos@mconet.hu 

(A 4-es, 6-os villamosról a Mechwart liget megállónál kell leszállni)

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

CARTIER
Acél:  

akár 20 000 Ft
Arany:  

akár: 100 000 Ft

PATEK PHILIPPE
Arany:  

akár 4 000 000 Ft
Acél:  

akár 2 000 000 Ft

I.W.C.  
SCHAFFHAUSEN

Acél: akár 250 000 Ft
Arany:  

akár 500 000 Ft

OMEGA
CONSTELLATION
Acél: akár 40 000 Ft

Arany:  
akár 200 000 Ft

VACHERON
CONSTANTIN

Acél: akár 500 000 Ft
Arany:  

akár 1 000 000 Ft

PATEK PHILIPPE
1930-AS ÉVEK

Acél: akár 2 000 000 Ft
Arany:  

akár 400 000 Ft

Keresek Angelus, 
Heuer, Marvin, Doxa, 

Bovet, Tavannes,  
Breitling, Vetta  

acél stopperos órákat 
100 000–300 000 Ft-ig!

Zsebórák 
200 000–500 000 Ft-ig

Gyűjteményeket bármilyen nagy tételben megvásárolok!

Kérem jöjjön el hozzánk!
 Budapest XIII., Hollán Ernő u. 4. (a Jászai Mari térnél)  

Telefon: 350-4308, 06-70/884-4084

FIGYELEM! FIGYELEM!

Brilles ékszerek: 
100 000–3 000 000 Ft-ig

Ezüst tárgyak: 100–600 Ft/gr-ig

Tört- és fazonarany: 
6000–19 800 Ft-ig

B ill ék kB ill ék k Tö é fTöö é f
Zsazsa Galéria gyűjtői árakon vásárol!

06-30/788-6062

Hagyatékot 

is!

222222

ttt

akár

10 000–30 000 Ft 

darabja

Agancs felvásárlás!

KONTÉNER
AZONNALI KONTÉNERSZÁLLÍTÁS  , sitt, hulladék-

szállítás 4-12 m³-es lenyitható konténerekkel. T.: 

06-30/948-4000

KÖNYV

KÖZPONTI KÖNYVFELVÁSÁRLÓ ANTIKVÁ-
RIUM  minden könyvet, teljes könyv hagya-
tékot ingyenes kiszállással megvásárol. Tel : 
06-20/992-1358

RÉGI KÖNYVEK,  könyvtárak, hagyatékok véte-

le magas áron. Díjtalan kiszállással házhoz me-

gyünk. FONT ANTIKVÁRIUM 1062 Bp., Andrássy 

út 56. Tel.:332-1646 Nyitva: 10-18-ig. E-mail: 

fontantikvarium@gmail.com

TELJES KÖNYVTÁRAKAT,  régi és modern könyve-

ket (idegen nyelvűeket is) könyvgyűjteményeket, 

levelezőlapokat, CD-ket, hagyatékot korrekt áron 

vásárolunk Budán is. Díjtalan kiszállás! NOSZTAL-

GIA ANTIKVÁRIUM 1136 Budapest, Pannónia u. 26. 

Tel.: 06-30/950-8324, 339-8200, ifj . Nagy László.

LAKÁSFELÚJÍTÁS
LAKÁSFELÚJÍTÁS!  Víz, fűtés, villanysze-

relés, ács, kőműves, burkoló, festő, laka-

tos, szigetelés, térkövezés. 06-70/944-7755 

www. jumulakasfelujitas. hu

LAKÁSSZERVIZ

Házépítés, lakásfelújítás
garanciával,

25 év tapasztalattal.
Cégünk teljes körű 

építést-felújítást vállal,
mérnöki háttérrel,

az Ön igénye szerint!
Festés, burkolás, kőműves

munka, víz-, gáz-, villanyszerelés.

Hívjon bizalommal: 
06-20-235-5001

hungerinvestkft@gmail.com

MUNKA

Há
z- é

s la
kásfelújítás

Csak pontosan, szépen,
         úgy érdemes.

Gipszkartonozót,
festőt,

burkolót, 
kőművest
felveszek!

06-20/998-2369
ORVOS

MAGÁN DIABETOLÓGIA ÉS ÁLTALÁNOS BEL-
GYÓGYÁSZAT RENDELÉS! BEJELENTKEZÉS: 
06-30/966-1961, 06-30/682-6872 AZ ELSŐ 
VIZSGÁLAT KÖRÜLBELÜL EGY ÓRÁT VESZ 
IGÉNYBE. SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET! 
DR. SZABÓ ZSUZSANNA
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Arany, ezüst, briliáns, fogarany és órás-, 
ékszerész hagyaték felvásárlás!

KORREKT, MEGBÍZHATÓ, LEINFORMÁLHATÓ

Briliáns ékszerek  
aukciós áron! 

Fazonarany: 9000 Ft-tól 
Arany felvásárlás:  
6000 Ft-tól Az
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BUDAPEST FELVÁSÁRLÁS
1117 K�rösy József utca 7-9.  

Fehérvári úti Vásárcsarnok fsz., PORCELÁN ÉS EZÜST ÜZLET (virág soron)
Nyitvatartás: H–P: 1000–1700

06-1/209-4245, 06-20/200-6084  
dinasztiagaleria11@gmail.com

SÁRGA Borostyán 
100 000 Ft-tól

ÚJ ÉV, ÚJ REMÉNYEK, 
SOKKAL TÖBB PÉNZ

Dinasztia Galéria

erede
ti

MINDENFAJTA SVÁJCI AUTOMATA - 
MECHANIKUS, STOPPEROS ÓRÁK
Rolex; Omega; Iwc; Patek Philippe;
Vascheron; Universal; Angelus;
Doxa; Marvin

FELMENT az ezüst dísztárgyak 
és dobozos készletek ára 
EXTRA AJÁNLAT!

HERENDI felvásárlás

RÉGI arany,
ezüst,
papírpénz

Ácsszerkezetek készítését, felújítását,

régi tetők javítását, átfedését,

bádogos munkákat,

lapostető-szigetelést,

kőművesmunkát,

kéményátrakást vállalok.

TETŐFELÚJÍTÁS RÖVID HATARIDŐVEL,
AZONNALI KEZDÉSSEL.

Tel.: 06 20 913 8458

PAPÍR-RÉGISÉG
BÉLYEGET, KÉPESLAPOT,  régi pénzt, régiséget 

vásárolunk.Bp. VI., Andrássy út 16. Ny.: H-Sz 10-17, 

Cs: 10-19, Tel.: 266-4154

REDŐNY-RELUXA

AKCIÓK!
M�anyag és 

alumínium red�nyök
5% kedvezménnyel!

Tel.: 06-1/2624-724
06-30/209-5987, 06-1/409-2229
www.hoffmannredony.hu

RED�NY JAVÍTÁSOK.
Szúnyoghálók -5%!

Napellenz�k akciós áron!

RÉGISÉG

ZSIGMOND MIHÁLY  azonnal készpénzzel vá-
sárol hagyatékot: bútorokat, könyveket, fest-
ményeket, porcelánokat, órákat, kitüntetése-
ket, érméket, csipkéket, bizsukat, csillárokat, 
szőnyegeket, bronz réztárgyakat, teljes lakás-
dekorációkat. 06-70/600-1727

ROVARIRTÁS

ROVAR- ÉS 
RÁGCSÁLÓIRTÁS
SZAKÉRTELEM, DISZKRÉCIÓ, 

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS. 
Pl. POLOSKAIRTÁS 10900.- Ft-tól, 

CSÓTÁNYIRTÁS 7900.- Ft-tól.
megrendeles@dunatox.hu

Tel.: +36-1/951-0253,
+36-30/343-3155
SZOLGÁLTATÁS

LAKATOSMESTER!  Rácsok, kapuk, kerítések ké-

szítése, zárnyitás, zárszerelés, lakatosmunkák. 

Tel.: 06-30/299-1211

SZŐNYEG, KÁRPIT

Szőnyeg- és kárpittisztítás
Melegvizes mélymosás, 

vegytisztítás, szegés,
javításHÁZTÓL HÁZIG

www.szonyegexpressz.hu
280-7574 • 06-30/94-94-360

TÁRSKERESÉS

60/172/90 KG  -os magányos férfi  rende-
zett háttérrel, életvidám, sportos, nemdo-
hányzó párját keresi korhatár nélkül. Tel.: 
06-20/449-9872

TETŐ
MAGAS ÉS LAPOSTETŐK  kivitelezését, fel-

újítását, javítását, szigetelését, ezek bádo-

gosmunkáit vállalom! 35 év gyakorlattal! Tel.: 

06-20/92-68-321

ÜDÜLÉS
TÉLI AKCIÓK!  6 nap 5 éj szállás, 5 svédasztalos 

reggeli + 5 vacsora. Idegenforgalmi adó, ga-

rázs, wifi . CSAK: 21.900 Ft./fő/ csomag! Több 

ajánlat: http://hajduszoboszlo.jaszbere. hu Tel.: 

30/381-7941

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN  3 nap/2 éj fél-

panzióval 9.800.- ; 6 nap/ 5 éj 24.500.- Tel.: 

06-49/312-251, www. fenyo-panzio. hu

XII., Divatáru üzlet, Németvölgyi út 2. Ny.: H-P 10-18 óráig 
Tel.: 06-20/9365-457 • email: judit.regner@gmail.com
XV., Média 2000 Bt., Ivánka Pál u. 13., Tel.: 417-1837

XVI., XVI. Kerületi Ipartestület, Margit u. 18., Tel.: 403-0205
XX., Kapucenter, Szűrös-Team, Határ út 90., Tel.: 1/421-0071, 30/921-3560

Apró- és keretes hirdetését már az alábbi 
irodákban is feladhatja:

Hirdetésfelvétel!

ÚJ!

Akadálymentesítik az egyip-
tomi régészeti helyszíne-
ket, hogy a látás-, hallás- és 
mozgássérült látogatók köny-
nyebben megközelíthessék, 
megismerhessék az ókori 
emlékeket.

A fejlesztéseket elsőként 
a luxori múzeumnál, va-
lamint a luxori és karnaki 

templomkomplexumoknál 
végzik el: fából készült rám-
pákat és kerekesszékkel jár-
ható utakat alakítanak ki. A 
látás- és hallássérült látoga-
tóknak pedig speciális infor-
mációs táblákat állítanak fel.

A karnaki templomegyüt-
tesben a tervek szerint a be-
járattól a Teharaka templo-

mig, továbbá a 
szabadtéri múze-
umig vezet majd 
másfél méter szé-
les rámpa, a szfi n-
xek útjának elejé-
től pedig egy fából 
készült lejtőt alakí-
tanak ki.

Akadálymentesítik az egyiptomi 
régészeti helyszíneket

A NAP 

órájában
24

BUDAPEST

www.szuperinfo.hu HONLAPUNKON 
a nap 24 órájában 

feladhatja 
hirdetését interneten!
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Angela Koconda:
Virágról virágra, csillagtól 
csillagig
A gyermekek belső világa tiszta 
és érzékeny. Nyitottan, érdek-
lődésse l , 
szárnyaló 
fordulnak 
az őket kö-
rülvevő em-
berek és események felé. 

Angela Koconda meseköny-
ve varázslatos, lágy rajzaival 
és a gyermekek világát hűen 
megragadó versekkel segí-
ti megóvni, ápolni fi noman 
formálódó lelküket. A pasz-
tell színvilágú, éles kontúrok 
nélküli rajzok arra ösztönzik 
a kicsiket, hogy gondolatban 
továbbrajzolják a képet, ki-
bontakoztassák fantáziájukat. 
Ezt segíti a versek képszerű-
sége is, melyek egyszerűsé-
gükkel s természetes közvet-
lenségükkel azt erősítik a 
gyermekben, hogy a világ jó. 

A képekhez méltóan a ver-
sek szövege kézírással került 

a könyvbe, hogy ezzel is meg-
tartsuk a mesék varázslatos, 
élő közegét.

(1 éves kortól 7 éves korig 
ajánlott.)

André Aciman:
Szólíts a neveden
André Aciman olasz riviérán 
játszódó regénye egy kamasz 
fi ú és a családi nyaralóven-
dég, egy ifjú amerikai kutató 
között váratlanul 
kibontakozó, el-
söprő szerelem 
története. A von-
zalom, amelynek 
következményei-
vel egyelőre képtelenek szem-
benézni, felkészületlenül éri 
a fi atalokat. Az együtt töltött 
nyári hetek során mindketten 
küzdenek saját érzéseikkel, 
egyszerre tartva környezetük-
től és saját maguktól. Vakmerő-
en igyekeznek elérni azt, ami-
ről sejtik, talán soha többé nem 
adatik meg nekik: a két ember 
közötti legteljesebb egységet. 

Dan Brown: Eredet
Robert Langdon, a szimbolika 
és a vallási ikonológia harvar-
di professzora a 
bilbaói Guggen-
heim Múzeum-
ba érkezik, hogy 
részt vegyen egy 
felfedezés bemu-
tatásán, amely ,,mindörökre 
megváltoztatja a tudományo-
kat”. Az esemény házigazdá-
ja Langdon barátja és egykori 
tanítványa, Edmond Kirsch, a 
negyvenéves tech-mágnás, akit 
káprázatos találmányai és me-
rész előrejelzései az egész vilá-
gon vitatott fi gurává tettek. A 
mai este sem kivétel: azt állítja, 
hogy egy megdöbbentő áttörést 
jelent be, amelynek messze-
ható következményei lesznek. 

Ám Langdon és a több száz 
vendég legnagyobb döbbe-
netére, az esemény még az-
előtt tragikus véget ér, hogy 
igazán elkezdődhetne. Lang-
don kétségbeesett menekü-
lésre kényszerül a múzeum 

igazgatónőjével, Ambra Vi-
dallal. Barcelonába szöknek, 
és veszélyes kutatásba kezde-
nek egy jelszó után, amely 
megnyitja Kirsch titkát.

Langdonnak és Vidalnak 
meg kell találnia az utat a vá-
ros labirintusszerű átjáróiban 
egy olyan ellenséggel szem-
ben, amely minden fordulónál 
egy lépéssel előttük jár. A nyo-
mot, amelyet követnek, csak 
rejtélyes szimbólumok és 
többértelmű modern művek 
jelölik, de Langdon és Vidal 
sorra megfejti a nyomraveze-
tőket, és végül szemtől szem-
be kerülnek egy világrengető 
igazsággal, amely rejtve ma-
radt - egészen mostanáig.

Lorraine Heath:
A vikomt asszonya
A szerelem néha őrületet szül. 
Locksley vikomtja legalábbis 
erre a következtetésre jutott, 
miután az apja megháboro-
dott imádott hitvese halálát 
követően. Ám amikor az idős 

férfi  feleségül akarja venni a 
lángvörös hajú, szerencseva-
dász Portia Gadstone-t, Loc-
ke drasztikus lépésre szánja 
el magát, és nő-
ül kéri a lányt. 
Egy kölcsönös 
előnyökön ala-
puló házasság 
tényleg kényel-
mes lehet... amíg semmiféle 
zavarba ejtő érzelem nincs a 
képben. Portia csak kétségbe-
esésében egyezett bele, hogy 
hozzámenjen egy őrülthöz, a 
megállapodás ugyanis védel-
met biztosított volna a számá-
ra. Legalábbis ő ebben bízott, 
amíg a márki jóvágású fi a el 
nem olvasta a megállapodást, 
és át nem vette az apja helyét. 
Miközben a lány kezd belesze-
retni vonzó férjébe, a múlt sö-
tét titkai a felszínre törnek, és 
azzal fenyegetnek, hogy mind-
kettőjüket tönkreteszik - ha-
csak Locke nem tesz kockára 
mindent, és nem nyitja meg a 
szívét a szerelem előtt...
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Mihályi Réka - Boldog fület és napot!
Tavaly jelent meg Mihályi Réka első gyereklemeze „Masni és Pocó” címmel, most pedig itt 

az új szülinapi klip gyerekeknek: Boldog fület és napot! A „Boldog fület és napot” cím játék 

a szavakkal, amit a gyerekek nagyon szeretnek, és incselkedve húzogatják egymás fülét.Kikapcsoló

Fejtse meg rejtvényünket és a megfejtést küldje be címünkre!
Szuperinfó Rejtvény, 1133 Budapest, Gogol u. 26.,

e-mail: rejtveny@szuperinfo.hu
2018. március 2.

rejtvénycsomagot sorsolunk ki.
A helyes megfejtést és a nyertesek nevét 

A Szuperinfó 2018/6. heti rejtvényének megfejtése:

Nyertese:
Varga Orsolya, Budapest XXI.

Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.
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A lenyűgöző emberi testet 
bemutató tárlat mérete Eu-
rópában is egyedülállónak szá-
mít: 2200 négyzetméteren több 
mint kétszáz preparátumot tekint-
hetnek meg a látogatók. A kontinen-
sen még soha, egyetlen városba se 
látogatott el a tárlat ilyen gazdag ki-
állítási anyaggal. 

A BODY kiállításon az érdeklő-
dők felfedezhetik, milyen folyama-
tok mennek végbe a bőrünk alatt, 
láthatóvá és kézzelfoghatóvá válik az 

emberi test mű-
ködése. A kiállításon 
3D animációkat bemutató képernyők 
és dokumentumok segítenek meg-
érteni, hogy mi zajlik le a szerveze-
tünkben sportolás, munka, vagy ép-
pen pihenés közben.

Külön tárlat mutatja be az embe-
ri magzat fejlődését, a „Magyarok a 
világ orvostudományában” részleg 
pedig a legnagyobb hazai tudósok 
előtt tiszteleg. 

A BODY kiállítás 2018 júliusáig tart 
nyitva a KOMPLEX-ben (1061 Buda-
pest, Király utca 26.)

1971 júniusában hatalmas botrány rázza 
meg az Amerikai Egyesült Államokat: 
a The New York Times részleteket 
közöl egy szigorúan titkos je-
lentésből, amelyből nyilván-
valóvá válik, hogy az USA 
kormánya félrevezette a 
közvéleményt a viet-
námi háborúval kap-
csolatban. Miután a 
kormány leállíttatja 
az anyagok közzé-
tételét és bíróság 
elé idézi a napi-
lapot, az iratokat 
kiszivárogtató 
katonai elemző, 
Daniel Ellsberg 
(Zach Woods) a 
The Washington 
Posthoz fordul. 

Ismét hazánkba látogat a világ leg-
népszerűbb táncegyüttese, a Lord 
of the Dance.

A Dangerous Games című új elő-
adást április 3-án Budapesten a 

Sportarénában, áp-
rilis 4-én Debrecen-

ben és április 5-én 
Veszprémben láthat-

ják az ír tánc és muzsi-
ka szerelmesei.
Michael Flatley néhány 

éve újrakoreografálta és ren-
dezte az eredeti produkciót, 

amelynek középpontjában a tánc 
és a művészet áll. A lélegzetelállító, 

új táncokat korszerű vizuális, 3D- 
és fénytechnikával ötvözte, így az új 
hangzásnak és a látványos kosztü-
möknek köszönhetően egy vadonat-
új előadás jött létre.

I M P R E S S Z UM

Ki adó: Mobil Lap Kiadói Kft. 1133 Budapest, Gogol utca 26.  
• Szerkesztőség: szerkesztoseg@szuperinfo.hu • A kiadásért felel: A kiadó ügyvezető igazgatója  
• Főszerkesztő: Lizák Anna • Szerkesztő: Budai Klára • Tördelés: Tárcziné Fülöp Hajnalka
• Hirdetésfelvétel: hirdetes@szuperinfo.hu, 1133 Bp., Gogol utca 26. • Tel.: 887-0707, fax: 887-0777
• Terjesztés: terjesztes@szuperinfo.hu • Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt.  
Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 12. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető

A Kiadó a megjelentetett hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott 
jogsérelemért felelősséget nem vállal, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket és 
hátrányokat a Megrendelőre hárítja.

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

A Katona József Színház előadása 
Dosztojevszkij A félkegyelmű című 
műve alapján készült.

Schneider gyógyintézete. Svájc. 
Miskin herceg vissza-visszapillant 
életére a szanatóriumból. A tisztaság, 
a naivitás és a jóság ideái oldódnak 
fel a megromlott világ valóságában.

Takátsy Péter mono-
drámája más-

képp te-

kint a klasszikusra, 
megelevenített fi -
gurái egyre árnyal-
ják Miskin szemé-
lyiségét, mind 
közelebb hozva 
Dosztojevszkij 
századokon át-
ívelő hősét.
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Lord of the Dance

Miskin herceg

A Pentagon titkai

Body 
kiállítás

Die Antwoord-koncert lesz a Budapest Parkban
Ismét Die Antwoord-koncert lesz a fővárosban. A nemzetközi könnyűzenei színtér egyik 

legmeghökkentőbb, dél-afrikai formációja augusztus 18-án lép fel a Budapest Parkban. 

A trió utoljára 2016-ban zenélt Magyarországon, akkor a Sziget fesztivál nagyszínpadán.Kikapcsoló

Ikrek
A következő napokban 

izgalmas élmények vár-

nak Önre. Új arcokat 

ismerhet meg, új 

barátságokat köt-

het. De ügyeljen ar-

ra, hogy régi ba-

rátait se felejtse 

el az újak miatt! 

Bika
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góta
 vágyott.

 Él-

jen velük!

Rák

Hirtelen rádöbben arra, 

hogy túl sok m
indent 

hanyagolt el m
ostaná-

ban. Kár is tagadnia, 

hogy fáradt, ener-

giátlan, m
ég az is 

lehet, 
hogy 

egy 

kis betegség buj-

kál Önben.

Oroszlán
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Skorpió

Kezd 
talpra 

állni 
az 

érzelm
i m

egrázkódtatá-

sokból. 
Szánjon 

időt 

olyan tevékenységek-

re, am
elyek feltöltik 

Önt. Engedje, hogy 

szerettei a segít-

ségére legye-

nek. 

Nyilas
A héten nagyon szen-

vedélyes és túlfűtött 

lesz, aminek lesznek 

előnyei és hátrányai. 

Legyen óvatos azzal, 

hogy folyton min-

dig mindent ki 

akar mondani, 

mert vissza-

üthet!
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Sharon Stone
A Halak nő kiváló színészi 

képességekkel rendelkezik, bármit 

el tud hitetni a környezetével. 

A március 10-én született 

Sharon Stone hivatása és 

magánélete területén is szép 

sikereket könyvelhet el.
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Tekintsék meg megújult weblapunkat: louisgaleria.hu A Louis Galériában az értékbecslés ingyenes! 

A HÍR IGAZ!!!  
A sárga golyós borostyánt súlytól 

függően 50 000–100 000– 
200 000–300 000 Ft-ért vásároljuk!!

Aranypénzek grammja akár 18 600 Ft

Gyűjteményembe keresek színes, régi  
eozinmázas  körpecsétes Zsolnay porcelánt! 

Kimagasló áron, töröttet is!  
Mérettől függően 300 000–3 000 000 Ft-ig!

Váza  
szőlőfürtökkel 

levelekkel

Váza  
relife 

mintákkal

Kaspó őzzel

Virágtartó

Panorámás 
Kaspó

Tál relife 
mintával

Keresek Angelus, Heuer, Marvin, Doxa, Bovet,  Tavannes,  
Breitling, Vetta acél stopperos órákat 100 000–300 000 Ft-ig!

Zsebórák  
200 000–600 000 Ft-ig!

Bármilyen brilles ékszer, gyűrű, lánc,  
fülbevaló, bross akár 100 000–5 000 000 Ft-ig 
(a brillkő méretétől függően)

Magyar 10 koronás 
1914

Zsigmond forint

Törtarany és fazonarany felvásárlás!
Fogaranyat (foggal együtt is!)

Fazonarany: 8000–18 600 Ft/gr  

Törtezüst, fazonezüst: 170–1000 Ft/gr

CARTIER
Acél:  

akár 80 000 Ft
Arany:  

akár: 100 000 Ft

PATEK PHILIPPE
Arany:  

akár 4 000 000 Ft
Acél:  

akár 2 000 000 Ft

ROLEX OYSTER
CHRONOGRAPH

Acél: akár 600 000 Ft
Arany:  

akár 1 500 000 Ft

Faliórák! 180 cm magas előnyben!  
200 000–1 000 000 Ft

Thonet bútorokat  
készpénzért vásárolok!

Herendi porcelánokat 
készpénzért vásárolok!

Ezüsttárgyakért  
kimagasló árat fizetünk 
készpénzben!

Exkluzív üzletünk: 
Budapest II. Margit krt. 51–53.

EGÉSZ NAPOS 
FELVÁSÁRLÁS!

A ÍHÍR IGAZ!!!

Március 6. kedd 10-16-ig 
Leonardo Hotel Budapest

IX., Tompa u. 30-34.

06-1/316-3651, 06-30/944-7935 
E-mail: lakatos@mconet.hu

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!




