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CÉL A PETŐFI HÍD FELÚJÍTÁSA
A döntés-előkészítő tanulmányterv várhatóan 2019. év végére fog elkészülni. (2
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1161 Bp. Rákosi út 82.
06-70/679-8417

1161 B Rák i út 82

BB
AJTÓ - ABLAK

bb-ablak.eu
AKCIÓ

Marci bácsi méhészete

Rendeljen mézet a termelőtől!
www.termeloimagyarmez.hu
06-30/587-5950 • 1/409-1481

* Budapesten és néhány környező településen, 4 000 Ft feletti rendelés esetén. Részletek: termeloimagyarmez.hu

Vegyesméz: 1.550 Ft 
Hársméz: 2.300 Ft 
Selyemfű méz: 1.750 Ft
Napraforgó méz: 1.550 Ft
Repceméz: 1.650 Ft

2.400 Ft helyett 
0,97 kg-os üvegekben

0,97 kg-os üvegben

Ingyenes házhozszállítás!*
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MEGRENDELÉS:

+ 36/30 310 20 50
MEGRENDELÉS:MEGRENDELÉS:

+ 36/30 310 20 50
Díjmentes házhoz szállítás!

BALLONOS ÉS PALACKOZOTT 
ÁSVÁNYVIZEK, 

FORRÁSVIZEK OTTHONÁBA, 
MUNKAHELYÉRE!

info@vizbolt.hu

Kövess minket a  -on is!
www.facebook.com/ szuperinfobudapest
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Folytatódik a budapesti közvilágítás korszerűsítése
Tavaly 4200 világítótestet modernizáltak, ami évente 27 millió forint energiamegtakarítást 

eredményez. Az ősz végére további mintegy 3000 LED-világítótestet telepítenek többek kö-

zött a Könyves Kálmán körúton, Káposztásmegyeren és az Alacskai úti lakótelepen.

 ■ Minden fának van tör-

ténete. Az Európai Év 

Fája versenyben a leg-

érdekesebbet keresik.

A szavazás február 1. és 28. 
között zajlik a www.treeof-
theyear.org honlapon.

Az eredményeket március 
19-én a Brüsszelben megrende-
zett díjátadó gálán jelentik be.

A 2019-es Év Fája verseny dön-
tősei: A Lummeni 
Miasszonyunk fá-
ja – Belgium, Ra-
ni-falu közelében 
élő tiszteletreméltó 
csertölgy – Bulgá-
ria, Gubeci hársfa 

– Horvátország, A szabadság 
hársfája – Csehország, A ma-
dár-fa – Franciaország, A pécsi 
havi-hegyi mandulafa – Magyar-
ország, Raudoné vár hársfája 
– Litvánia, A kedvenc tölgyfa 
– Hollandia, Térdelő fa – Len-
gyelország, Monte Barbeiro év-
százados magyal tölgye – Por-
tugália, A toronymagas platán 
Câmpeni-ből – Románia, Az Ab-
ramtsevoi tölgy – Oroszország, 

A nagy Morávia 
titkainak őrzője – 
Szlovákia, Nava-
jas mezei szilfája 
– Spanyolország, 
Nelli fája – Egye-
sült Királyság.

 ■ Mivel a budapesti la-

kásárak már felzárkóztak 

a régió fővárosaihoz, a 

jövőben jelentősen mér-

séklődhet az áremelke-

dés üteme – áll az ingat-

lan.com közleményében.

Egy ötven négyzetméteres 
budapesti lakás a tavalyi át-
lagárakon 7,5 éves nettó fi -
zetésből jött ki. Varsóban és 
Bukarestben szintén 7,5 év 
kellett hozzá, ezzel szemben 
Prágában és Pozsonyban több 
mint 8 évre volt szükség.

Magyarországon és a ke-
let-közép-európai régióban 

évek óta emelkednek a 
fi zetések, miközben a 
lakásárak is egyre maga-
sabbak, de azért vannak 
eltérések - az ingatlan.
com elemzése szerint. 

Az uniós statiszti-
kai hivatal, az Eurostat ada-
tai alapján valamennyi régi-
ós országban jelentős volt 
a lakásdrágulás. Magyaror-
szágon a múlt év harmadik 
negyedében 31 százalékkal, 
Csehországban 32 százalék-
kal, Szlovákiában 21 száza-
lékkal, Romániában 19 szá-
zalékkal voltak magasabbak 
a lakásárak, mint 2015-ben.

Balogh László, az ingatlan.
com vezető gazdasági szak-
értője azt mondta, hogy bár 
a lakáspiaci kereslet tovább-
ra is erős a magyar főváros-
ban, az ingatlanárak növe-
kedése érezhetően lassulhat 
a jövőben, mert a budapes-
ti jövedelemarányos lakásár-
színvonal már beérte a régiós 
fővárosokét. 

Felzárkóztak a budapesti lakásárak 
a régió fővárosaihoz

Magyar fa is indul az Európai 
Év Fája versenyben

Cél a Petőfi híd felújí-
tása 

Elkezdődött a Petőfi híd és 

környezetének felújítási mun-

kálataihoz szükséges dön-

tés-előkészítő tanulmányterv 

készítése.

A tervezés célja a Petőfi híd és 

környezetének (Irinyi József 

utca, Goldmann György tér, 

Boráros tér, Ferenc körút) fej-

lesztéséhez szükséges döntés-

előkészítő tanulmány elkészí-

tése, amely több változatban 

vizsgálja a lehetséges kialakí-

tási módokat, figyelembe véve 

a közúti, közösségi közlekedé-

si, a kerékpár- és gyalogos-

forgalmi, valamint a városren-

dezési igényeket. A tervezés 

során figyelembe kell venni a 

térséget érintő jövőbeni köz-

lekedési fejlesztéseket, és ki-

emelt helyen kell foglalkozni 

az akadálymentesítéssel a tel-

jes tervezési területen, különös 

tekintettel az egyes közösségi 

közlekedési megállók közötti 

átszállásokra. A hiányzó gyalo-

gos és kerékpáros kapcsolatok 

kialakítására is javaslatot kell 

tennie a tervezőnek.

A döntés-előkészítő tanul-

mányterv várhatóan 2019. év 

végére fog elkészülni.

www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu

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

Manual Hungary Kft.

jelentkezni lehet a budapest@rossmann.hu e-mail címen
vagy a karrier.rossmann.hu oldalon.

innovatív nemzetközi csapat

modern drogéria környezet

rutinos szakértő kollégák

fejlődési lehetőség

ELADÓ 
PÉNZTÁROS

KOLLÉGÁKAT
KERESÜNK

BUDAPESTI BOLTJAINKBA

F É L Á RON!
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Színes hírek
 ■ Cesar Millan, a vi-

lághírű kutyapszicholó-

gus és motivációs szak-

ember, szerte a világon 

milliók gondolkodás-

módját és életét vál-

toztatta már meg tele-

vízióműsorai, könyvei, 

tanfolyamai és élő elő-

adásai segítségével. 

2019-ben egy teljesen új, az 
„It’s All About Family” című 
élő előadásával tér vissza 

Magyarországra, ám ezút-
tal azonban nem egyedül. 
Európai turnéja keretében, 
november 14-én két fi ával, 
Calvinnel és Andréval érke-
zik a Papp László Budapest 
Sportarénába.

A neves amerikai kutyado-
ki az elmúlt két évtizedben 
rengeteg kutyát rehabilitált. 
Az évek során példamutató 
volt számára az is, ahogyan 
ő a két fi át, Calvint és Andrét 
nevelte. Ezekből a tudásokból 

és tapasztalatokból ho-
zott létre egy vadonat-
új, élő előadást, az „It’s 
All About Family”-t. 
Ebben a műsorban Mil-
lan bizalomra, tisztelet-
re és szeretetre épülő 
fi lozófi áját szórakozta-
tó módon osztja meg a 
közönséggel, ahol el-
ső ízben jelennek meg 
vendégként fi ai, Calvin 
és Andre.

Apa és fiai együtt a színpadon 

A Szemüveg nem luxus

NAGYON SZÉP SZEMÜVEGEK, NAGYON OLCSÓN
Budapest, VII. ker. Erzsébet krt. 38. 

(A Madách Színházzal szemben)
Tel.: 1/322-4272 • Nyitva tartás: H-P: 9-18, Szo.: 9-13

www.olcsoszemuveg.hu

Válság Szemüvegdiszkont®

TV INTERNET MOBIL
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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.
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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
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KP.

ARA KIRÁ

EGÉSZSÉG

otoro
s, ép 304 800,- Ft 0,- Ft

00,- Ft 
helyet
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ORVOSI, KOZMETIKAI,
SZÉPSÉGIPARI
BÉRBEADÁSA

Szállá
s u. 2/b. 598

hu

anyzott és 
ttó)T

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 kemenyfelujítokft
2007@ 063

Kastélyok ber

ezüsttárgyakat, 6-12 személyes 

stb. Kovács Margit kerámiákat, H

könyveket, antik bútoroka

Díjtalan kiszállással, értékb

Üzlet: +06-1/201-6188,

ST

ÉS 
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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
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 ■ Tizenöt éve, 2004-

ben alakult a különleges 

nevű Zaporozsec zene-

kar. A négyfős csapat ez 

idő alatt az énekes Varga 

Bence vezetésével kitartó, 

alázatos munkával, vala-

mint a zenélés iránti szen-

vedélyével kivívta a nép-

szerűséget a közönség, az 

elismerést pedig a szak-

ma képviselői körében. 

– Milyen utat jártatok be 
az elmúlt 14 évben? Milyen fő 
állomásokat tudnál kiemel-
ni, aminek köszönhetően ott 
tartotok, ahol tartotok? 

– A zenekar életében nehéz 
lenne nagy sorsfordító állomá-
sokról beszélni, kis lépésekkel 
haladunk, remélhetőleg előre. 
Talán az első emlékezetes mo-
mentum a zenekar életében 
egy helyi tehetségkutatón való 
szereplésünk volt 2007-ben. 
Az akkoriban szárnyát bonto-
gató együttesünk sötét lóként 
megnyerte a zsűri szimpátiá-
ját, és az első helyezést érte 
el ezen a megmérettetésen. Ez 
akkor egy nagyon fontos visz-
szacsatolás volt nekünk, úgy 
gondolom, ezek után kezd-
tünk el igazán komolyan fog-
lalkozni a zenéléssel.

Emlékszem, az is elképesz-
tő élmény volt, amikor először 
hallhattuk a saját dalunkat a 

rádióban, vagy amikor először 
zenélhettünk olyan neves fesz-
tiválokon, ahova addig csak né-
zőként juthattunk el. A legutol-
só fontos mérföldkő a 2016-os 
Nagyszínpad Tehetségmutató 
volt a számunkra. Nagy meg-
tiszteltetés volt, hogy minket 
is beválogattak azon fi atal ze-
nekarok közé, akiket a jövő re-
ménységeinek gondolnak.

– Hogy emlékszel vissza a 
zenekar születésére? Hogyan 
teltek az első éveitek? Küzdel-
mes volt az indulás? Ha igen, 
milyen téren?

– Minél idősebbek leszünk, 
annál nagyobb nosztalgiával 
gondolunk erre a kezdeti idő-
szakra. Hiszen jóllehet, való-
ban volt egy sor nehézség, pél-
dául hangszereink sem voltak, 
de mégis a kezdeti tűz, sze-
relem átlendített bennünket 
az akadályokon. Egyébként a 
zenekar egy kedélyes baráti 
focizás alkalmával alakult. A 
turnébuszban a mai napig van 
egy focilabda, mert koncertek 
előtt most is gyakran előfordul, 
hogy így melegítünk be, vagy 
épp vezetjük le a feszültséget. 

– Hogyan jellemeznéd a ze-
néteket? Milyen zenei műfaj-
ba sorolnád magatokat?

– Ha jól tudom, Alfred Hitch-
cocktól származik az a találó 
idézet, hogy „a stílus csupán 
önplágium”. Mi, azt hiszem, 

ilyen tekintetben még nem 
kezdtük el önmagunk plagi-
zálását, igyekszünk mindig új 
dolgokkal próbálkozni, tágítani 
a zenei univerzumunkat. Alap-
vetően elmondható rólunk, 
hogy szeretjük a gitárzenét, 
leginkább a brit rockzeneka-
rok voltak és vannak ránk ha-
tással. Magyarországon pedig 
az alternatív színtér is fontos 
impulzusokat adott nekünk, 
amikor elkezdtünk zenélni, ez 
azt hiszem, a mai napig tetten 
érhető a dalszövegeinkben.

– Mi a szándékotok a zené-
tekkel, a tevékenységetekkel? 
A dalszövegeitekben milyen 
gondolatokat, üzeneteket 
szeretnétek továbbítani?

– A zenekarunknak nincse-
nek világmegváltó szándékai, 
a szövegeink jellemzően több-
féleképpen is értelmezhető-
ek. Személyes, elsősorban 
minket foglalkoztató kérdé-
sekről írjuk a dalokat. Ennek 
megfelelően anekdotáktól a 
klasszikus szerelmes dalokig 
minden megtalálható a szá-
mainkban. Igyekszünk na-
gyon nyitottak lenni, így ke-
rülhet Mr. Gorsky anekdotája, 
a kvantumfi zika, vagy épp a 
Mars-utazás a szövegeinkbe.

– Mit tartotok eddigi legje-
lentősebb sikereteknek?

– Azt, hogy még a mai na-
pig is létezünk, és együtt 

vagyunk. Bár mindegyikünk 
életében prioritást élvez a ze-
nekar, mindig akadnak élet-
helyzetek, amik választás elé 
állítanak bennünket. Eddig 
minden mélyponton át tud-
tunk lendülni közösen és új 
irányokat találtunk, ha kellett.

– Min dolgoztok jelenleg?
– Készül két új klip és a har-

madik nagylemez dalai is kez-
denek összeállni. Van már egy 
kis előfutára az új albumnak, 
február 1-jén jelent meg kis-
lemezen a Te vagy egyedül cí-
mű szám. A február számunk-
ra egyébként a téli álomból 
való ébredés időszaka. Most 
már hagyományként mond-
hatjuk, hogy Budapesten az 
Akvárium Klubban indítjuk 
az évadot. Ilyenkor áll össze 
az a műsor, amit majd a to-
vábbiakban is turnéztatunk. 
Február 22-én jelenik meg a 
Te vagy egyedül klipje, amint 
több korábbi videóhoz hason-
lóan, ismét Budapesten for-
gatunk. Készülünk egy dal-
lal a Lóci játszik zenekarral 
együttműködve, amit a közös 
turnénk felvezetőjeként mu-
tatunk be hamarosan. Több 
alkalommal jártunk már Er-
délyben, ahol rengeteg felvé-
telt készítettünk egy roadmo-
vie sorozathoz. A több napos 
összezártság miatt ezeknek a 
határon túli kiruccanásoknak 

különleges hangulata van. 
Szeretnénk ezt még az idén 
elkészíteni és megmutatni a 
YouTube csatornánkon. 

– Mindegyikőtöknek van 
civil foglalkozása is. Meny-
nyire egyszerű összeegyez-
tetni a zenekari működést a 
munkátokkal? 

– Természetesen időnként 
akadnak nehezen megoldha-
tó konfl iktusos helyzetek, de 
eddig még sikerült mindent 
összehangolnunk. Az éves 
szabadságainkat többnyire a 
koncertek, interjúk és forga-
tási napok töltik ki, ami azt 
jelenti, hogy folyamatos pör-
gésben vagyunk. A töltődésre 
fordított idő a legkevesebb, de 
ha mégis adódik pár nap, ak-
kor mindenki elvonul és pró-
bál kiszakadni a nyüzsgésből, 
amennyire csak tud. Mindegyi-
künknek vannak már kialakult 
szokásai, amik ilyenkor segíte-
nek. Általában magányos tevé-
kenységekre, vagy szűk csalá-
di és baráti programokra lehet 
gondolni. Például Dávid hor-
gászik, Mátéval fallabdázunk, 
Gergő bicajozik…

– A zenekarok életében két 
jelentős időszak van egy év-
ben, a téli klubszezon és a 
nyári fesztivál szezon. Ti me-
lyiket szeretitek jobban? Hol 
lehet majd találkozni veletek 
mostanában, illetve előrelát-
hatóan a nyár folyamán?

– Mindkét időszaknak meg-
van a maga varázsa. A téli idő-
szakot a belsőséges hangulatú 
klubkoncertek miatt szeret-
jük, de a nyári fesztiválok 
sodrásában is szívesen elve-
szünk. A február 9-i, budapes-
ti koncert után országszerte 
nagyobb klubokban játszunk 
önállóan vagy a Lóci játszik 
zenekarral közösen, aztán pe-
dig reméljük, minél több fesz-
tiválon zenélünk majd.

– Milyen terveitek vannak?
– Szeretnénk elkészülni 

egy pár új dallal, és még a kö-
zeljövőben szeretnénk meg-
jelentetni a harmadik nagy-
lemezünket is. Folyamatosan 
új videóklipeken dolgozunk, 
amiből több még az idén lát-
ható lesz.  Budai Klára

„A tűz, a szerelem lendített át bennünket az akadályokon”

Elindult Budapest új rádiója, a Manna FM
Február 5-én indult a budapesti régió új közösségi rádiója, a Manna FM a 98.6 frekvencián. 

Korokon és stílusokon átívelő zenével, valamint hiteles információval, szórakoztató módon 

igyekszik segíteni a tudatosabb élet, a pozitív szemlélet és a lelki egyensúly kialakítását.  Paparazzi
M

os
óg

ép
ek

 sz
er

el
és

ét
 vá

lla
lo

m
!     

 Te
le

fo
n:

 06
-2

0/
95

0-
49

-4
1   

   F
el

új
íto

tt 
m

os
óg

ép
ek

 ga
ra

nc
iá

va
l!



52019. február 14.

Életmód

 ■ Hiába az elővigyá-

zatosság, a télies útvi-

szonyok, a csúszós, ha-

vas járda, vagy a hólepel 

alatt meghúzódó jégta-

karó súlyos baleseteket 

és sérüléseket okozhat. 

Egy lábsérüléssel még csak el-
megyünk orvoshoz és röntgent 
is készíttetünk, a kézsérülések-
re azonban sokan szó szerint 
csak legyintenek, mondván, 
nem törhetett el egy csont sem. 
A kézsebész azt mondja, ezzel 
olyan, akár hosszabb gyógyu-
lási időszakot igénylő sérülést 
kockáztatunk, amely a kézfej, 
de akár az egész kar érzésvesz-
téséhez és mozgás beszűkülé-
séhez vezethet.

- Mivel a csúszás és esés 
pillanatában kezünkkel véd-
jük testünk fontos részeit, így 
például a fejünket, a leggya-
koribb sérülések a kezet, kü-
lönösen a csuklót érik. Jó hír 
azonban, hogy nem kell fel-
tétlenül műteni, a sérüléstől 
függ, elegendő-e a konzer-
vatív kezelés, vagyis a gipsz-
rögzítés. Ha azonban nyílt, 
darabos, instabil vagy rossz 
irányú a törés, az operáció 
jelentheti csak a megoldást – 
fogalmazott Dr. Szalontay Ti-
bor, a Budapesti Mozgásszer-
vi Magánrendelő kézsebésze.

Életmódunkkal sokat tehe-
tünk azért, hogy egy baleset 
során mekkora baj ér minket. 
A kalciumdús étrend, a rend-

szeres testmozgás, a normál 
testsúly is mind hozzájárul-
hat a kisebb sérüléshez. 
Télen pedig érdemes csú-
szásgátlót felhelyezni, vagy 
csúszásgátló spray-vel be-
fújni a cipő talpát, utóbbi 
néhány száz métert is ki-
bírhat a havas utakon.

Ne diagnosztizálja 
magát, ha elesett!

Egyre gyakoribb a zöld 
hályog 

Egyre gyakoribb a zöld hályog 

(glaukóma), ami egy észre-

vétlenül kialakuló betegség, 

így esetében a szűrővizsgá-

lat végzése kiemelten fontos. 

45-50 éves kor felett évente 

szükséges a szűrővizsgálat.

Glaukóma esetén a szemnyo-

más megemelkedik, a szemgo-

lyók keringése közötti egyen-

súly megbomlik. A betegség 

lassan alakul ki és legtöbbször 

nem okoz fájdalmat, így nagy-

jából tünetmentes. De ha a be-

teg látótérkiesést tapasztal, 

akkor visszafordíthatatlan álla-

potába fejlődött a kór.

A zöld hályognak van egy rit-

kább változata is, a glaukómás 

roham, amely akkor alakul ki, 

ha a beteg szemnyomása az 

átlagosnak a háromszorosára 

emelkedik. Ez inkább az időse-

ket érinti, nagy fájdalommal jár 

és helyrehozhatatlan károso-

dásokat okozhat a látóidegben.

A
Hungarodental 

az egyik 
legrégebbi 
altatásos 
fogászat.

www.hungarodental.hu

06 30 9503 107

FOGÁSZATI CENTRUM

Azonnal terhelhető
implantátumok

akár altatásban is.

Mi lenne a mi ajánlatunk az Ön 
számára?

Gondolt már arra, hogy a fogai-
val kezdje?

Hogy mégis hogyan tegye?
• A napi minimum kétszeri fog-

mosás megtörténtét nem nehéz nyo-
mon követni.

• Mint ahogy a fogselymet a be-
vásárlólistára felírni nem akkora 
ördöngösség.

• Sose távozzon a fogászati ren-
delőből úgy, hogy nincs következő 
alkalomra időpontja.

• A fogorvosi látogatás halogatá-
sa, a problémák elhanyagolása so-
sem a jó megoldás. Mi olyan lehető-
séget kínálunk Önnek, mellyel nem 
csak fájdalommentesen, de félelem 
és stressz nélkül élheti meg a fogá-
szati kezeléseket.

• Vegye elő naptárát, és tervezzen 
be minimum egy fogorvosi vizsgála-
tot az évre!

Ennek a fogadalomnak a megtar-
tása azonban nem csupán megelége-
dettséget fog Önnek eredményezni, 
de a fogszuvasodás, az íny- és fog-
ágy betegségek elkerülését is, vagy 
az elvesztett fogak hiányát is. Nem 
beszélve a fogínybetegségekkel ösz-
szefüggő egyéb betegségekről, mint 
a szív-és érrendszeri betegségek vagy 
a cukorbetegség.

A Hungarodentál páciensei részé-
re évente egyszeri ingyenes konzultá-
ciós lehetőséget biztosít, hogy segít-
sen megoldani fogászati problémáit.

Ez évben valóban egészsége-
sen szeretne élni? Kezdje a fogai-
val! Alakítsa ki már év elején a jó 
szokásokat!

Év eleji fogadalom
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Tel: 06 99 888 400 | info@hotellover.hu | www.hotellover.hu

SOPRONI SZENIOR NAPOK 
A LÖVÉRBEN

2019. július 5-ig 
vasárnaptól péntekig foglalható 5 éjszakára, kivéve kiemelt időszakok, ünnepek

5 éjszaka szállás bővített félpanzióval, ingyenes transzfer 
a soproni vasútállomásról vagy autóbusz pályaudvarról, 

a szálloda wellness-szigetének használata.
Egyágyas szoba 1 fő részére: 64.505,- Ft – 92.150,- Ft / 5 éj között

Kétágyas szoba 2 fő részére: 89.015,- Ft – 124.165,- Ft / 5 éj között

Extra kényeztető ajánlat: 20% kedvezmény 
a wellness kezelések árából (kivéve fodrászat)

RÉSZLETES AJÁNLATAINKAT KERESSE WEBLAPUNKON.
Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.

Az ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható.



6 2019. február 14.

H
ir

d
e

té
s
fe

lv
é

te
l:

 h
ir

d
e

te
s@

s
z

u
p

e
ri

n
fo

.h
u

 •
 1

1
3

2
 B

u
d

a
p

e
st

, 
V

is
e

g
rá

d
i 

u
. 

4
8

.

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

 ■ Ez egy nagyon sok té-

nyezős kérdés és nem 

is lehet egyértelmű vá-

laszt adni rá, hiszen 

mindenkinek más-más 

szempontok játsza-

nak döntő szerepet. 

Budapesten lényegesen több 
munkahely van, mint bár-
melyik másik megyében és 
a munkanélküliségi ráta is 
alacsony (3.5%), vagyis köny-
nyebb elhelyezkedni, ezért 
abszolút érthető, hogy so-
kan szeretnének felköltözni 
vidékről. 

A budapesti átlagkereset 
magasan meghaladja bármely 
más régióét. A KSH 2018-as 
adatai szerint ez az összeg 
265 000 forint (ez még a má-
sodik helyen lévő Győr-Mo-
son-Sopron megyei 213 000 
forintos átlagnál is 50 000 fo-
rinttal több). Viszont az al-
bérletárak is jóval magasab-
bak, mint bárhol máshol: 

átlagosan 170 
000 forintot kell 
kifi zetnünk a lak-
hatásért, plusz a 
rezsi, amit szá-
moljunk 55 000 
forinttal. A hatá-
lyos szabályok-
nak megfelelően, 
már nem számít 
munkába járás-
nak az, ha Pesten belül közle-
kedünk (át kell lépni városha-
tárt, hogy annak számítson), 
vagyis támogatás sem jár rá.

Az anyagiakon túl vegyük 
fi gyelembe a munkába járás 
időtartamát – jóval keveseb-
bet utazunk, mint azok, akik 
az agglomerációból járnak be 
minden nap. 

Ha az agglomerációs kör-
zetben szeretnénk lakást bé-
relni, lényegesen barátságo-
sabb árakkal találkozhatunk. 
Átlagosan 40 000 forinttal 
kerül kevesebbe egy lakás, 

ugyanazokkal a feltételek-
kel, vagyis itt csak 130 000 
forintot kell bérleti díjra fél-
re raknunk (a rezsi összege 
ugyanúgy 55 000 forint). Az 
utazási költségünk viszont je-
lentősen megnő. A távolsági 
járatokra a munkáltatóknak 
kötelességük utazási költség-
térítést adni (legalább a bér-
let vagy jegy árának 86%-át) 
Budapest közigazgatási ha-
táráig. Ezért a plusz pénzért 
cserébe reggelente jelentősen 
többet utazunk és korábban 
kell kelnünk.

Mi éri meg jobban: ingázni 
vagy költözni?

A munkaerőpiaci igényekhez 
igazodó oktatással, a digitális 
kompetencia képzésére fóku-
szálva indítja első középisko-
lai osztályait idén szeptem-
berben a Gyermekszem.
pont Alapítvány, amely mul-
tinacionális cégekkel együtt-
működve és a Digitális Jólét 
Programhoz kapcsolódva ala-
kította ki tantervét. 

A kiemelt közfeladatot ellá-
tó iskola két éve dolgozta ki új-
szerű módszerét, a rendszer-
pedagógiát, amelyet eddig az 

általános iskolai osztályaiban 
alkalmazott sikerrel. Az ala-
pítvány az országban egye-
dülállóan hoz létre a digitális 
kompetencia képzéshez szük-
séges 15 munkaállomásos la-
bort, hogy a jövő 3D progra-
mozóinak és tervezőinek 
középiskolai oktatását meg-
teremtsék. Hiányszakmákban 
képeznek szakembereket: a 
jövő építésztervezőit, appli-
káció fejlesztőit, ipari 3D ter-
vezőit, reklámgrafi kusait és 
3D animációs szakembereit. 

Elindul az ország 
első középiskolai 3D 
szakember képzése

Utazási költségtérítés
2019-ben
A legfon-

tosabb kü-

lönbség a 

tavalyi év-

hez képest az adó-

zás szempontjából az, hogy 

ettől az évtől már nem csak a 

munkáltatót, hanem a munka-

vállalót is érinti adóteher. 

Tehát ha a cég továbbra is 

adja a helyi utazási bérletet, 

mint juttatást, akkor ezzel a 

munkavállaló nettó jövedel-

me fog csökkenni.

A kormányrendelet részlete-

sen kitér arra, hogy mi a mun-

kába járás fogalma. E szerint, a 

lakóhely szerinti település köz-

igazgatási határán kívül eső 

munkahelyre történő bejárás 

számít munkába járásnak, il-

letve az, ha az adott települé-

sen belül sem helyi, sem hely-

közi közlekedéssel nem tudja 

a napi utazást megoldani a 

munkavállaló.

Miért jött el az előző munkahelyéről?
A lényege az ilyen témájú kérdezősködésnek az, hogy kiderítse, mennyi ideig bírjuk egy 

helyen, általában mi vezet oda, hogy már nem vagyunk elégedettek. Mintákat keres, és 

ha tudja, hogy nála ilyen gondunk nem lesz, akkor „illeszkedünk majd a csapatba”.Álláspont
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Idén nem lesz Red Bull Air Race Budapesten
A főváros nem ad engedélyt a júliusra Budapestre tervezett Red bull Air Race-re - tudatta a 

Főpolgármesteri Hivatal. A főpolgármester a műrepülőverseny alternatív helyszíneként a Du-

nakanyar vagy valamelyik nagyobb magyarországi tó környékét javasolta a szervezőknek.

 ■ Sokan több hónapig, 

vagy akár évekig is őrlőd-

nek a lakásuk eladásán, 

megéri-e értékesíteni, ha 

igen mikor és mennyiért. 

Ha viszont már elhatározták 
magukat, gyorsan megkap-
ják a vételárat, néhány ingat-
lantípusnál ugyanis nagyon 
rövid idő elegendő a meg-
bízás és a tranzakció zárása 
között. Az ingatlan árán kí-
vül az értékesítési időt leg-
inkább a településméret és 
a lakástípus határozza meg - 
szerepel az Otthon Centrum 
elemzésében.

A leggyorsabban a panella-
kások keltek el 2018-ban Ma-
gyarországon, nem meglepő, 

hogy ebben a kategóriában 
volt a legkisebb az árenged-
mény is. A panelek átlagos 
értékesítési ideje 63 napra 
csökkent, a legrövidebb idő 
- bő másfél hónap - a főváro-
si agglomeráció városaiban 
kellett az eladáshoz, míg Bu-
dán, a pesti peremkerületek-
ben és a nagyvárosokban két 
hónap alatt keltek el ezek a 
lakóingatlanok.

Ezzel szemben a családi 
házak eladóinak továbbra is 
átlagosan több, mint fél évet, 
mintegy 187 napot kellett vár-
ni a fi zető vevőre. 2018-ban 
a családi házak a nagyváro-
sokban és a kistelepüléseken 
keltek el leglassabban, (és 
ezeknél adták a legnagyobb 

kedvezményt az ár-
ból) vélhetően az első 
esetben az ár, a máso-
dik kategóriában a ke-
reslet hiánya okozta, 
hogy bőven 200 nap 
felett volt a megbízás 
és a tranzakció zárása 
között eltelt idő.

Ezeket a lakásokat 
keresik leginkább

 ■ A magyar főváros 62 

128 szavazattal az el-

ső helyen végzett a Eu-

ropean Best Destina-

tions 2019. január 15-

től február 5-én délig 

tartott szavazásán.

Budapest a szavazás eredmé-
nyei alapján megelőzte Athént, 
Bragát, Berlint, Bécset, Brüsz-
szelt, Dinant, Londont, Genfet, 
Párizst, Pozsonyt, Metzet, Sa-
inte-Maximet, Cavtatot, Monte 
Isolát, Firenzét, Kotort, Mala-
gát, Rigát és Poznant.

A Budapestre voksolók sza-
vazatainak 77 százaléka Ma-
gyarországon kívüli országból 
származik, főként az Egyesült 
Királyságból, az Egyesült Ál-
lamokból, Németországból, 
Franciaországból, Ausztriá-
ból és Olaszországból. 

A legjobb desztináció egész 
évre szóló promócióban része-
sül a European Best Destina-
tions weboldalon, a legran-
gosabb nemzetközi utazási, 
gazdasági és életmód médiu-
mokban, számos social media 
felületen és utazási portálon – a 
legjobb úti célra érkező turis-
ták száma korábbi tapasztala-
tok alapján várhatóan jelentő-
sen emelkedni fog a versenyt 
szervező cég egész éves kam-
pányának köszönhetően. A 
legjobb úti cél egy éven ke-
resztül használhatja a Legjobb 
európai úti cél címet és logót.

Budapest a legjobb 
európai úti cél
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KEN-EDI TRAVEL – UTAZZON
A LEGJOBB ÁRON! 

ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ MÁRCIUS 31-IG

További ajánlataink: www.keneditravel.hu honlapunkon és 224 oldalas katalógusunkban.

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

Nyitva: H-P 09:30-17:30  Tel: 06-1-278-2156, 278-2157

BAZI NAGY
GÖRÖG KEN-EDI 

BULI!
Vidám, zenés nagysikerű programunk-

ra sorra állítjuk be az időpontokat!
Időpont: 

március 9.

Utazás busszal Várpalotára, idegen-
vezetővel, részvétel egy igazi görög 

zenés programon, ahol görög zenekar 
és tánckar szórakoztatja a vendégeket  
és megtanulhatjuk a görög táncot is. 

Görög ebédet szolgálnak fel nekünk, a 
menü az alábbiakból áll: tzatziki, gyros 

hasábburgonyával és lilahagymával, 
baklava.

Délután élőzene (tánczene), kedvünkre 
táncolhatunk, szórakozhatunk!
DÉLUTÁN TOMBOLA 

SORSOLÁS!
Fődíj: 50000 Ft értékű 

utazási utalvány!

JÖJJÖN VELÜNK ERRE 
A NAGY SIKERŰ VIDÁM 

PROGRAMRA!
Részvételi díj: 

9990 Ft helyett 8490 Ft/fő!

SZABADKA
busz, csoportkísérő

ápr. 6. 8990 Ft/fő -8-11%!

LIECHTENSTEIN ÉS BURGENLAND
busz, idvez.,

ápr. 6.  8990Ft/fő -8-11%!

GARAMMENTI KISKÖRÚT
busz, idvez., ebéd

ápr. 7. 7990 Ft/fő -8-11%!

GOMBASZÖGI BARLANG- 
ROZSNYÓ-SZINPETRI

busz, idvez., ebéd
ápr. 7. 9990 Ft/fő -8-11%!

SEMMERINGI ÉLMÉNYEK
busz, idvez.

ápr. 12. 10 990 Ft/fő -8-11%!

BÉCS-SCHÖNBRUNN
busz, idvez.

ápr. 13.,  8990 Ft/fő -8-11%!

POZSONY-DÉVÉNY VÁRA
busz, idvez.

ápr. 13. 8790 Ft/fő -8-11%!

DOBRONAK – 
AZ ÓRSÉG SZÍNEI ÉS ÍZEI

busz, idvez., svédasztalos ebéd kor-
látlan italfogyasztással (bor, üdítő, 

ásványvíz)
ápr. 14. 14 900 Ft/fő -8-11%!

FIRENZE-RÓMA-VELENCE 6 nap 5 éj
busz, idvez., 5 éj három és négycsilla-
gos szállodákban, svédasztalos regge-
livel, Firenze gyorsvasútjegy, Velence 

helyi vonatjegy, városnézések
ápr. 18-23. 99 900 Ft/fő -8-11%!

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

tengerparti szállodában, svédasztalos 
félpanzióval, korlátlan italfogyasztás-
sal, kirándulások (Krk, Rijeka, Opatija) 

bor-házi sonka, sajt kóstoló Vrbnikben, 
csokoládékóstoló Opatijában

ápr. 19-22. 68 900 Ft/fő -8-11%!

HÚSVÉT KÁRPÁTALJÁN 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szál-
lodában, félpanzióval, pisztrántelep 

látogatás pisztráng ebéddel, borkósto-
ló, élőzene, táncolási lehetőség

ápr. 19-22. 54 900 Ft/fő -8-11%!

ERDÉLY –
SZÉKELYFÖLD KINCSEI 5 nap 4 éj

busz, idvez., 4 éj négycsillagos szállo-
dában, svédasztalos reggeli, kirándu-
lások, húsfeldolgozó látványműhely 

látogatás kolbásztöltéssel, kóstolóval, 
borral, kirándulások, látogatás a Csiki 

sör manufaktúrában
május 1-5.

59 900 Ft/fő -8-11%!
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ABLAK-AJTÓ
MŰANYAG ABLAK  , redőny kedvező áron, ga-
ranciával.Ingyenes felmérés! Tel: 30/211-2439 
www. amitmamegvehetsz. hu

ADÁS-VÉTEL
BÉLYEGFELVÁSÁRLÁS!  Könyv, pénz, jelvény, 
egyéb gyűjtemények vétele, díjtalan kiszállás-
sal. Pál István Tel.: 06-20/947-3928

ALBÉRLET
ZUGLÓBAN SZOBA  kiadó egyedülálló, nem do-
hányzó hölgynek. 06-20/236-9806

ANTIKVITÁS
MAGAS ÁRON  vásárolok régiséget, festménye-
ket, műtárgyakat, hagyatékot, szőnyegeket, 
órákat, ékszereket, borostyánokat, kerámiát, 
bronzot, ezüstöt, aranyékszert, kitüntetéseket, 
varrógépeket, bútorokat. Tel.: 06-70/352-8776 

KÉSZPÉNZÉRT MEGVESZEM  használt tár-
gyait: bakelitlemez, bútor, könyv, nem mű-
ködő karórák, faliórák, régi papírok, képes-
lapok, pénzérmék, jelvények, kitüntetések 
stb...Díjtalan kiszállás! Tel.: 06-30/913-8356

FELVÁSÁRLÁS! HAGYATÉKBÓL  származó na-
gyobb értékű és egyszerűbb tárgyakat is, poha-
rakat, tányérokat, készleteket, hűtőszekrényt, 
régi, népművészeti tárgyakat, fali tányérokat, 
korsókat, Miska kancsót, butellát, fűszertartót, 
szaruból készült tárgyakat, szűrőtálat, vadász-
hagyatékot, stb., karórát, fali órát (üzemképtelent 
is), mosógépet, centrifugát, könyveket, csilláro-
kat, porcelánokat, vitrintárgyakat, nippeket és 
kerámiákat (olcsóbbat is), képeket, bútorokat, 
valamint teljes hagyatékot vásárolok. Azonnal 
fi zetek. Telefon: 06-30/396-4495

AUTÓ
AUTÓFELVÁSÁRLÁS  azonnali készpénzfi zetéssel 
0-18 éves korig. Díjmentesen házhoz megyek: 
+36-30/682-1390

ÁLLÁS
KAMIONSOFŐRT FELVESZÜNK  belföldi fuvaro-
zásra. Érdeklődni: Pro-Money Kft. 06-20/394-4783
SZAKMUNKÁST KERESEK  lapostető szigetelés-
hez 14.000 Ft/nap, (400.000 Ft/hó). Heti fi zetés. 
06-70/550-9592 Szőcs Szigeteléstechnika Kft.
BUDAPETI HOSSZTÁVÚ  munkára keresünk kőmű-
veseket, festőket és gipszkartonszerelőket, heti 
fi zetéssel. 06-30/2488-999 Prontax Kft.

Váci munkavégzéssel

keresünk C és E 
GKI vizsgával

 

Érd.: 30/984-3666

KERTÉSZT, KERTÉPÍTŐ  segédmunkást és külső 
téri takarító munkatársakat keresünk. (nem sze-
zonális munkára)Bau Kert Kft. +36-20/455-4350
PESTERZSÉBETI  kis létszámú idősek otthonába 
ápolónőt keresünk. Jelentkezés munkaidőben: 
+36-20/397-0224 Ambrózia Kft.

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. Pe

da
nt

ér
ia

 K
ft

.

BUDAPESTI   munkásokat keresünk építőipari 
segédmunkára hosszú távra Moratus Kft. Tel.: 
06-30/301-0898 (Szállást biztosítunk!)
SEGÉDMUNKÁST KERESEK,  Kezdőknek 11.000 
Ft/nap, heti fi zetés. Telefon: 06-70/550-9592 
Szőcs Szigeteléstechnika Kft.
KÖNNYŰ TANYAI  munkára, állatgondozó-gya-
korlattal rendelkezőt ottlakással felveszek. Tel.: 
06-30/843-3322 Tóth Imre

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

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)

Gyűjteményembe keresek színes,  régi eozinmázas  körpecsétes
Zsolnay porcelánt! Kimagasló áron, töröttet is! 

1878

1930-as 
évek

1898– 
1910-ig

06-30/788-6062

Hagyatékot 

is!

222222

ttt

akár

10 000–30 000 Ft 

darabja

Agancs felvásárlás!

Megvalósítjuk álmaid esküvőjét!

Keress bizalommal az alábbi elérhetőségeken:
Swan Weddings Esküvőszervezés – Marschall Krisztina 

okleveles esküvőszervező: +36-70-199-2862

Szárnyaljon  
hát a képzelet,  

Esküvői tanácsadás, 

ha magatok veszitek 

kézbe a szervezést, 

de iránymutatásra 

van szükségetek a sok 

áradat közepette.

Teljes körű esküvőszervezés Budapesten,  

Pest megyében és a káprázatos Velencei-tónál.

együtt mindent  
megvalósítunk!

BUDAPESTI TELEPHELYÜNKRE  kereskedelmi 
ügyintéző munkatársat keresünk középfokú 
végzettséggel, számítógépes ismerettel, jó 
kommunikációs készséggel. Előny hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat. Érd: acel-
kereskedelem@gmail.com (Euromix NK Kft.)

PEST MEGYEI  rendőrőrsök takarítására, gya-
korlott, jogosítvánnyal rendelkező dolgo-
zót keresünk. Érd: Orbán Mercédesz ter. vez. 
06-70/882-9683 (Profi -it Consulting Kft).

Há
z- é

s la
kásfelújítás

Csak pontosan, szépen,
         úgy érdemes.

Gipszkartonozót,
lakatost,
burkolót, 

kőművest,
festőt felveszek!

06-20/998-2369
A PANNONLOG TRANSPORT KFT.  C+E kategóriá-
val rendelkező nemzetközi kamionsofőrt keresünk 
(11500 km esetén 500000 Ft) kiemelt bérezéssel. 
Telephelyünk Újhartyánban található. Bővebb fel-
világosítást 06-70/383-1686 és a 06-70/617-2702 
számú telefonszámon kérhet.

ÉLETJÁRADÉK
KIEGÉSZÍTENÉ NYUGDÍJÁT?  Nagyobb összegű 
készpénzre van szüksége? Kössön életjáradéki 
szerződést! 06-30-188-5118

EGYEDÜLÁLLÓ HÖLGY
kiegyensúlyozott 

egzisztenciával, életjáradékot 
kötne, ápolás, gondozás 
és havi juttatás fejében.

Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06-20-536-5299

FAKIVÁGÁS

FAKIVÁGÁS  alpintechnikával, területgondo-
zás, bozótírtás, fűnyírás, hulladék elszállítás-
sal. 30/255-4466

FESTÉS-MÁZOLÁS
SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS  -olcsón, 
minőségben takarással, bútormozgatással Tel: 
06-20/9877-273, Vezetékes: 706-64-19

SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST,  tapétázást azonnal-
ra vállalok, üres lakásokra árkedvezmény. Közüle-
teknek is. Tel.: 06-20/247-7185

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!

FUVAROZÁS

BÚTORSZÁLLÍTÁS-KÖLTÖZTETÉS!  Megbíz-
ható, pontos, gyors, prezíc munkaerő kedvező 
árfekvésben. Benke János 06-20/973-8344 

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

A FŐVÁROS  II. Kerületének legforgalmasabb 
közlekedési csomópontjában a Széll Kálmán té-
ren kiadó egy közel 400 m²-es iroda. I.Á: 950.000 
FT+Áfa +rezsi/hó Érd: 30/556-8652

EL A DÓ
BUDAPESTI
lakása, háza van?

Gyorsan 
hozzuk a vevőt, 
külföldieket is!

Munkadíj 3,5%. 
Ajánlja ismerőse 

lakását is, 
jutalékot fizetünk!
06-20/9-600-600

TÁPIÓSZŐLŐSÖN ELADÓ  3660 m²-es gyümöl-
csös besorolású körbe kerített tehermentes 
telek. Nyaralónak, telephelynek alkalmas, 
kertészkedéshez is kiváló. A telken ivóvíz, 90 
m földkábellel ellátott villamos vezeték, lo-
csolásra alkalmas vízvezeték (a telek hosszá-
ban) illetve könnyűszerkezetes lábakon álló 
építmény + konténer (6,5x2.5m) is található. 
Tel: 06-20/3552-606

JÁRMŰ
GYŰJTEMÉNY BŐVÍTÉSÉNEK  céljából vásárolnék 
megkímélt állapotú keleti típusú járműveket: Tra-
bant, Wartburg, Barkas, Lada, stb..: 70/202-0540, 
palya.adrian@gmail.com

AUTOBONTÓ  autókat vásárol bontásra, bontá-
si igazolás kiadása a bontóba szállítás ingye-
nes. 30/455-8719

KÁDFELÚJÍTÁS
KÁDFELÚJÍTÁS HŐKEZELÉSSEL  , 5 év garanciával. 
Akció: fehér 20000.-Ft. Műanyag kádak is! Tel.: 
240-9637, 06-30/989-4284

KERT
METSZÉS, PERMETEZÉS,  sövénynyírás, fű-
nyírás, fakivágás, kert, sziklakert tervezése, 
építése, pázsitkészítés, növénytelepítés. Tel.: 
06-30/9494-550

KONTÉNER
AZONNALI KONTÉNERSZÁLLÍTÁS  , sitt, hulladék-
szállítás 4-12 m³-es lenyitható konténerekkel. T.: 
06-30/948-4000

KÖNYV
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
KÉSZPÉNZES KÖNYVFELVÁSÁRLÁS!  Tel.: 
06-70/600-4828
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

LAKÁSFELÚJÍTÁS
TELJESKÖRŰ ÉPÍTŐIPARI  mukák! Lakásfel-
újítás, családiház építés! 06/30-438-04-24 
www. bereczepito. hu

MASSZÁZS
FOGYASZTÓMASSZÁZS FÁJDALOMMENTESEN  
depresszió,- szorongás csökkentés, léleksimoga-
tás. premiumkilo@gmail.com, 06-30/294-1945

PAPÍR-RÉGISÉG
BÉLYEGET, KÉPESLAPOT,  régi pénzt, régiséget 
vásárolunk.Bp. VI., Andrássy út 16. Ny.: H-Sz 10-17, 
Cs: 10-19, Tel.: 266-4154

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

Hirdet é sfe l vé te l !

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
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Hirdetésfelvétel:
Telefon:

06-1/887-0707

Arany, ezüst, briliáns, fogarany és órás-, 
ékszerész hagyaték felvásárlás!

Dinasztiánk harmadik generációja vagyok, aki folytatja a több 
évtizede tartó családi hagyományt, a szép tartós értékek fel-
kutatását, felvásárlást. Édesapám a legnagyobb ékszerke-
resked�. A t�le tanult sok évtizedes tapasztalatot és az 5-ös 
min�sítés� bizonyítványomat, nemcsak magánszemélyek, de 
a szállodák is igénybe veszik. Az üzleti élet alapja a becsület! 
Hiszem, hogy a tisztességes magatartásnak van jöv�je!
Komoly érdekl�d�k megkeresését örömmel várom.

Az
 ár

vá
lto

zá
s j

og
át

 fe
nn

ta
rtj

uk
!

Arany felvásárlás: Fazonarany 20 000 Ft/g-tól 
 (briliánssal díszített 1 karáttól)

Herendi, Zsolnay porcelánok

Ezüst dísztárgyak felvásárlása 
100 Ft/g-tól 800 Ft/g-ig 

Régi ezüst-, aranypénzek, papírpénzek 
(forgalomból kivont valuta)

Ékszerek aukciós áron! 
Antik arany; Gyémánt; Briliáns

KORREKT, MEGBÍZHATÓ, LEINFORMÁLHATÓ

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

BUDAPEST FELVÁSÁRLÁS
1117 K�rösy József utca 7-9.  

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

 Budapest XIII., Hollán Ernő u. 4. (a Jászai Mari térnél)  
Telefon: 350-4308, 06-70/522-4249

Zsazsa Galéria
Szakértelem és becsület egy helyen

Készpénzért vásárolunk 
festményt, bútort, porcelánt, szőnyeget, 

ezüst dísztárgyakat és készleteket, 
zománcos és brilles ékszereket,

továbbá hagyatékot.
Kérem jöjjön el 

hozzánk!

ARANY
EZÜST
ÓRA

BRILL
BOROSTYÁN
HAGYATÉK

ANETT TOURS
1066 Bp., Dessewffy u. 49.

Tel.: 269-3533 • www.anetttours.hu

Adminisztrációs díj minden útnál 500,- Ft/fő
R-01365

Prága gyöngyszemei
MÁRCIUS 15-16. 2 NAP/1 ÉJ

Busz+ 4* hotel+reggeli 29.900 Ft/fő

Krakkó – Auschwitz – Wieliczka – 
Zakopane 3 NAP/2 ÉJ BUSZ + HOTEL + REGGELI

Március 15-17. Részvételi díj: 40.700 Ft/fő

Szlovéniai Ízelítő   BUSZ + HOTEL + REGGELI

Március 15-16. 2 nap/1 éj Részvételi díj: 36.500 Ft/fő

Párizs nevezetességei
OKTÓBER 25-29. 5 NAP/3 ÉJ busz+hotel+reggeli

Április 15-ig csak 89.900 Ft/fő!

Kittsee csokigyár + Pozsony
ÁPRILIS 13. BUSSZAL 6.000 Ft/fő

Előfoglalási kedvezmény a görög nyaralásokra!
március 29-ig Busszal 6%, egyénileg 5%.

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 KÉSZPÉNZ-
ZEL  vásárol hagyatékot: bútorokat, könyveket, 
festményeket, porcelánokat, órákat, hangle-
mezeket, kitüntetéseket, érméket, csipkéket, 
bizsukat, ékszereket, csillárokat, szőnyegeket, 
bronz réztárgyakat, teljes lakásdekorációkat. 
06-70/600-1727 

KAKUCSI SZILVIA  - Hívjon bizalommal! - kész-
pénzért vásárol hagyatékot, könyveket, Zsol-
nay és Herendi porcelánokat, festményeket, 
bútorokat, faliórákat, karórákat, csillárokat, 
csipkéket, bundákat. 06-20/9120-527

ROVARIRTÁS

Tel.: 06 30 343 3155
e-mail: megrendeles@dunatox.hu

www.dunatox.hu

SZOLGÁLTATÁS
SZERETET SZOLGÁLAT,  lelki gondozás, ima-
kérés. Segítünk amiben tudunk! Hívjon bátran: 
06-30/419-6818
TELJESKÖRŰ TETŐ-,  kémény-, bádogosmun-
kák, átépéítés, felújítás. Gyorsan, garanciával! 
06-30/961-9884, 06-30/977-1860

HELYSZÍNI ASZTALOS  munkák, nyílászárók 
javítása. +36-30/656-7418

TÁRSKERESÉS
FIATALOS ÖZVEGYASSZONY  élettársi kapcsolatot 
keres, akár hozzám költözéssel. 06-20/254-9303, 
06-20/382-9624

TETŐ
TETŐFELÚJÍTÁS  cserepes lemezzel, palatetők 
zsindelyezése, ereszcsatorna csere, kémények 
felújítása 06-20/911-1717

RÉGI HAJLOTT  tetők javítása, cseréje, beázás 
elhárítás, bádogozás, Lindab tető, új tető cse-
repezése. SOS munkák is! 06-30/622-5805, 
06-20/492-4619

ÁCS,TETŐFEDŐ,  bádogosmunkát, új tető építését, 
régi tető újítását, Lindab lemeztető készítése 3500 
Ft/m² munkadíjjal együtt, ereszcsatorna rendszer 
újítását, javítási munkálatokat, hőszigeteléseket, 
festést, mázolást, kúpcserép kikenést, épületek 
bontását, lapostető szigetelést, kémények bon-
tását, felújítását, kerítés bontását és javítását, 
az ország minden pontján vállalom. 20/477-7742, 
30/723-4133

ÜDÜLÉS
NYARALJON BALATONBOGLÁRON  a Kentaur 
Üdülőfaluban. Direkt előfoglalással 12% ked-
vezmény! Üdülőházak, hotelszobák, kastély-
szálló, fürdőmedencék, étterem, stb.... Tájé-
koztatás: 06/30-9-899-754, 06/85-353-200 
E-mail: kentaurbalaton@kentaurbalaton. hu 
www. kentaurbalaton. hu

 ■ Kölcsey Ferenc nevét 

és az általa írt Himnuszt 

minden magyar ismeri, 

azt azonban kevesen tud-

ják, hogy a költőnek még 

most is élnek leszárma-

zottai, akik büszkén vi-

selik a híres ős nevét. 

Kölcsey Szabolcs, az Acous-
tic Planet frontembere büsz-
ke származására, a zenész 

mindent megtesz azért, hogy 
méltó legyen a családnevére. A 
fi atal jó úton jár, hiszen zene-
karával színpadra lép ő is A Dal 
2019 című műsorban a Nyári 
zápor című szerzeményével.

Szabolcs nemrég kezdett 
komolyabban érdeklődni csa-
ládja múltja iránt, azonban 
sajnos nem sokat tudott meg 
Kölcsey Ferencről.

- Nagypapám szülei el-
váltak, így sajnos ők már 
nem adták tovább a csalá-
di legendákat, csak annyit 
tudok, hogy az ükapám 
katona volt a második 
világháborúban. Azzal 
tisztában voltunk, hogy 
a híres Kölcsey családból 
származunk, de a család-
fát nekünk kellett felku-
tatni – mondta Szabolcs.

ELŐ-TAVASZI AKCIÓK APARTMANOKBAN!  Für-
dő 50 m!6 nap 5 éj szállás, 5 svédasztalos reggeli 
+ 5 vacsora Idegenforgalmi adóval,garázs,Wifi . 
CSAK: 23.250 Ft/fő/csomag.Több ajánlat http://
hajduszoboszlo.jaszbere. hu          Tel: 30/3817941

VÍZSZERELÉS
VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES  keresése javítá-
sa, teljes vízvezeték csere földmunkával is. 
06-70/544-4050

„Kölcsey Ferenc 
leszármazottja vagyok”
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MIKOR
ÉS HOL?
KULTURÁLIS 
PROGRAMAJÁNLÓ
Február 16., szombat
18.00 Strófa trió – verszene klub

A Strófa Trió 2006 áprilisában ala-
kult, a magyar és a világirodalom 
verseiből állítja össze zenés műso-
rát. Programjukban a klasszikus és 
a kortárs irodalom versei egyaránt 
megtalálhatók.

Helyszín: Ferencvárosi Művelődési 
Központ (IX. Haller u. 27.)
19.00 Hegedűs Endre és Hegedűs 
Katalin koncertje a Házasság He-
te jegyében 

„Párok az életben, párok a szín-
padon ”Rendhagyó koncerttel várja 
a zeneszerető nagyközönséget a He-
gedűs házaspár. A Házasság hete ap-
ropót szolgáltat arra, hogy szerelmes 
négykezes művek is elhangozzanak 
a koncerten a zongoraszólók mellett. 

Február 17., vasárnap
10.00 Világforgó – a Veronaki Zene-
kar családi koncertje

A Világforgó igazi világzenei cse-
mege, melyben a zenekar különböző 
kultúrák népzenéjét és gyermekdalait 
ötvözi saját zenei elképzeléseikkel. A 
koncert repertoárján az afrikai gyer-
mekdalok feldolgozásától az indiai, 
lappföldi, litván, pakisztáni, magyar 
népdalokig sok zenei csemegét ta-
lálhatunk még. A gyermekeknek és 
családoknak, felnőtteknek is egyaránt 
szóló interaktív koncert igazi zenei 
világjáró körút.

Helyszín: Óbudai Kulturális Köz-
pont (III. ker., San Marco utca 81.)
14.00 Musical Plusz

Fellépők: Gubik Petra, Sári Évi, Vá-
gó Zsuzsi, Dolhai Attila, Kocsis Dé-
nes, Sánta László.

Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor Kő-
bányai Kulturális Központ (X. ker., 
Szent László tér 7-14.)
Február 18., hétfő
18.00 Nagy utazás – Malek Andrea 
és a Studio11 Ensemble koncertje

Malek Andrea egy valódi zenei uta-
zásra hív bennünket, térben, időben, 

és stílusokban egyaránt. Természete-
sen felcsendül a „Sose halunk meg” 
című fi lm betétdala – a „Nagy utazás” 
– Andrea bensőséges előadásában, a 
Studio11 nagyzenekari kíséretével.

Helyszín: Csillaghegyi Közösségi 
Ház (III. ker., Mátyás király út 11-15.)
Február 19., kedd
15.00 Történelmi előadás-sorozat: 
A konszolidáció

Előadó: Dr. Tóth József történész. 
A belépés ingyenes.

Helyszín: Óbudai Kulturális Köz-
pont (III. ker., San Marco utca 81.)
Február 20., szerda
18.30 Útibeszámolók

Szentpétervár, Petrográd, Lening-
rád és Szentpétervár megint. Mirkó 
Anna Regina, az utazobazis.hu fő-
szerkesztőjének előadása.

Helyszín: Eötvös10 (VI. ker., Eöt-
vös u. 10.)
Február 22., péntek
19.00 Irodalmi kávéház

A galéria ezen az esten kávéház-
zá alakul, ahol kellemes hangulat-
ban, kávé és tea mellett, az aszta-
lokon elhelyezett irodalmi étlapról 
lehet rendelni. Verspincérek: Katona 

László, Kovács Krisztián. Moderátor: 
Kurucz Éva.

Helyszín: Óbudai Kulturális Köz-
pont (III. ker., San Marco utca 81.)
Február 23., szombat
14.00 Dobosok Farsangja 24.

Helyszín: Vigyázó Sándor Műve-
lődési Ház (XVII. ker., Pesti út 113.)
19.00 L’art pour l’art Társulat – 
Mintha elvágták vol

Helyszín: Óbudai Kulturális Köz-
pont (III. ker., San Marco utca 81.)
Február 24., vasárnap
18.00 Istenek és emberek

Kepes András előadása.
Az ember – „e félig isten, félig 

állat” - a tudomány és a technika 
segítségével képes teremteni és 
pusztítani, hiedelmekkel, erkölcs-
csel, törvényekkel szabályozza az 
együttélést. De mi lett a hiedelmek-
kel, az erkölccsel, a törvényekkel? 
És mi történt az emberi kapcsola-
tokkal? Erről beszél Kepes András 
új regénye kapcsán, ami ma játszó-
dik Svájcban, a hegyek között, egy 
luxusvillában. 

Helyszín: Erzsébetligeti Színház 
(XVI. ker., Hunyadvár utca 43/b.)

Titanic musical a szegedi Dóm téren
Vágó Zsuzsi és Veréb Tamás alakítják majd a Titanic musical szerelmespárját augusz-

tusban a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Az ötszörös Tony-díjas musicalt Somogyi Szi-

lárd állítja a színpadra non replica változatban, vagyis saját rendezői koncepcióval.Kikapcsoló

Fejtse meg rejtvényünket és a megfejtést küldje be címünkre!
Szuperinfó Rejtvény, 1132 Budapest, Visegrádi u. 48.,

e-mail: rejtveny@szuperinfo.hu
2019. február 22.

rejtvénycsomagot sorsolunk ki.
A helyes megfejtést és a nyertesek nevét 

A Szuperinfó 2019/5. heti rejtvényének megfejtése:
A szerelem betegség. De gyógyítható.

Nyertese:

Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.
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Együtt 
40 éve!

A magyar ZÄVODI és a magyar szár-
mazású amerikai MARDOLL énekel 
majd február 25-én a Papp László 

I M P R E S S Z U M

Ki adó: Mai Reklám Kft.  
• 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, 1132 Bp., Visegrádi u. 48. • 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

Kik lépnek fel 
Nicki Minaj előtt?

Budapest Sportaré-
nában Nicki Minaj 

koncertje előtt. A 
minden idők egyik 

legbefolyásosabb rap-
per nőjének tartott Nic-

ki Minaj most először lép 
majd fel nálunk.
ZÄVODI, a fi atal zeneszer-

ző-producer, számos hazai és 
nemzetközi előadó slágerein mű-

ködött közre. Januárban „REVISE.” 
címmel kiadott első szólólemezének 
dalai mellett most MARDOLL-al ké-
szült közös dalát is bemutatja a feb-
ruári koncerten. 

A KARTHAGO együt-
tes ma Magyarországon, 
sőt Európában is, az egyet-
len olyan aktív rockzene-
kar, amelynek tagjai az 1979-
es megalakulásuktól kezdődően, a 
mai napig is az eredeti felállásban 
muzsikálnak. 

Megalapításuk 40. évfordulóját egy 
nagy jubileumi koncerttel ünneplik 
meg 2019. április 13-án a Papp László 
Budapest Sportarénában, ahol az el-
múlt évtizedeket, a generációkat átíve-
lő slágereikkel elevenítik fel.

A jeles jubileumhoz kap-
csolódóan, 2019 februárjában 
10 vadonatúj dalt tartalmazó 
albummal készülnek. Az új 
dalok közül néhány az Aré-
na-beli koncerten is felcsen-
dül majd, de nem maradnak el 
a nagy slágerek sem. Az Aré-
na nagykoncert méltó és em-
lékezetes ünnep lesz, megle-

peté-
sekkel, 
látványos szín-
padi elemekkel, és ter-
mészetesen a negyven éve változat-
lanul együtt muzsikáló öt zenésszel.

Mit tegyen a vidékről elvágyódó fi atal feleség, ha retten-
tően unja már milliomos vállalkozó férjét és vérfoltos 
ügyleteit? Hogyan tegye el láb alól, ha csak alkalmat-
lan férfi ak legyeskednek körülötte, akiknek nagyobb 
a szájuk, mind a puskacsövük, és az is hamar elsül? 
Csak egyvalaki képes elvégezni a piszkos munkát: a 

délszláv háborút megjárt könyörtelen 
gyilkológép, a legendás Kobra, 

akit nehezen lehet be-
vinni az erdőbe, mert nem látja a fától, igaz 

a fát sem, hisz rövidlátó, de hiúsága miatt 
mégsem lesz szemüveges. Ennek elle-

nére, vagy épp ezért tekintet nélkül, 
szemtelenül leszámol bárkivel, 

ha jól megfi zetik.
Balkáni komédia alko-

hol- és pénzmámorban, 
ahol mindenki csörtet 

felfelé, ahol mindenki 
a pénzt akarja, de a 
sűrű golyózáporban 
könnyen elkalando-
zik a célkereszt.

Történik valami-
kor a XX. század 
végén a Balkánon.

A Turay Ida 
Színház előadá-
sát Sztárek And-
rea rendezte.
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Ivan Kušan - Tasnádi István: 
Balkán kobra

1962 nyara. Floren-
ce (Saoirse Ronan – 
Brook lyn, Lady Bird) 
és Edward (Billy How-
le – Dunkirk), a két 
tapasztalatlan fi atal 
mindennél jobban 
szereti egymást, ezért 
úgy döntenek, örökre 
összekötik életüket. 
Ám a nászéjszaka ko-

rántsem úgy alakul, ahogy álmaikban elképzelték. 
A lány, férje iránt érzett szerelme ellenére 
sem tudja leküzdeni a testi kontaktu-
sokkal kapcsolatos rettegését, így a 
nagy nap hatalmas veszekedésbe 
fullad. Visszaemlékezéseikből 
megismerjük, hogyan pecsé-
telődött meg sorsuk azon a 
napon, a tengerparton... 

A fi lm a kortárs brit 
irodalom egyik legna-
gyobb szerzője, Ian 
McEwen bestsellere 
alapján készült. A 
sokszoros díjnyer-
tes író regényei, 
forgatókönyvei 
olyan lélektani 
művek, amelyek 
komoly morális 
kérdéseket tárnak 
a közönség elé.

Ashton Kutcher
A vízöntő férfit bármely élet-

szakaszában belengi egyfajta

kisfiús báj. Többek között ennek 

is köszönheti a február 7-én szü-

letett Ashton Kutcher, hogy

népszerűsége a nők körében 

a mai napig töretlen.

Ikrek
Mostanábban úgy érezhee-

ti, szükssége lenne egyy 

kis támmogatásra. Osz--

sza meeg szeretteivel

vagy bizalmasával, 

ami bbántja, amivel 

szemmben kételke-

dik. Segítségre 

sszámíthat!

Rák

Ha egyszzerre próbál min-

denbe belelevágni, annak 

kudarc lehhet a vége. 

Viszont nemm
ártana a 

mozgást is bbeeépítenie 

a 
mindennapapjaiba, 

testének és leelké-

nek egyaránt
jójót 

tenne.
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Skorpió

M
ár nem elég önnek

n
 az, 

hogy csak ál
od

modozik a 

sikerről, a 
ol

boldogság-

ról a vág
ot

yott életvit-

ről. Olya
é n érzése van, 

hogy e
di

ddg csak fél-

gőz
el

zel igyekezett 

n
mindez

d
t megva-

lósítani.

Nyilas
Úgy hiszi, egyesekki khasz-

nálják j vagy egyne esen 

v átverik. Nemár átana 

meg mgyőződniear aról, 

og hy mennyi rác rió 

van v ezekben,mi me-

lőtt olyat vdo ál 

meg, aki nemér é-

demli meg. 
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Zene mértéktelenül, fröccs mértékkel
Hagyományosan a fesztiválévadot a Feszt!Eger nyitja, idén május 30-án. A három napon át 

tartó bulifolyam Magyarország legizgalmasabb fesztiválhelyszínén, a boráról és a látványos, 

löszfalba vájt pincéiről híres egri Bolyki-völgybe várja a fesztiválra szomjas látogatókat. Kikapcsoló
Az a nap a tengerparton
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Utazás

Az árváltozás jogát fenntartjuk.Weblap: louisgaleria.huAz értékbecslés ingyenes! 

Gyűjteményembe keresek színes,  régi eozinmázas  
körpecsétes Zsolnay porcelánt! Kimagasló áron, 

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

Váza  
szőlő- 
fürtök-

kel leve-
lekkel

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!

Azonnali készpénzfizetéssel vásárolunk karórákat • zsebórákat • faliórákat • arany, ezüst, brilles 
ékszereket • ezüst dísztárgyakat • Zsolnay és Herendi porcelánt • festményeket • antik bútorokat 

• régi ezüst-, arany-, papírpénzeket • forgalomból kivont valutát • sárga golyós borostyánt 
• antik bizsut • vitrintárgyakat • akár teljes hagyatékot.

Váza  
faunok- 

kal és nim-
fákkal

Virágtartó
Panorámás 

Kaspó

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 1 000 000 Ft
Arany: akár 1 500 000 Ft

I.W.C.  
SCHAFFHAUSEN

Acél: akár 250 000 Ft
Arany: akár 500 000 Ft

OMEGA
CONSTELLATION

Acél: akár 100 000 Ft
Arany: akár 200 000 Ft

Karórákat, zsebórákat, faliórákat vásárolok! Keresek Angelus, Heuer, Marvin, Doxa, Bovet, 
Tavannes, Breitling, Vetta acél stopperos órákat 100 000–300 000 Ft-ig! (akár hibásat is)

OMEGA
CHRONOGRAPH

Acél: akár 500 000 Ft
Arany: akár 1 000 000 Ft

PATEK PHILIPPE
1930-AS ÉVEK

Acél: akár 1 000 000 Ft
Arany: akár 2 000 000 Ft

VACHERON 
CONSTANTIN

Acél: akár 500 000 Ft
Arany: akár 1 000 000 Ft

BREITLING
CHRONOGRAPH

1900-AS ÉVEK
Acél:  akár 200 000 Ft
Arany: akár 500 000 Ft

Bármilyen brilles ékszer, gyűrű, lánc, fülbevaló, 
bross felvásárlás!

S S O U ! , JÖJJÖ O !

K ó ák t bbóó ák t f lió ák t á á l k! K k A l H M ii D B t

Louis Galéria: Budapest II. Margit krt. 51–53.  
Tel.: 06-1/316-3651, 06-30/944-7935 • E-mail: lakatos@mconet.hu

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

Törtarany és fazonarany felvásárlás!

1878

1930-as 
évek

1898– 
1910-ig

1914-es

Zsebóra felvásárlás akár 100 000–300 000 Ft-ig!

Fogaranyat (foggal együtt is!)
Fazonarany: akár 12 000–21 800 Ft/gr 
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on Megnyitott Budapest legnagyobb cukormentes cukrászdája
Hatalmas átalakításon esett a budapestiek egyik kedvenc sütizője. A Király utcában található Fit-

life Cukormentes Cukrászda tágasabb térrel, több ülőhellyel és egészségtudatos berendezésekkel 

várja az édességre vágyókat 2019-ben.

 ■ Letűnt birodalmak 

misztikus titkai tárul-

nak fel a JVS Group Ma-

gyarország újabb nagy-

szabású interaktív tár-

latán március 13-tól a 

belvárosi Komplexben. 

Az Inkák Aranya kiállítás az 
Andok vidékét egykoron ura-
ló népek dollármilliókat érő 
kincseit mutatja be, amelyek 
egyeseket dúsgazdaggá tet-
tek, míg mások fejére mér-
hetetlen kínt és szenvedést 
hoztak.

Az Inkák Aranya kiállítás-
sal több, mint 100 féltve őr-
zött ékszer, maszk, vallási, 
kultikus tárgy, hatalmi jel-
kép érkezik Peruból Buda-
pestre - mind-mind egykori 
ötvösök kezeinek alkotásai, 

egyik-másik értéke bőven 
meghaladja a 100 millió fo-
rintot, az összértékük pedig 
a három milliárd forintot. A 
Mujica Gallo alapítvány ál-
tal működtetett perui Arany-
múzeum páratlan arany és 

ezüst gyűjteménye a Magyar-
országon fellelhető, különle-
ges kerámia leletekkel gazda-
gítva, nagyszerű betekintést 
adnak a felsorakoztatott kul-
túrák életébe, amelyek a mai 
Peru területén és azon túl, 
Közép- és Dél-Amerikában 
virágoztak.

Budapestre jön Az Inkák 
Aranya kiállítás

 ■ Szolnokot népszerűsí-

tő, okostelefonra és táb-

lagépre is ingyenesen le-

tölthető játékot hozott 

létre a Szolnoki Város-

fejlesztő Nonprofit Zrt.

Az elsősorban fi atalokat meg-
szólító alkalmazást nagy 
örömmel fogadták a mobi-
los játékok kedvelői. A Szol-
nok 4U applikációban talál-
ható feladatokon Szolnok 
kabalafi gurája, Jonatán, a 
pelikán vezeti végig a játé-
kosokat. A pályák között a 
megyeszékhely turisztikailag 
is jelentős helyszíneivel talál-
kozhatnak a játékot letöltők. 
Emellett a kultúrát és spor-
tot kedvelőkre is gondoltak, 

hiszen a szolnoki Damjanich 
János Múzeumban és a városi 
sportcsarnokban is kalandoz-
hatnak a játékosok.

Az ötletgazdák az érdeklő-
dők elméleti tudását is pró-
bára teszik, hiszen a me-
gyeszékhellyel kapcsolatos 
kérdéssort is létrehoztak. Mi-
vel megadták a helyes megol-
dást, így tanulhatnak is a já-
tékból, akik kipróbálják. Napi 
és heti kihívásokat is lehet tel-
jesíteni, amelyekért a letöltők 
értékes tárgynyereményeket 
kaphatnak.

Ingyenesen letölthető 
játék népszerűsíti 
Szolnokot




