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TREND A LELKE MINDENNEK
Március 22-24. között rendezik meg a Gardenexpót a Budapest Arénában. (2
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a Campona csapatába

06 70 370 81 41
szilvia.palfi@amrest.eu

induló órabér: bruttó 1.250 HUF

Törökbálinton található raktárunkba keresünk 
munkatársakat

KOMISSIÓZÓ
munkakörbe (7 órás, kétműszakos munkarendben). 

Várjuk a jelentkezésed, amennyiben aktívan részt vennél 
a raktári logisztikai folyamatban, és szívesen dolgoznál 

modern munkakörnyezetben.
Külön örülünk, ha érvényes targoncavezetői 

jogosítvánnyal is rendelkezel!

Munkavégzés helye: 
2046 Törökbálint, DEPO (dm márka Elosztó központ)

Az utazáshoz céges buszt 
vagy utazástérítést biztosítunk!

Bővebb információkért és a jelentkezéshez keresd
a www.karrier.dm.hu oldalon

az „Állásajánlataink” menüpontot!

Natura 2000 területen termelt mézek: hárs, erdei, virág

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

TERMELŐI
MÉZDISZKONT

A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén. 

Minden 
mézünk 

egységesen:

990
Ft/ ½ kg

Gyógynövényágyon érlelt termelői mézek

e

ül l é k

ukkfüves,
entás, 
ringos,

yes, 

Kistermelői szörpök, lekvárok, befőttek, 
savanyúságok, tésztaszószok termelői áron 
490 Ft-tól. Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

            Nyitvatartás: K, Sz: 8–12, Cs, P: 8–17, szo: 8–13,

: Mézdiszkont



2 2019. március 21.

Aktuális

Fo
tó

: w
ik

ip
ed

ia

 ■ Izgalmas árnyékolá-

si technológiák, kültéri 

okosmegoldások, letisz-

tult bútorok és száraz-

ságtűrő növények is sze-

repelnek a legfrissebb 

kerti trendek között. 

Ha kertépítésen vagy felújí-
táson gondolkozik, feltétle-
nül olvasson tovább, ha pedig 
még többet szeretne megtud-
ni a 2019-es kültéri dizájnról, 
akkor jöjjön el március 22-24. 
között a Gardenexpóra a Bu-
dapest Arénába. Magyaror-
szág egyetlen kerti életmód 
kiállításán a legmodernebb 
megoldásokat kínáló márkák 
képviselői mutatják be az új-
donságokat, és látják el taná-
csokkal a kertimádókat.

A bel- és kültér világát a 
burkolatok, az asztalok, he-
verők, székek, a napernyő 

színe vagy a 
lámpák mind 
összeköthe-
tik. Szintén a 
házhoz igazo-
dik a kerítés, 
amely a 2019-
es trendek sze-
rint acélból, farönkből, beton-
ból is készülhet, és divatosak 
a kapaszkodók segítségével 
felfuttatott növények is.

Ha megfelelő árnyékolást 
kap a kert egy része, azzal 
szinte még egy helyiséget 
nyerhetünk tavasztól őszig. 
A napernyők közül az oldal-
karos változat hódít, hiszen 
így teljes egészében kihasz-
nálható az alatta fekvő terü-
let. Új divatnak számítanak 
a szabadon álló pavilonok, 
amik állhatnak önállóan és 
kapcsolódhatnak a ház falá-
hoz is. 

Ma már egy-
re több okos 
kerti eszköz-
ből is válogat-
hatunk, ezek 
kommunikál-
nak a telefo-
nokkal, így egy 
érintéssel táv-
vezérelhetővé 

válik az öntözőrendszer vagy 
épp a fűnyíró. Mivel a kültéri 
wellness is egyre népszerűbb, 
a gyártók mobilról vezérelhe-
tő pezsgőfürdőkkel kápráztat-
ják el a vevőket, de kaphatók 
olyan kültéri tusolók is, amik 
napelem segítségével melegí-
tik fel a vizet. A kerti okosvilá-
gítás-rendszereket pedig elő-
re is beprogramozhatjuk, de 
használhatjuk őket mozgás-
érzékelővel, vagy akár okos-
telefonunkkal is vezérelhet-
jük a fényeket.

Trend a lelke mindennek –
a kertben is

 ■ A „Bringabarát Buda-

pest” 12 pontjáért ren-

dezik meg idén az I bike 

Budapest felvonulást áp-

rilis 28-án. Az idén ötö-

dik alkalommal meg-

rendezett felvonulásra 

a szervezők több tízezer 

kerékpárost várnak.

A kerékpárosklub az önkor-
mányzati választásokra 12 
pontból álló listát állított ösz-
sze, olyan fejlesztéseket fel-
sorolva, amelyekre szerin-
tük mindenképpen szükség 
lesz a fővárosban a követke-
ző ötéves ciklusban. A pon-
tok között szerepel egyebek 
között a belváros összekötése 

a külvárosokkal. Kérik a Hű-
vösvölgybe vezető kerékpárút 
modernizálását is. Javasolják, 
hogy épüljön kerékpárút a 
pesti alsó rakparton és szeret-
nének kétoldali kerékpársávot 
a Bajcsy-Zsilinszky úton.

A klub „felhasználóbarát 
Bubit”, jobb minőségű kerék-
párokat, az állomások sűríté-
sét és bővítését is kéri.

Az idei felvonulás új útvo-
nalon halad majd. A kerékpá-
rosok a margitszigeti nagyrét-
ről indulnak, az Árpád hídon 
keresztül Óbudára tekernek, 
a Margit hídon át Pestre, majd 
a pesti alsó rakparton a Pető-
fi  hídig. A hídon visszatérnek 
Budára, a budai alsó rakpart 

és az Attila út érintésével az 
Alagúton, majd a Lánchídon 
át jutnak el az Andrássy útra.

Az Oktogonon csatlakoz-
nak a menet elejéhez a legki-
sebb bringások. A lezárt szer-
vizúton haladó I bike mini 
szekcióba azokat a családo-
kat várják, amelyeknél a gye-
rekek már kinőtték a bicikli-
ülést, de a teljes távot még 
nem tudják megtenni.

Hamarosan I bike Budapest

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

Kártevőirtással foglalkozó budapesti cég

vállalati szektorba üzletkötő
munkatársat

keres

Amit nyújtunk
Modern, kényelmes, biztonságos 
munkakörnyezet
Barátságos, családias légkör
Munkába járás támogatása
Hosszútávú munkalehetőség, stabil 
háttér
Versenyképes jövedelem + jutalék

Feladatok
A cég szolgáltatásainak értékesítése
A meglévő ügyfelekkel történő 
kapcsolattartás
Új ügyfelek felkutatása
Ajánlatok, kalkulációk, szerződések 
elkészítése
Megrendelések kezelése

Elvárások
Jó kommunikációs képesség
Agilis, határozott fellépés
Rugalmasság, utazási hajlandóság
B kategóriás jogosítvány
Vállalkozói szemlélet, teljesítményori-
entált gondolkodás

Előnyök
1-3 év üzletkötői tapasztalat
Telesales munkatapasztalat
Vállalati kártevőmentesítés ismerete
G Suite alapos ismerete
Cégadatbázis gyűjtésben 
tapasztalat

Hogyan pályázz?
Ha szeretnéd betölteni az állást, kérlek, küldd el az önéletrajzodat az

iroda@dunatox.hu
email címre minél előbb. Dunatox csapata várja jelentkezésedet
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Április 13-án az Akvárium NagyHall-jában ad 

koncertet a Lóci Játszik. A koncert vendége 

Törőcsik Franciska színésznő lesz.

 ■ Idén is elstartolt a vi-

lág legkeményebb szán-

húzókutya versenye, 

amelynek összefogla-

lóit a hazai nézők már-

cius 23-án és 30-án lát-

hatják a SuperTV2-ön.

Az alaszkai Iditarod közel 
1700 kilométeres távjának 
egy szakaszán, néhány nap-
ra Szekeres Nóra és Szalay 
Balázs is csatlakozik a me-
zőnyhöz, dacolva az akár mí-
nusz 40 fokos hideggel és az 
extrém környezettel. 

Szalay Balázs kis túlzással 
„hazajár” az alaszkai vadon-
ba, nem először vesz részt 
az 1973 óta megrendezett, 
és mára a sportág világbaj-
nokságaként számon tartott 
maratoni – 9-14 napig is el-
tartó – megmérettetésen. A 
sokak számára az Opel Dakar 
Teamből ismerős Szalay Ba-
lázs harmadszorra vág neki a 
nem mindennapi kalandnak, 
ezúttal Szekeres Nóra műsor-
vezetővel. Együtt kelnek útra, 
a külvilágtól elvágva, motoros 
szánnal kísérve a világ min-
den részéről érkező hajtókat 
és kutyáikat. 

Ám, hogy mennyire lesz 
egyszerű dolog elszakadnia 
a civilizációtól Szekeres Nó-
rának, aki korábban sosem 
volt még ennyire szélsőséges 
körülmények között, az szá-
mára is óriási kérdés. 

- Mikor felmerült, hogy ve-
gyek részt Balázzsal ezen a 
vadregényes alaszkai túrán, 
bele sem gondoltam komo-
lyabban, rögtön igent mond-
tam. Gyerekkoromban tábo-
roztam és snowboardozom 
is, de ez egyikhez sem hason-
lítható. Itt nem mehetsz be a 
hüttébe kicsit megmelegedni, 
ha nagyon átfáztál. Ennyire 
sosem szakadtam el civilizá-
ciótól, nem aludtam még kint 
a vadonban, úgyhogy izgal-
mas lesz nagyon. De közben 
meg úgy vagyok vele, hogy 
óriási élmény, kaland, és tel-
jesen Szalay Balázsra bízom 
magam. Nem először vág neki 
az útnak, rutinosnak számít, 
bízom benne, úgyhogy erre 
gondolok és megnyugszom – 
mondta Szekeres Nóra.

Extrém kihívás vár 
Szekeres Nórára

A jelentkezését ezen az elérhetőségeken várjuk:
Mail.: hbkft@hubertusbor.axelero.net  l  Tel.: 20/355-29-18

Cím: Hubertus-Bőr Kft.  l  H- 2000, Szentendre, Kőzúzó utca 7.

Feladatok:
- bőrdíszműves termékek szabása (Szabász esetén)

- bőrdíszműves termékek előkészítése
- bőrdíszműves termékek varrása/tűzése.

Elvárt tapasztalat:
- pár éves szabász/bőrdíszműves/varrónői tapasztalat,

- de elhivatottság és megfelelő érzék esetén a betanítás is megoldható.
Bérezés:

- próbaidő alatt a tapasztalatnak/képzettségnek megfelelő fix bérezés,
- próbaidő után teljesítményarányos bérezés.

Munkavégzés helye: Szentendre, Kőzúzó utca 7.
Munkaidő: 6:20-15:00-ig (két szünettel)

A Hubertus-B�r Kft. B�rdíszm�ves/Varrón�,valamint Szabász munkatársat keres!

Akciós ajánlataink
Húsvét Prágában (4 nap)
Prága-Karlovy Vary- 
Český Krumlov
2019. április 19-22.
49.900 helyett 45.900 Ft

Húsvét Krakkóban
Krakkó–Zakopane
2019. április 19-21.
34.900 Ft

Sorrentói-félsziget
Nápoly–Vezúv–Capri– 
Amalfi part-Assisi
2019. május 06-12.
2019. június 4-10.
109.900 helyett 84.900 Ft

Szlovénia legszebb tájain
Bledi tó-Postojna-Ljubljana-Piran
2019. június 8-10. 39.900 Ft
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Emberi kapcsolatok fűzik össze Petruska új dalait
Március 12-én jelenik meg Petruska András új nagylemeze Reláció címmel.  Az album -  a 

korábbiakkal ellentétben – zenekari felállással készült, és három dalszövegét is Grecsó 

Krisztián költő írta. A lemezbemutató március 29-én lesz Budapesten, a Trip Hajón.

 ■ Patyi Ágnes nyolc éve 

kezdett el alkotni. Kez-

detben saját maga és 

családja örömére vette 

kezébe az ecsetet, má-

ra pedig az egyre nép-

szerűbb Anyámfest Fa-

cebook-oldalán népes 

közösség követi figye-

lemmel, miként kalan-

dozik merészen témák 

és technikák között.

Fejlődésének, művészi te-
vékenységének fontos állo-
másához érkezett, képeiből 
megrendezhette első önálló 
kiállítását.

– Mikor és miért kezdtél 
el festeni? 

– 2011-ben, kezdtem el de-
kupázsolni, ami azt jelenti, 
hogy csempére, fára vagy kő-
re szalvétát „ragasztottam”, 
majd lakkoztam Aztán eze-
ket elkezdtem tovább feste-
ni. Rövidesen ceruzák, festé-
kek, ecsethegyek és vásznak 
vettek körül. Kezdeti próbál-
kozásaim a festészet terén, 
mivel nem rendelkeztem 
megfelelő tudással, sokszor 
káoszba vezettek. Volt, hogy 
hónapokon keresztül festet-
tem egy képet, amíg azt nem 
éreztem, hogy „na most elké-
szült”. Közben sikerült szert 
tennem egy-két régi bútorda-
rabra, amiket újjávarázsolva, 
a teraszon egy igazán hangu-
latos kis „szigetet” hoztam 
létre. Csiszoltam, festettem, 
lakkoztam. Kipróbáltam az 
olajfestéket, amivel karton-
hordót festettem. Sokat ta-
nultam, miközben ezeket az 
anyagokat használtam, és az 
önbizalmamnak nagyon jót 
tett. Bátrabban nyúltam a vá-
szonhoz, bátrabban kezdtem 
el használni a különféle anya-
gokat, festékeket.

– Hogyan jellemeznéd a 
rád jellemző stílust? Milyen 
anyagokat, színeket sze-
retsz használni? Milyen té-
mák vonzanak?

– A legnagyobb szerelmem 
az absztrakt képek festése, 
mert imádom a színeket és 
a formákat. Elsősorban akril 
festékkel festek, de gyakran 

használok aranyfüstöt, csil-
lámport, különböző effekt 
pasztákat és metál festéke-
ket, mert ezek különleges 
fényeket és csillogást produ-
kálnak a vásznon. Állandóan 
kísérletezem az anyagokkal, a 
színekkel, a formákkal, a stí-
lusokkal, mindenevő vagyok. 
Egyik nap absztrakt képet fes-
tek, máskor egy portrét, erdőt 
vagy templomot. 

– Hogyan tanultad a fogá-
sokat, hogyan fejlesztetted 
magad?

– Folyamatosan tanulok, 
ez egy élethosszig tartó ta-
nulás. Szerencsés vagyok, 
mert az interneten rengeteg 
„tananyag” van. Csak meg 
kell találni őket. Valamint 
részt vettem egy jobb agyfél-
tekés rajztanfolyamon is, ami 
igen hasznos volt. Próbálok 
tudatosan festeni, de a leg-
nagyobb varázslat az, ami-
kor véletlenszerűen hozzá-
kezdek egy kép alkotásához 
és a végén megszületik egy 
„szerelemgyerek”.

– 2018 elején indítottad el 
az Anyámfest oldalt a Fa-
cebookon. Miért ezt a nevet 
választottad?

– „Anyámfestet” Máté, a 
legkisebb fi am találta ki. Ő 
mondta mindig, hogy „anyám 
fest, fúr, farag” És a képei-
met, ami tetszett neki, úgy 
posztolta a Facebook-oldalán, 
hogy „Anyámfest”. Megígér-
te, hogy készít nekem egy 
„Anyámfest” nevű Facebook- 
oldalt, de 2014-ben beteg lett, 
gyógyíthatatlan betegséget di-
agnosztizáltak nála. Műtét, 
majd amputáció következett, 
reménykedtünk, hogy meg-
gyógyul, de 2016-ban megje-
lent az áttét a tüdejében, 2017 
nyarán elhunyt. A lelkem ro-
mokban volt, de 2018 elejére 
sikerült annyira összeszed-
nem magam, hogy nekiálltam 
és megvalósítottam Máté ötle-
tét, azóta napi szinten festek.

– Mivel lett gazdagabb az 
életed azáltal, hogy festesz? 
Mit ad, miben segít?

– Nagyon sokat segített a 
festés, főleg Máté halála után, 
mert rengeteg negatív érzés 

volt bennem, sokat rágódtam 
a történteken, „mi lett volna, 
ha”, „miért pont velünk tör-
tént?” Ez egy nagyon mély gö-
dör volt. Tudtam, hogy el kell 
engednem ezeket a gondola-
tokat. Igen erős volt a motivá-
ció, hogy meg tudom, és meg 
fogom csinálni, vagyis „fel fo-
gom építeni magamat.” A fes-
tés ebben csodákat tett és tesz 
velem. Amikor leülök festeni és 
koncentrálok, akkor megszű-
nik minden, csak a vászon van 
előttem, feltöltődőm jó érzé-
sekkel, tele leszek izgalommal, 
már alig várom, hogy elkészül-
jek az új alkotásommal. Sok-
kal gazdagabb lett az életem a 
festés által, mert sok mindent 
másképp látok, mint régebben. 
Fantasztikus, hogy a gondola-
taimat az érzéseimet ilyen for-
mában is kifejezhetem.

– Mi a célja a festé-
szetednek?

– Nem készültem festő-
nek! Gyerekkoromban nem 
szerettem se rajzolni, se fes-
teni. Meglepődtem, amikor 
felfedeztem ezt a képessé-
gemet. Szerintem minden-
kiben van valami, amiben 
jó! Látom a Facebookon, az 

Instragramon, a YouTube-on, 
hogy mennyi tehetséges em-
ber van. És ez szuper! So-
kunkban ott a szikra, ami ha 
lángra kap, menni kell előre, 
nem kell tőle félni. Számomra 
az idáig megtett út a legfon-
tosabb. Eszembe jutott erről 
egy idézet: „Nem kell ismer-
nem célomat, mert célom is-
mer engem” /Weöres Sándor: 
A célról/.

– Március 8-án nyílt meg 
első önálló kiállításod a Ki-
rály Klub Galériában (1077 
Budapest Király utca 97.), 
amelyet április 3-ig tekint-
hetnek meg az érdeklődők. 
Mi vezetett ahhoz, hogy lét-
rejöhessen ez a tárlat?

– Zsidákovics Mihály fes-
tőművész évek óta szervez 
kiállításokat amatőr és profi  
művészek számára nonpro-
fi t alapon. Van egy több mint 
hatezer tagot számláló Face-
book csoportja a Contempo-
rary artists fi ne artists. Akkor 
ismertem meg, amikor csatla-
koztam ehhez a csoporthoz. 
Éppen egy nagyszabású ki-
állítást szervezett „100 Festő 
100 Képe” címmel. Erre én 
is pályáztam és kiállíthattam 
egy alkotásomat. Ő ajánlotta 
fel és biztosította számomra a 
lehetőséget, hogy kiállíthatok 
a Király Klub Galériában, így 
jött létre az első önálló kiállí-
tásom. Nagyon hálás vagyok 
neki, és nagyon köszönöm!

– Mi alapján válogattad 
ki a bemutatásra kerülő 
képeket? 

– Nem volt könnyű, mert 
„önmérsékletet” kellett tanú-
sítanom. Azt hiszem, jól dön-
töttem, hogy nem vittem több 
képet, mert a kevesebb néha 
több. Próbálom bemutatni a 
„világomat”, törekedve arra, 
hogy a kiállításra látogatók 
lássák benne a koncepciót. Itt 
már nem lehet káosz.

– Melyik a kedvenc saját 
festményed és miért?

– Természetesen a Má-
téról készült portré a leg-
kedvesebb, de a többi is 
„szerelemgyerek”.

– Milyen további terveid, 
céljaid vannak? Miket sze-
retnél még kipróbálni, meg-
valósítani a festészet terén?

– A célom, hogy szakmai-
lag fejlődjek, hogy még job-
ban meg tudjam valósítani 
a gondolataimat, az elkép-
zeléseimet. Szeretnék még 
sok kiállításon részt venni, 
jobbnál-jobb képeket feste-
ni, örömet okozni a festésze-
temmel. Folyamatosan meg-
újulni, már csak azért is, mert 
az Anyámfest Facebook-olda-
lam több mint 600 kedvelőjét 
nem szeretném untatni. Meg-
érdemlik, hogy a tőlem telhe-
tő maximális „teljesítményt” 
kapják, hiszen fi gyelemmel 
kísérik a tevékenységemet, 
bíztatnak, sokukkal baráti 
viszony alakult ki. Nélkülük 
nem tartanék itt. Elindultam 
egy úton, ez még csak a kez-
det, de ez az út fontosabb, 
mint maga a cél.

 Budai Klára

Patyi Ágnes: „A festés csodákat tett és tesz velem”
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Árthat a szívnek az alacsony szénhidráttartalmú étrend
A szénhidrátok megvonása árthat a szívnek, az alacsony szénhidráttartalmú étrenden élők, 

vagyis a kevés gabonát, gyümölcsöt és keményítőben gazdag zöldségeket fogyasztók ese-

tében jelentősen nő a szívritmuszavar kockázata - állapították meg kínai kutatók.Életmód

 ■ A gyermekorvosi ren-

delőben megforduló be-

tegek mintegy 30%-a – 

néha még több is – fül-

fájással küzd. Dr. Sebő 

Zsuzsanna gyermekgyó-

gyász főorvos, homeopa-

ta elárulta, hogy mi en-

nek az oka, mit tehetünk, 

hogy megelőzzük a bajt.

A fülgyulladás előfordulásá-
nak gyakoriságát gyermek-
korban az anatómiai adott-
ságok és az immunrendszer 
sajátosságai okozzák. 

- A korai orrfújás fontossá-
gára szeretném elsődlegesen 
felhívni a fi gyelmet, ugyanis 
amennyiben tiszta az orrjárat, 
nehezebben húzódik a gyul-
ladás a fülre – kezdte dr. Se-
bő Zsuzsanna. – Már kisbaba 
kortól kezdve elkezdhetjük 

megtanítani a gyerekeket az 
orrfújásra. Fél éves kor körül 
akár fürdés közben tanítsuk 
fújni a babát, és mondjuk is 
neki. Nagyobb gyereknél pe-
dig játékosan helyezzünk az 
arcára leheletvékony, egyré-
tegű papír zsebkendőt, és 
biztassuk arra, hogy próbál-
ja meg az orrával fújva meg-
lebbenteni azt. Amennyiben 
a gyermek nem tud még orrot 
fújni, akkor mindenképpen 
fontos az orrváladék eltávo-
lítása leszívással - magyaráz-
ta a doktornő.

 ■ A magyar lakos-

ság 33 százaléka vé-

gez kisebb-nagyobb 

gyakorisággal intenzí-

vebb testmozgást a leg-

utóbbi Eurobarome-

ter felmérés szerint. 

Az európai uniós országok-
ban élők sport- és fi zikai akti-
vitásait vizsgáló kutatás alap-
ján a többség heti két-három 
alkalommal szánja rá magát 
arra, hogy sportoljon. A tanul-
mány rámutatott: a megkérde-
zett magyarok 11 százaléka 
vallotta azt, hogy azért spor-
tol, mert örömét leli benne, 
míg az EU többi országában 
ez a mutató 30 százalékon áll.

Az Egészségügyi Világszer-
vezet (WHO) ajánlása szerint 
18 éves kor felett legalább 2,5 
órás alacsony, vagy minimum 

75 perces magas intenzitá-
sú tréninget kellene heten-
te elvégezniük az emberek-
nek, hogy karban tartsák a 
testüket, megőrizzék a fi zikai 
kondíciójukat.

- Ezt a szintet ma még Ma-
gyarországon az európai át-
lagnál kevesebben teljesítik, 
de az mindenképpen pozitív 
fejlemény az elmúlt évtized 
trendjeit fi gyelve, hogy ha las-
san is, de nő azoknak a száma, 
akik kipróbálnak különböző 
szabadidőspor-
tokat – hang-
súlyozta Lacza 
Gyöngyvér, a Test-
nevelési Egyetem 
docense.

A szakember
szerint nem sze-
rencsés tenden-
cia, hogy a ma-

gyar emberek az uniós tren-
dektől eltérően jobban sze-
retnek otthon sportolni (59 
százalék), mint ellenőrzött 
körülmények közt egy edző-
teremben, vagy éppen egye-
sületben (20 százalék). Erre 
azért tekint rizikóként, mert 
aki úgy edz, hogy nem kon-
zultál közben szakemberrel, 
edzővel, az vélhetően sem fi -
zikálisan, sem mentálisan nem 
éri el azt az eredményt, amit 
célként kitűzött maga elé.

A magyarok 33 százaléka sportol 
rendszeresen

Egész kicsi kortól 
fontos az orrfújás

KENEDI TRAVEL  UTAZZON A LEGJOBB ÁRON!

További ajánlataink: www.keneditravel.hu – 224 oldalas katalógusunkat kérje irodánkban.
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

FIRENZE-RÓMA-VELENCE
HÚSVÉTKOR

6 nap 5 éj
busz, idvez., 5 éj három és négycsillagos 

szállodákban, svédasztalos reggelivel, Firenze 
gyorsvasútjegy, Velence helyi vonatjegy, 

városnézések
ápr. 18-23. AKCIÓ!

99900 Ft helyett 79 900 Ft/fő!

SALZBURG-SALZKAMMERGUT ÉS A SASFÉSZEK 
4 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában, 
svédasztalos reggeli, kirándulások a program 

szerint
április 25-28. AKCIÓ!

 64900 Ft helyett 54 900 Ft/fő

ERDÉLY –
SZÉKELYFÖLD KINCSEI

5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj négycsillagos szállodában, 

svédasztalos reggeli, kirándulások, 
húsfeldolgozó látványműhely látogatás 

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

manufaktúrában
május 1-5., AKCIÓ!

59900 Ft helyett 44 900 Ft/fő!

BERLIN-POTSDAM 
4 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában, 
svédasztalos reggeli, kirándulások

május 26-29. 84 900 Ft/fő -8-11%!

BELGRÁD ÉS A VAJDASÁG
3 nap 2 éj

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

június 14-16.
32 900 Ft/fő -8-11%!

TIROL ÉS BOLZANO 
4 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában, 
svédasztalos reggeli, tiroli folklór est vacsorával, 

kirándulások a program szerint
május 16-19. 71 900 Ft/fő -8-11%!

PRÁGA-KARLOVY VARY-KUTNA HORA 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában, 

svédasztalos reggeli, Becherovka múzeum 
belépő kóstolóval, kirándulások

június 7-10. 44 900 Ft/fő -8-11%!

SZEPESSÉG GAZDAG VÁROSAI
3 nap 2 éj

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

június 17-19. 29 900 Ft/fő -8-11%!

MAGAS TÁTRA-DUNAJEC-NEDECZ VÁRA
3 nap 2 éj

busz, idvez., 2 éj háromcsillagos szállodában, 
svédasztalos reggeli, 

kirándulások a program szerint
jún. 28-30. 29 900 Ft/fő -8-11%!

TÁTRA LEGSZEBB TÁJAI
 3 nap 2 éj

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

jún. 28-30. 29 900 Ft/fő -8-11%!

LONDON-OXFORD-WINDSOR-STONEHENGE
8 nap 7 éj

busz, idvez., 7 éj háromcsillagos szállodában, 
kirándulások, svédasztalos reggeli, kompjegy

június 6-13. 174 900 Ft/fő -8-11%!

NYARALÁSOK

ALBÁNIA 10 nap 9 éj
busz, idvez., 1-1 éj oda-vissza Szerbiában, 
7 éj Albániában négcsillagos szállodában, 

svédasztalos reggeli, ingyenes strandszervíz
jún. 25-júl. 4., júl. 2-11.

129 900 Ft/fő -8-11%!

TOSZKÁN NYARALÁS ELBA-SZIGETI 
KIRÁNDULÁSSAL

6 nap 5 éj
busz, idvez., 5 éj háromcsillagos szállodában, 
svédasztalos reggeli, ingyenes strandszervíz

május 27-június 1. 94 900 Ft/fő -8-11%!

GÖRÖGORSZÁG-KAMENA VOURLA
10 nap 9 éj

busz, idvez., 1-1 éj háromcsillagos szállodában 
Makedóniában, 7 éj Görögországban Kamena 
Vourlán kétcsillag plusz besorolású, medencés 

szállodában, svédasztalos félpanzióval
jún. 25-júl. 4. 134 900 Ft/fő -8-11%!

A 8-11% kedvezmény március 31-ig érvényes, az AKCIÓS árakból egyéb kedvezmény nem érvényesíthető.
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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

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 
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 

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
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. Apák GYED-en
A jogszabályi változások révén az utóbbi évben megduplázódott a GYED-et igénylő apák 

száma. Bár az apák otthonlétének társadalmi megítélése még mindig inkább a negatív 

irányba hajlik, az igénybevevők számának emelkedése mutatja a szemléletbeli változást.Álláspont
 ■ A jutalékos munkáktól 

az álláskeresők jó része 

ma is menekül, idegen-

kedik. Ennek indoka egy-

szerű, a biztos, havi fix 

az, ami miatt a legtöb-

ben munkaviszonyt vál-

lalnak. A jutalékos mun-

ka jár némi kockázattal, 

ennek ellenére ötvözi 

a vállalkozói és a mun-

kavállalói lét előnyeit.

Miért nem érdemes idegen-
kedni tőle?

A jutalékos munkáknál is kö-
telező valamilyen alapbért 
biztosítani, azaz a havi fi x itt 
is biztosított. Ezen felül van 
egy feltételek teljesüléséhez 
kötött mozgóbér. Valójában 
ez az, amiért a jutalékos mun-
kát érdemes elvállalni. Ah-
hoz, hogy vállalni tudjuk, en-
nek kockázatait kell felmérni. 
Ezt állásinterjún jól kérdezve 
tudjuk megtenni.

Mit kell ilyenkor kérdezni?
1. Az eladandó termék vagy 

szolgáltatás részleteiről

2. Az értékesítői szerepről
3. A cég értékesítést támo-

gató tevékenységéről
4. Milyen teljesítményt vár-

nak el, és mire alapozzák ezt 
az elvárást?

A bizalom az üzleti élet 
alapja
Megbízható-e a cég, akivel ju-
talékos értékesítői munkáról 
tárgyalunk? Milyen a híre a 
piacon, mennyire tőkeerős, 
mennyire képes kiszolgálni 
az ügyfeleket jó minőség-
ben? Mennyire reálisak a ter-
veik, mennyire jó a terméke?

Ha ezeket a kérdéseket 
állásinterjún feltesz-
szük, azzal két le-

gyet is üthetünk egy csapásra: 
megmutatjuk, hogy felkészül-
tek vagyunk és alkalmasak 
erre a munkára, emellett a 
saját kockázatainkat is tud-
juk értékelni, és nagyobb ön-
bizalommal vághatunk bele 
a munkába, ha tudjuk, mire 
számíthatunk pontosan. Er-
re a helyzetre igaz, hogy aki 

mer, az nyer.

Jutalékos munkák: aki mer, az nyer

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

 ■ Legtöbbször idény-

munkaként tekinthetünk 

a hajózásra, mert nagyjá-

ból márciustól októberig 

szól egy szerződés, de 

vannak olyan világkörüli 

hajóutak is, amelyek di-

rekt úgy vannak szervez-

ve, hogy egy teljes évig 

mindig pont olyan helyre 

utaznak, ahol meleg van. 

Ezért úgy érezhetik a vendé-
gek, hogy egész évben nyara-
láson, vakáción vannak. Ter-
mészetesen ezzel együtt nem 
csak ők, hanem velük együtt 
az alkalmazottak is világot 
látnak. Pontosan ezért álta-
lában kérnek valamekkora 
tapasztalatot is a különböző 
pozíciókhoz, illetve nem elég 
egy nyelvvizsga, tesz-
telni is szokták nyelv-
tudásunkat. Érdemes 
minél hamarabb je-
lentkezni az ilyesfajta 
állásokra, mert a hajó 
indulása előtt már oda 
kell utazni a kiinduló 
pontra, hiszen a hajót 
indulásra késszé kell 
varázsolni. Általában 

nem bízzák a véletlenre a csa-
pat összeszervezését, mivel 
szükségük van a megfelelő 
mennyiségű munkaerőre, így 
már jóval az indulás előtt ösz-
szeállítják az adott úton dol-
gozók listáját. 

Egy ilyen munkával 350 
000 forinttól kezdve, még 
akár 1,5 millió forintot is lehet 
keresni, természetesen pozí-
ciótól függően. Mindemellett 
az sem elhanyagolható ténye-
ző, hogy szinte semmire sem 
kell költenie az embernek, 
hiszen szállást és étkezést 
is biztosítanak, így lényegé-
ben ha nem költünk nagyon 
a városlátogatások alkalmá-
val, akkor majdnem, hogy az 
egész fi zetésünket félre tud-
juk tenni.

Élet és munka egy luxushajón

Koncz Mátyás +36 (20) 251 3873
koncz.matyas@postnet.hu

Kérjen egyedi ajánlatot!

www.postnet.hu

1151 Bp. 
Székely Elek u. 13-15.

• csomagszállítás országosan 1 munkanap alatt • üzleti ügyfeleknek egye-
di árkalkuláció • webshop logisztika, bérraktározás, komissiózás,  csoma-
golás, disztribúció • üzemanyagfelár és rejtett költség nélküli díjszámítás 
• 
4m-ig • több csomagos címzett esetén, összsúly alapú fuvardíj számítás • 
utánvétek visszajuttatása utalva és készpénzes formában is • sms, email 

-
deléshez • export csomaglogisztika Európa 17 országába

Futárszolgálat, 
raktározás üzleti 
ügyfeleknek

Munkaerőt keres?
Velünk megtalálja

a legmegfelelőbbet!

Álláshirdetését adja fel
a Szuperinfóban!

Kérjen ajánlatot:
budapest@szuperinfo.hu

vagy 887-0707

BUDAPEST
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Érvényesíttetni kell az utazási kedvezményre jogosító igazolványokat
Március 31-éig kell érvényesíteni a nyugdíjas bérletigazolványokat és a felsőoktatási diákigazolványo-

kat a kedvezményes budapesti közlekedéshez. A nyugdíjas bérlet csak érvényes bérletigazolvánnyal 

használható.

 ■ Nyolcadik alkalom-

mal rendezi meg a Palota 

sakk klub április 6-án ha-

gyományos nagyszabású 

gyermeksakk versenyét. 

Helyszín a már jól ismert 
Hubay Zeneiskola, ahol öt 
korcsoportban mérettetnek 
meg a sakk szerelmesei. Évek 
alatt a verseny az ország leg-
nagyobb gyermek sakkverse-
nye lett, sőt már nemzetközi 
szintre is emelkedett. Külföld-
ről is érkeznek nevezések. 

- A gyermekkorosztályok 
mellett egy FIDE Rapid ér-
tékszám szerző csoportot is 
életre hívtunk, ami jó ötletnek 
tűnt, van iránta érdeklődés 
- tudtuk meg Mihály Zoltán 
versenyigazgatótól.

Ezzel a kategóriával a 
versenysakkozók is játék-
lehetőséget kapnak, mert 
itt nemzetközi értékszámot 
tudnak szerezni. A verseny- 
eredmények folyamatosan 
rákerülnek a Nemzetközi 
Sakkszövetség szerverére, 
a chess-results.com -ra, ez-

által akár élőben is követhe-
tő a verseny alakulása. Idén a 
párosítás több digitális óriás 
kijelzőn lesz követhető, ami 
nagyon korszerű lebonyolí-
tást tesz lehetővé. A gazdag 
díjazás sem marad el, minden 
csoportban az első három he-
lyezett serleget, míg az első 
hat érmet és oklevelet kap. 
Külön díjazzák a legeredmé-
nyesebb leány versenyzőket 
és a legjobb óvodás is ku-
pát vihet haza. Egyedülálló, 
hogy a nap végén minden 
résztvevő tárgyjutalomban 
részesül a támogatónknak 
köszönhetően. 

Nevezési lehetőségek: id.
mihalyzoltan@gmail.com 
vagy a 06-20/985-7162-es 
telefonszámon.

Idén már nyolcadszor RÉGIO 
Játék Rákospalota Kupa!

WWW.SZINDBAD.HU | +36 84 361 071
8636, BALATONSZEMES, ÁRNYAS FASOR 1.

WWW.SSSZZZIIINNNDDDBBBAAADDD..HHHUUU ||| +333666 888444 333666111 000777111
Á

MÁRCIUS 17 - MÁJUS 31 KÖZÖTT

9.225,-FT/FŐ/ÉJ-TŐL

Tavaszi Wellness 
napok

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

Telefon: 06-(1)-386-2579

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

ADÁS-VÉTEL
MATCHBOX-OT, JÁTÉKOKAT  60-70-es évekből 
vásárolok gyűjteményembe. Tel.: 06-20/4162-712
BÉLYEGFELVÁSÁRLÁS!  Könyv, pénz, jelvény, 
egyéb gyűjtemények vétele, díjtalan kiszállás-
sal. Pál István Tel.: 06-20/947-3928

ANTIKVITÁS
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

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

ARANY,EZÜST
ARANY, EZÜST  ékszereket, vitrineket, vitrin-
tárgyakat, használt párnát, dunyhát,kész-
pénzért veszek! Ékszerekért + 5%-ot adok! T.: 
06-70/414-5184

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

ÁLLÁS
SZAKMUNKÁST KERESEK  lapostető szigetelés-
hez 14.000 Ft/nap, (400.000 Ft/hó). Heti fi zetés. 
06-70/550-9592 Szőcs Szigeteléstechnika Kft.
K AMIONSOFŐRT FELVESZÜNK  belföl-
di fuvarozásra. Érdeklődni: Pro-Money Kft.: 
06-20/974-9358

Váci munkavégzéssel

keresünk C és E 
GKI vizsgával

 

Érd.: 30/984-3666

ÖSSZESZERELŐI MUNKÁRA  keresünk dol-
gozókat XVIII. kerületben, azonnali kezdés-
sel, ingyenes szállással. Tel.: 06-30/928-5963
BC Engineering Kft.

Há
z- é

s la
kásfelújítás

Csak pontosan, szépen,
         úgy érdemes.

Gipszkartonozót,
lakatost,
burkolót, 

kőművest,
festőt felveszek!

06-20/998-2369

F É L Á RON! 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!

PATEK PHILIPPE
Arany:  

akár 4 000 000 Ft
Acél:  

akár 2 000 000 Ft

VACHERON
CONSTANTIN

Acél: akár 500 000 Ft
Arany:  

akár 1 000 000 Ft

CARTIER
Acél:  

akár 20 000 Ft
Arany:  

akár: 100 000 Ft

PATEK PHILIPPE
1930-AS ÉVEK

Acél: akár 1 000 000 Ft
Arany:  

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
CHRONOGRAPH

Acél: akár 500 000 Ft
Arany:  

akár 1 000 000 Ft

OMEGA
CONSTELLATION

Acél: akár 100 000 Ft
Arany:  

akár 200 000 Ft

Órákat készpénzért vásárolunk!

FEHÉRNEMŰ ÉS  divatárú üzletbe eladót kere-
sünk. Érdeklődni: 06-30/768-1250 Olokrap Kft.

Kedves, precíz, 
megbízható ELADÓKAT 
KERESÜNK élelmiszer 

egységeinkbe
azonnali kezdéssel. 

Családias környezetben, 
versenyképes fizetést 

kínálunk. 
A munkavégzés helye: 

Fény utcai piac,

Budaörsi 

bevásárlóközpont. 

Jelentkezés: 
szega@szegacam.hu 

06-70-529-9110

TAKARÍTÓT, SZOBALÁNYT,  keresünk, be-
jelentett munka, korrekt bérezés, pálya-
kezdők nyugdíjasok is, 06-30/356-09-35,
remekmunka20@gmail.com (HSC Kft.)

Budapest melletti 
szállodáinkba kollégákat 

keresünk az alábbi pozíciókra:

szakács.
Önéletrajzokat az: 

ertekesites@gastland.hu 
e-mail címre várjuk.

 (Vendégváró Vendégfogadó Kft.) 
a 06-30/238-7886-os 

telefonszámon lehet.

SEGÉDMUNKÁST KERESEK,  Kezdőknek 11.000 
Ft/nap, heti fi zetés. Telefon: 06-70/550-9592 
Szőcs Szigeteléstechnika Kft.

CSERÉPKÁLYHA
CSERÉPKÁLYHÁS:  építés, átépítés, javítás, bon-
tás, ingyenes állapotfelmérés. Nyugdíjas kedvez-
mény! T.: 06-30/418-3292

ÉLETJÁRADÉK
MAGÁNYOS?  Ellátásra szorul? Vagy csak rossz az 
anyagi helyzete? Életjáradéki, eltartási szerződést 
kötnék. 06-30/744-1532

45 ÉVES,  egy gyermekes, rendszeres jövede-
lemmel rendelkező apuka Budapesten élet-
járadéki szerződést kötne. 06-20/923-3141

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

ÉPÍTŐANYAGOK
II. OSZTÁLYÚ  trapézlemez akció! Horganyzott és 
színes trapézlemezek 1200-1300 Ft/m² (nettó). 
Tel.: 06-29/367-618, 06-70/318-9472

ÉPITŐIPARI KIVITELEZÉS
KŐMŰVES, BURKOLÓ  festő, tetőfedő, bádo-
gos, és víz-gázszerelés munkát gyorsan vállalok. 
30/557-9074

FAKIVÁGÁS

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

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

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

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!

GÉP, SZERSZÁM
HASZNÁLT GÉP,  szerszám felvásárlás, eszter-
ga, lakatos, maró, vídia, lapkák, satuk, állvá-
nyos, oszlopos fúrógépek, kulcsok, kalapácsok. 
+36/30-5900-455

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

GONDOZÁS
MAGÁNYOS? SEGÍTHETEK?  Ellátásra szorul? 
Életjáradéki-gondozási szerződést kötnék Ön-
nel! 06-30/419-6818

Befogadnám azt a 
leinformálható egészséges 

Hölgyet, akinek teljes ellátást 
és otthont biztosítanék.

Az elvárásom, a ház körüli 
teendőkben való segítség. 
Szellemileg teljesen tiszta 

vagyok, a mozgásom 
kissé korlátozott. 83 éves 

özvegyasszony vagyok akinek 
a fia fogja intézni az ügyeit.

Telefon: 06-30/9447-935.
HÁZTARTÁSI GÉPEK

Felújított mosógépek 
garanciával!

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

INGATLAN

BUDAPEST-KISPEST  kertvárosi részén társasházi, 
75 m²-es, 2 szobás, összkomfortos lakás autóbeál-
lóval kiadó. 165.000 Ft/hó +rezsi. 06-30/925-3388

JÁRMŰ
KÉSZPÉNZÉRT AUTÓKAT  vásárolunk bontás-
ra. Hivatalos igazolás és szállítás ingyenes. 
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
HAGYATÉK,  ingatlan, pince, padlás lomtala-
nítása - ürítése, akár díjtalanul is! Hulladék-
szállítási engedéllyel. 06-30/398-1597 

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

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, e-mail.: nosz-
talgia.antikvarium@gmail.com ifj . Nagy László

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
TÁRSASHÁZAK,  családi házak homlokza-
ti hőszigetelése,festés-mázolás, tapétázás. 
hoszigetelesfestes. hu Tel: 70/369-1614

FESTÉS, MÁZOLÁS,  külső-belső hőszigetelés és 
kapcsolódó szakipari munkái. T.: 06-30/9413-563, 
www. szobafestok.eu, info@vabu. hu

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

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!

ROVARIRTÁS

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

www.dunatox.hu

SZARVASAGANCS

06-30/788-6062
Hagyatékot is!

akár

10 000–30 000 Ft 

darabja

Agancs 
felvásárlás!

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

Temetési fotózás 
20-944-1144

bodai@bodai.hu
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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.
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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

TETŐ
PALATETŐ  bontásnélküli felújítása színes, 
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes ár-
ajánlatkészítés. Akció -10%. 06-30/229-2206, 
www. palatetofelujitasjavitas. hu

TET�FELÚJÍTÁS
Újra cserepezés, 
bádogos munka, 

szigetelés, lindab-lemez, 
ereszcsatorna szerelés.

Legjobb 
árakkal rendelkezünk!

Tel.: 06-70/294-6695
TETŐ!  Régi, hajlott tetők javítása, cseréje; bá-
dogozás, csatorna, beázás elhárítás; előtetők, 
garázsok építése; fedlapcsere; tetőtér beépí-
tés, szigetelés; Lindab tető új, tető cserepezés. 
06-30/899-6270, 06-70/363-9571

TOLLTISZTÍTÁS

ÜZLET, IRODA
EGER BELVÁROSÁBAN  93 nm-es iroda zárható 
parkolóval tartósan kiadó. Érd.: 06-20/947-4992

ÜDÜLÉS
ELŐ-TAVASZI AKCIÓK APARTMANOKBAN!  Fürdő 
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://hajdu-
szoboszlo.jaszbere. hu Tel: 30/3817941

HAJDÚSZOBOSZLÓI 

KEDVEZMÉNYES 
ÜDÜLÉS

3 éjszaka 
22 500 Ft*

4 éjszaka 
28 000 Ft*

7 éjszaka 
49 000 Ft*

Tartalma: 
✓  korlátlan 

büféreggeli,
✓  menü- 

választásos 
vacsora,

✓  korlátlan 
szauna- 
használat.

Telefon: 06 30 848 6056
www.hotelkristaly.hu

* Az IFA-t nem tartalmazza.

07. 15 – 08. 31.

7 nap/6 éj, félpanzióval, 
4 ágyas elhelyezéssel 

30 000.- Ft/főtől.

Nyaralás
Lillafüred Kapujában

4 nap/3 éj, fp/fő: 
22 000.-

3 nap/2 éj, fp/fő: 
17 000.-

lillafuredkapujahotel@chello.hu
www.lillafuredkapujahotel.hu

46/339-423, 30/9681-045
VEGYES

VÁSÁROLOK HAGYATÉKOT  garázsvásárt, régi 
motorkerékpárt, régi kerékpárt, dongót, gyűjte-
ményt. 06-70/650-31-68 

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

tanfolyam 
Telefon: 06-1/887-0707

E-mail: hirdetes@szuperinfo.hu
Hirdessen a Szuperinfóban!
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Kikapcsoló Toplistás énekesnő érkezik az EFOTT-ra
A Spotify-on havonta 18.489.743-an hallgatják, legújabb kislemeze, az OWY pedig 

néhány napja debütált. A közel harminc éves színész- és énekesnő, a brit Voice és 

X-Faktor mentora, Rita Ora visszaigazolta: ott lesz Velencén.

Ed McDonald:
Hollóvér
Négy év telt el azóta, hogy 
a Nall-gépezet visszaverte a 
Mély Királyait a Kárhozatba, 
de a szörnyek így is tüzes 
esőt ontanak 
az égből, és 
más sötét erők 
is szervezked-
nek a köztár-
saság ellen. Új 
hatalom van 
születőben: a Fénylányként 
ismert, ragyogásba burkoló-
zó szellem látomásokként je-
lenik meg városszerte, az őt 
istenítő szekta pedig egyre 
nagyobb erő és befolyás birto-
kába jut. Az eluralkodó káosz 
megállíthatatlan.

Galharrow és az Éjszárnyak 
vajmi keveset tehetnek a szek-
ta – vagy a Névtelenek külö-
nös parancsai – ügyében, de 
mikor ismeretlen tettesek fel-
törik Szarkaláb széfjét, és nyo-
ma vész egy rettentő hatalmú 
tárgynak, akkor mindent meg 

kell tenniük, hogy visszasze-
rezzék. Csakhogy ehhez vála-
szokra lesz szükségük, márpe-
dig ezekért kénytelenek fejest 
ugrani a lidércnyomásba: a 
Kárhozat kellős közepébe.

Octavia E. Butler:
Hajnal
Lilith ismeretlen helyen ébred 
fel. Hamar megtudja, hogy az 
oankáli nevű idegen faj űrha-
jóján tért magához, ahol több 
száz évig tartották mélyalvás-
ban. Találkozik a földönkívüli 
lényekkel is, akik megosztják 
vele a tudásu-
kat: a nukleá-
ris holokauszt 
idején vették 
fel a kapcsola-
tot a kipusztu-
lásra ítéltetett 
emberiséggel, megmentették, 
akit lehetett, majd az évszá-
zadok alatt meggyógyították 
a Földet. Kifejlesztették a rák 
ellenszerét is, és olyan gene-
tikai módosításokat végeztek 

az embereken, melyek ered-
ményeként nemcsak, hogy 
nem lesznek betegek többé, 
de a mentális és fi zikai képes-
ségeik is egyaránt javultak. 
Az oankálik úgy érzik, eljött 
az idő, hogy felébresszék az 
embereket, és visszavezessék 
őket a Földre.

Cecelia Ahern:
Üvöltés
Harminc nő, harminc 
történet
A kötetben har-
minc különle-
ges, fantázia-
dús történetet 
olvashatunk, a-
melyekben nők 
küzdenek le ezernyi viszon-
tagságot agyafúrtságuk, lele-
ményességük és könyörüle-
tességük révén. 

A novellák főszereplőit 
olyan dilemmák, vágyak és 
törekvések mozgatják, ame-
lyekkel a világ minden pont-
ján azonosulni tudnak a nők. 

Az ismerős élethelyzetek jó 
adag mágikus realizmussal 
fűszerezve meghökkentő és 
sokszor roppant mulatságos 
végkifejletbe torkollnak. A 
gondolatébresztő írások hős-
női életük különböző terüle-
tein (házasság, gyereknevelés, 
politika, karrier) szembesül-
nek titokzatos, de nagyon is 
valós problémákkal. 

Egyikük bőrén vészjósló ha-
rapásnyomok jelennek meg, 
a másikat egy rémálomszerű 
prezentáció kellős közepén 
szó szerint elnyeli a föld, a 
harmadik pedig elhatározza, 
hogy visszaviszi megunt fér-
jét a boltba, ahol annak idején 
beszerezte. A különféle aka-
dályokkal birkózó nők életét 
az is formálja, miként tekinte-
nek rájuk mások, de leginkább 
persze az, hogy ők maguk ér-
zékelik-e a bennük rejlő erőt.

Lotta Sonninen:
Nagy sérelmeink 
kiskönyve

Legyünk őszinték: baromira 
idegesítő és unalmas a ma-
napság állandóan hangozta-
tott „legyél pozitív” és a sok 
duma a meditálásról, meg a 
jógázásról. Mi 
lenne, ha a bel-
ső feszültségün-
ket és bosszú-
ságainkat végre 
nyíltan és olyan 
feketén adhatnánk ki magunk-
ból, ahogyan azt valójában 
érezzük? A Nagy sérelmeink 
kiskönyve végre lehetőséget 
nyújt a tulajdonosának arra, 
hogy kiírja magából az őt kö-
rülvevő idióták idegesítő dol-
gait, és hangot adjon az élet 
pokolian sötét oldalának is! 

A vidám, megdöbbentően 
katartikus és kreatív könyv arra 
biztatja kitöltőjét, hogy panasz-
kodjon, nyögjön, vesse papírra 
a sérelmeit és bátran sorolja fel 
az idiótákat a munkahelyén, a 
magánéletében vagy akár az ut-
cán – és gondosan rejtse el ezt 
a naplót a szerettei elől. 

k

k k k

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

e-mail: rejtveny@szuperinfo.hu
2019. március 29.

rejtvénycsomagot sorsolunk ki.
A helyes megfejtést és a nyertesek nevét 

A Szuperinfó 2019/10. heti rejtvényének megfejtése:
A festészet ábrázol, de nem magyaráz.

Nyertese:
Kosztolányi István, Budapest XIII.

Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.
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A 19. 
századi 
komoly-
zene csodái

Rhoda Scott eredetileg tavaly novem-
berben adott volna koncertet Buda-
pesten, de lábtörése miatt meg kel-
lett műteni, ezért az összes hátralévő 

I M P R E S S Z UM

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

Újra Budapesten 
koncertezik Rhoda Scott

2018-as
koncert-

jét új időpontra kellett áttennie. 
Az orgonaművész már teljesen fel-

épült, és április 14-én a Papp László 
Budapest Sportarénában lép fel a La-
dy Quartet néven megismert formá-
cióban, három jazz tehetséggel ki-
egészülve. A koncerten a klasszikus 
mester legismertebb dalai lesznek 
hallhatóak, a trió stílusára jellemzően 
modern, virtuóz és meglepő harmó-
niai fordulatokban gazdag előadás-
módban. Az eseményen Zeffer And-
rás is fellép. 

Mendelssohn válogatott szerze-
ményei csendülnek fel az Anima 
Musicae Kamarazenekar következő 
estjén, április 11-én a MOM 
Kulturális Központban Haru-
ka Nagao hegedűművész és 
Nagy Ervin zongoraművész 
közreműködésével. 

Elsőként Felix Mendels-
sohn-Bartholdy d-moll he-
gedűversenyét (MWV O 3) 
hallhatja a közönség, me-
lyet a mester mindössze 13 
évesen komponált hegedű-
re és vonószenekarra. A mű 
megszületése után 130 évig 
lappangott elfeledve, és az-
óta is ritkán szólal meg kon-
certeken. Ezt a d-moll he-
gedű-zongora kettősverseny 

(MWV 
04) követi. A szü-
net után a 19. 
század Mozart-
jának is nevezett 
német kompo-
nista Oktett (Ok-
tett op. 20) című, 
16 éves korában 
szerzett briliáns 
művének vonós-
zenekari változa-
ta zárja le méltó-
képp a koncertet.
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Fejes Endre - Tasnádi 
István: Rozsdatemető 2.0  

Kikapcsoló Visszatér A mi kis falunk 
Az RTL Klub nagysikerű sorozatának várva várt harmadik évada március 

23-án 20.00-kor folytatódik. A kis falu közössége mindig tartogat újabb és 

újabb meglepetéseket. 

Bazi nagy francia lagzik 2.

Mariah Carey
A kos nő játékos természetű,

könnyedén veszi az életet, szen-

vedélyesen veti magát bele min-

denbe. A március 27-én született 

Mariah Carey minden meg-

nyilvánulásából sugárzik az

életigenlés, a lendület.

Ikrek
Bizonyos nem várt esee-

mények arra késztethee-

tik, hoggy változtassonn 

a tervein. Ezt ne rossz

szájízzzel tegye, ha-

nem gondoljon

arra, hogy talán 

tényyleg szük-

sségszerű. 

Rák

Vegye észszre, hogy szeret-

tei távolsáágtartók önnel, 

méghozzá azért, mert 

újabban annnyira érzé-

keny, 
hogy 

minden 

megjegyzést 
vére-

sen komolyan vvesz, 

nem lehet önnenel 

viccelődni.
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Skorpió
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Nyilas
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A Verneuil család ismét visszatér! Claude és Maria Verneuil újabb nehézség-
gel szembesül. Négy vejük, Rachid, David, Chao és Charles 
úgy döntenek, hogy családjaikkal együtt külföldön 
próbálnak szerencsét. Claude és Marie el sem 
tudják képzelni, hogy távol legyenek szeret-
teiktől, ezért mindent elkövetnek, hogy 
visszatartsák őket a költözéstől…

A Bazi nagy francia lagzik 2014 
bombasztikus francia vígjáték-
sikere volt, amely négy hétig 
vezette hazája nézettségi 
toplistáját, s Franciaor-
szágban az év legnézet-
tebb fi lmje volt 104 
millió dolláros bevé-
telével, megelőzve 
valamennyi holly-
woodi stúdiófi lmet. 
A fi lm világszerte 
hatalmas sikert 
aratott, Magyar-
országon is több 
mint 100 ezer né-
ző látta az első epi-
zódot a mozikban.

Fejes Endre a Rozsdatemetőben egy nyol-
cadik kerületi család életét mutatja be 
az első világháborútól a hatvanas évek 
elejéig. Tanácsköztársaság, fehérterror, 
Horthy-korszak, újabb világháború, Rá-
kosi-korszak, 1956... és közben a csa-

lád tagjai élik az életüket: 
házasodnak, gye-

rekeik lesz-
nek, azok szerelmesek lesznek, és nekik 

is lesznek gyerekeik... 
Az előadás nem ötven, hanem 
száz év történetét meséli el: Tas-

nádi István továbbírta Fejes 
Endre darabját, így egészen 

a kétezres évek elejéig néz-
hetünk „alulnézetből”, a 

család újabb és újabb 
generációinak életén 
keresztül a régmúlt 
és a közelmúlt Ma-
gyarországára , 
sorsfordító törté-
nelmi pillanatai-
ra, a rohanó hu-
szadik századra.

A Katona Jó-
zsef Színház elő-
adását Máté Gá-
bor rendezte.
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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 lev-
elekkel

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 • 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

Acél:  akár 200 000 Ft
Arany: akár 500 000 Ft

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

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 

Forgalomból kivont 
valuták 

1900-AS ÉVEK
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