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A nedűbe zárt 
napfény hazája

TOVÁBB ZÖLDÜL A VÁROSLIGET
2019 végén 124 új ligethonos fát is elültettek a Liget Budapest projekt keretében. (2
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Az utóbbi évtizedekben méltatlanul 
feledésbe merült a Kunsági borvidék, 
amely a megfelelő kikapcsolódáshoz 
számos programot és figyelemreméltó 
borokat kínál az ide látogatóknak. 
Ráadásul idén útjára indul egy olyan 
turisztikai kezdeményezés, ami bizo-
nyára sokakat megmozgat majd.  3. oldal
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Tel.: 06 30 343 3155
e-mail: megrendeles@dunatox.hu

www.dunatox.hu

Marci bácsi méhészete

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

* Budapesten és néhány környező településen, 5 000 Ft feletti rendelés esetén. Részletek: termeloimagyarmez.hu

Akácméz: 2.400 Ft 
Hársméz: 2.300 Ft
Selyemfű méz: 1.750 Ft
Napraforgó méz: 1.550 Ft 
Repceméz: 1.650 Ft
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Ingyenes házhozszállítás!*
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MÓRICZ ÉKSZERHÁZ
14 k. törtarany: 12.100 Ft/gr. 14 k. fazonarany: 17.600 Ft/gr. 
18 k. törtarany: 13.100 Ft/gr. 18 k. fazonarany: 25.100 Ft/gr. 

24 k. arany: 19.500 Ft – 32.600 Ft/gr-ig.
1114 Bp. Móricz Zs. körtér 2. (a Dohánybolt mellett) 
T.: 30/680-6955, www.aranyfelvasarlas.net

Miért gyűjtsük szelektíven
a szemetet? – I. rész

Bár már mindenütt elterjedt a szelek-

tív hulladékgyűjtés, az emberek több-

sége mégis nagyon szkeptikus ez 

ügyben. Pedig a válogatott szemét-

gyűjtés nemcsak a környezetnek, de a 

pénztárcánknak is hasznos. 7. oldal

Észak-Pest

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

www.hollako.hu

Keleti Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet

Keresünk 
KEMÉNYFORRASZTÁSHOZ, 

valamint 
TARGONCAVEZETŐI 

ENGEDÉLLYEL 
RENDELKEZŐ NYUGDÍJAS 

KOLLÉGÁT 
azonnali munkakezdéssel.

ÉRDEKLŐDNI: +36 30 202 1690

Kövess minket 
a Facebook-on is!

www.facebook.com/
szuperinfobudapest
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I ■ További ötezer négy-

zetméterrel nő a zöld-

felület a betonutak ro-

vására a Városligetben, 

ahol 2019 végén 124 új 

ligethonos fát is elül-

tettek a Liget Budapest 

projekt keretében, ké-

sőbb pedig tovább bővül 

majd a park zöldfelülete.

Magyarország történetének 
legnagyobb szabású kert- és 
tájépítészeti programjának 
köszönhetően a Városliget 
leromlott növényállománya 
több ütemben teljesen meg-
újul és a Liget zöldfelületi ará-
nya 60-ról 65 százalékra nő.

Kiemelt cél a Városliget-
ben az elmúlt évtizedekben 
a zöldfelület rovására kiala-
kított beton- és aszfaltfelüle-
tek csökkentése. Az ezt célzó 
program első lépésként az in-
dokolatlanul széles, 14 méter 

szélességű Olof Pal-
me sétány útburko-
latát szűkítik le 6 
méterre, így csak-
nem 5 ezer négyzet-
méternyi zöldfelületet adnak 
vissza a parknak.

A parkfejlesztés eddigi 
eredményeinek köszönhetően 
a közönség már birtokba ve-
hette a megújított Vakok kert-
jét, a környező iskolák igé-
nyei szerint kialakított ifjúsági 
sportpályákat, a városligeti 
kutyás élményparkot, ami 5 
ezer égyzetméterrel növelte a 
park zöldfelületét, valamint a 
főváros egyik legnagyobb, 13 
ezer négyzetméteres játszó-
terét, ahol már több mint 80 
ezer család fordult meg.

A novemberi és decembe-
ri enyhe időben a Városligeti 
körúton 12, a Rondó környe-
zetében 47, az Ifjúsági sport-
pályák vonzáskörzetében 7, 

míg a népszerű Nagyjátszótér 
mellett 58 darab új, egészsé-
ges és ligethonos fát ültettek 
el a szakemberek. Az ülteté-
si helyeket a Városliget teljes 
megújítását szolgáló tájépí-
tészeti terv alapján határoz-
ták meg.

A Városliget megújításának 
egyik fő célkitűzése, hogy a 
park zöldfelületének rehabili-
tációja és gyarapítása mellett 
radikálisan csökkentse a köz-
park autóforgalmát, amely a 
mai napig óriási környezeti 
terhelést jelent a Liget élővi-
lágára nézve. Ennek első lépé-
seként megszűnt a parkban a 
felszíni parkolás, és a Város-
liget peremén mélygarázsok 
létesülnek.

 ■ A második negyedévben 

kerülnek forgalomba az új 

alapanyagú 100 forintos 

érmék, mellettük a jelen-

leg használt 100 forinto-

sokkal is lehet majd fizetni.

Az új 100 forintosok külső 
megjelenése és legfontosabb 

paraméterei (például átmérő, 
vastagság) változatlanok ma-
radnak, alapanyaguk azonban 
acél helyett réz-nikkel-cink 
ötvözet, amely a tapasztala-
tok szerint stabilabb műkö-
dést biztosít az automaták-
ban, mint az acél alapanyagú 
érmék. A jelenleg használt 

100 forintos érmék továbbra 
is forgalomban maradnak. Az 
érmeelfogadó automaták fel-
készítése az új 100 forintosok 
kezelésére már tavaly októ-
berben megkezdődött.

Iskolai kampányt indí-
tott a Tej Terméktanács

A Van itt-

hon tej cí-

mű kam-

pány célja, 

hogy meg-

szerettesse a gyermekekkel a 

tej fogyasztását, bemutassa 

nekik a tejtermékek sokféle-

ségét és szerepét az egészsé-

ges táplálkozásban, továbbá 

eloszlassa azokat a tévhite-

ket, melyek a tejtermékek 

előállításához, fogyasztásá-

hoz kapcsolódnak. 

Hamarosan forgalomba kerülnek
az új 100 forintosok

Tovább nő a zöldfelület aránya 
a Városligetben

www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu

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

Manual Hungary Kft.

A
Hungarodental 

az egyik 
legrégebbi 
altatásos 
fogászat.

www.hungarodental.hu

06 70 772 1315

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 ré-
szére évente egyszeri ingyenes 
konzultációs lehetőséget biztosít, 
hogy segítsen megoldani fogászati 
problémáit.

Ez évben valóban egészségesen 
szeretne élni? Kezdje a fogaival! Ala-
kítsa ki már év elején a jó szokásokat!

Év eleji fogadalom
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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
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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
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ARA KIRÁ
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ORVOSI, KOZMETIKAI,
SZÉPSÉGIPARI
BÉRBEADÁSA

Szállá
s u. 2/b. 598
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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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Utazás

1961 óta több 
mint 6700-an 
teljesítették
a kéktúrát
Több mint 6700-an kap-

ták meg 1961 óta az Or-

szágos Kéktúra teljesíté-

séért járó jelvényt. A túra 

útvonala 1167 kilométer 

hosszú, 27 szakaszból 

áll, 152 különböző bé-

lyegzőponttal. Az útvo-

nalat főként magyarok 

járják, de az elmúlt évek-

ben megháromszorozó-

dott a külföldi túrázók 

száma.

 ■ Az utóbbi évtizedek-

ben méltatlanul feledés-

be merült a Kunsági bor-

vidék, amely a megfelelő 

kikapcsolódáshoz szá-

mos programot és figye-

lemreméltó borokat kí-

nál az ide látogatóknak.

Ráadásul idén útjára indul egy 
olyan turisztikai kezdeménye-
zés, ami bizonyára sokakat 
megmozgat majd: a Duna Bor-
út néven bemutatott útvonal a 
szerb-magyar határon átívelve 
a magyar lakta területek leg-
jobb borvidékein át kalauzol-
ja az érdeklődőket. A résztve-
vő negyven borászat nemcsak 
borkóstolót, hanem szállást, 
kulturális programokat és ku-
lináris élményeket is kínál a 

Kunsági borvidék, a nedűbe 
zárt napfény hazája

kalandoroknak, akik egy bortu-
risztikai útlevélen pecsételhetik 
le, melyik célállomást keresték 
fel. Az alábbiakban összeszed-
tünk néhány helyet azoknak, 
akik közelebbről is szeretnének 
belekóstolni ennek a gyönyörű 
vidéknek a mindennapjaiba.

Alföldi borkülönlegesség  
Alföld különlegességét, az 
őshonos arany sárfehér sző-
lő eredetvédett borát tűzte a 
zászlajára a Gedeon Birtok, 
amit a hely alapító tulajdono-
sa Varga Árpád, szőlész – bo-
rász 2000-ben álmodott meg. 

Generációk bora
Körutunk következő állomá-
sa a Kunság déli részén fekvő 
alföldi kisváros, Soltvadkert 
lehet, ahol a Frittmann Borá-
szat található. Alföldi borász-
ként elsőként Frittmann János 
kapta meg az Év Bortermelője 
megtisztelő címet 2007-ben és 
ez a régió más borászatainak 
is áttörést jelentett. 

Bor, látvány, pince
Soltvadkert és a borvidék 
legújabb látványpincésze-
te a 2013-ban indult Lantos 

Borház, ahol birtoklátogatás-
sal, pincesétával egybekötött 
borkóstoló program várja a 
vendégeket. A pincében ropo-
gós-üde reduktív fehér borok, 
rozék és gyöngyözőborok 
mellett tüzes-testes vörös-
borokat is megkóstolhatunk. 

Az őrült ízek otthona
Igazán nem kell messzire 
menni, hogy Magyarország 
egyik legjobb cukrászdájá-
nak kínálatával megismer-
kedhessünk, hiszen Soltvad-
kerten működik a külföldön is 
méltán népszerű Szent Koro-
na Cukrászda. A kultikus hely 
1971-ben fogadta az első ven-
dégeit, majd 2005-ben meg-
kapta az év cukrászdája címet. 

Az ország legjobb nedűi egy 
helyen
Többet adni! - ezzel a mottó-
val nyitotta meg Koch Csaba 
2015 novemberében Kecske-
méten található Koch Borhá-
zát, ahol pinceáron vásárol-
hatjuk meg az ország legjobb 
borait. Az üzletben 27 fajta 
Koch bor mellett 30 borász 
közel 300 borát találhatják 
meg a betérők.

- MÁJUS 1. HÉTVÉGE A LÖVÉRBEN -
2020. 04. 30 és 05.03. között

 - PÜNKÖSDI HÉTVÉGE A LÖVÉRBEN -
2020. 05. 29 és 06.01. között

MINDKÉT CSOMAG ESETÉN 12 ÉVES KORIG INGYENES!!!

RÉSZLETES AJÁNLATAINKAT KERESSE WEBLAPUNKON.

WWW.HOTELLOVER.HU

SZERETNE 
5%-KAL JOBB ÁRAT KAPNI?

FOGLALJON VAGY KÉRJEN AJÁNLATOT 
KÖZVETLENÜL A SZÁLLODÁTÓL MÉG MA!

C
ÉG

Ü
N

K
 F

E
LV

É
T

E
LR

E 
K

E
R

E
S:

 G
é

p
la

k
a

to
s,

 v
il

la
n

y
sz

e
re

lő
, 

fo
rg

á
cs

o
ló

, 
é

s 
b

e
ta

n
ít

o
tt

 m
u

n
k

á
so

k
a

t.
Je

le
nt

ke
zn

i a
z 

al
áb

bi
 te

le
fo

ns
zá

m
on

 le
he

t 
m

un
ka

id
őb

en
 8

-1
5-

ig
 a

 0
6-

70
/7

02
-4

25
9.

CS
EP

EL
 M

ET
AL

L V
AS

ÖN
TÖ

DE
 K

FT
.

H
-1

21
1 

Bp
., 

Ö
nt

öd
e 

u.
 2

-1
2.

Bé
re

zé
s 

m
eg

eg
ye

zé
s s

ze
rin

t.



4 2020. január 30.

Paparazzi

Fo
tó

k:
 T

V
2

 ■ Január 1-jén indult a 

TV2-n az Exatlon Hunga-

ry második évada, amely-

ben Kocsis Alexandra, 

fitnesz modell a bajno-

kok csapatát erősíti. A 

stáb még az ünnepek 

alatt utazott ki Dominiká-

ra, ahol a verseny zajlik.

– Hogyan készültél lel-
kileg és fi zikálisan erre a 
megmérettetésre? 

– Az egész eddigi pálya-
futásomat jellemezte, hogy 
minden versenyemre maxi-
málisan felkészültem, nem 
volt ez másképp az Exatlon 
esetében sem. Sokat edzet-
tem, és mivel általában rit-
kán szoktam cardio edzéseket 
végezni, így erre most job-
ban ráfeküdtem. Fel kellett 
eleveníteni a régi, atlétikás 
múltamat, ugyanis sprinter 
voltam. Tudtam, hogy Domi-
nikán nagyon gyorsak lesz-
nek a pályák, így a legtöbb 
időt a futógépen töltöttem. 
Rengeteget sprinteltem és 
HIT cardio – nagyon magas, 
majd alacsony pulzusszám 
váltakozása – edzéseket vé-
geztem. Emellett az is ren-
geteget segít, hogy úgy tudok 
hinni dolgokban, mint egy 
kislány. Bevált eddig nálam, 
hogy ha leírok valamit egy 
cetlire, és azt elrakom – most 
is itt van nálam –, az mindig 
emlékeztet arra, hogy miért 
indultam, miért kezdtem el, 
miért vagyok itt.

– Titok, hogy mi van a 
cetlin?

– Egyelőre igen. 

Új számára a csapatjáték
– Mit vársz ettől a szerep-

léstől, versenytől?
– Tavaly, amikor néztem a 

műsort, nagyon tetszett ben-
ne, hogy itt tényleg a sporttel-
jesítmény számít. Gyerekko-
rom óta sportolok, és látom, 
hogy mi van a fi atalok és a 
felnőttek körében. Nagyon 
sok az elhízott ember, és a 
gyerekek már korai életszaka-
szukban küzdenek minden-
féle ételallergiával. Úgy gon-
dolom, mindezekben jelentős 

szerepet játszik a sport hiá-
nya. Szeretném a social me-
dia és a televízió, a műsor 
népszerűségét kihasználva 
minél több emberrel meg-
szerettetni a sportot. Hogy 
senki ne azért menjen mo-
zogni, sportolni, mert az kö-
telező, hanem saját magáért, 
a mozgás öröméért. Szeren-
csére sokan kérnek tőlem ta-
nácsot, igyekszem hasznos és 
változatos recepteket, edzés-
terveket megosztani azokkal, 
akik hozzám fordulnak. Gás-
pár Evelyn 35 kg-t fogyott ve-
lem; egy tini vendégem pedig, 
aki 14 évesen jött hozzám, 
már 25 kg-tól szabadult meg, 
és egy visszahúzódó kislány-
ból pillangóvá változott. Az 
a célom, a hivatásom, a kül-
detésem, hogy minél töb-
ben éljenek egészségesen és 
sportoljanak.

– Ez egy csapatverseny, de 
egyéni küzdelmek is lesznek. 
Méred már fel a lehetősége-
ket, erőviszonyokat?

– Sportolóként gondolko-
dom, de eddig nem voltam 
csapatjátékos, mert minden 
sportágamat egyéniben űz-
tem, harcoltam, küzdöttem 
végig. Az elején nagyon ne-
héz volt csapatszinten gon-
dolkodni és nyilván az em-
ber nyitott szemmel jár, látja 
a másik erősségeit, gyengesé-
geit, de most még annyira ko-
rai stádiumában van a játék, 

hogy nagyon nehéz rangso-
rolni. Észre lehet venni, hogy 
valaki nagyon gyorsan, szin-
te egyik napról a másikra tud 
magasra szárnyalni és onnan 
leesni. Azt gondolom, itt tény-
leg a mentális harc lesz az, 
ami dönteni fog a végén.

Érzelmi hullámvasút
– Mi a legnagyobb kihívás 

az Exatlonban?
– Számomra már eleve az 

egy kihívás volt, hogy felké-
szüljek erre az egész verseny-
re. Az ügyességi feladatoktól 
tartottam és tartok a legjob-
ban a mai napig.  

– Hogy érzed magad a csa-
patban, milyenek a többiek?

– A csapatban nagyon jól 
érzem magam, bár az elején 
féltem, mert huzamos ideig 
volt negatív a mérlegem. Ez 
engem lelkileg megviselt, de 
szerencsére olyan jó csapa-
tom van, olyan csapattársaim 
vannak, hogy mindent együtt 
nyerünk és együtt veszítünk. 
Soha nem hibáztatjuk egy-
mást semmiért. Nekem van 
a legjobb csapatom, és örü-
lök, hogy mindezt átélhetem.

– A Kihívókról mit 
gondolsz?

– Nagyon sikeréhesek, nem 
szabad őket alábecsülni. Ha-
sonló érzelmi hullámvasúton 
ülnek, mint mi. Erős mentá-
lis harc van köztünk, hoz-
zánk hasonlóan bármikor 

tudnak ők is nyerni vagy ép-
pen veszíteni.

– Mennyire inspiráló, 
hogy ilyen környezetben 
versenyezhettek?

– Mivel nyári gyerek vagyok 
és utálom a telet, nekem már 
az is sokat jelent, hogy süt 
a nap és meleg van. Ez na-
gyon az én közegem. Inspirál 
a helyszín, tényleg gyönyörű 
helyen vannak a pályák, ez 
feltölt energiával. Az esti hű-
vösebb időjárás nyilván nem 
jó, illetve a táborban a hideg 
víz sem lesz a kedvencem.

Hiányzik a család
– A honvágy mennyire je-

lentkezett már?
– Nagyon érdekes, mert 

sokkal hamarabb jelentkezett, 

mint gondoltam. Iszonyato-
san hiányzik a családom, a 
szerelmem. Minden egyes 
nap úgy kelek és úgy fek-
szem, hogy rájuk gondolok. 
De ezt az érzést el kell hesse-
getnem, mert van egy célom, 
amiért idejöttem, azt pedig tu-
dom, hogy otthon néznek és 
büszkék rám. Palik Laci gyak-
ran utalt arra a játék elején, 
hogy én még nem érkeztem 
meg, és ez pont amiatt volt, 
mert lélekben otthon marad-
tam a családdal. De már itt va-
gyok, és kihozom magamból, 
amit csak tudok.

– Mi az, ami rajtuk kívül 
hiányzik?

– A vezetés, az nagyon.
– A hivatásodban az eddig 

elért eredményeid közül mire 
vagy a legbüszkébb?

– Az Arnold Classic győ-
zelmemre. Főleg azért, mert 
a nulláról sikerült ezt az ered-
ményt elérnem. 2015-ben 
ezen a versenyen még néző-
ként voltam jelen, és akkor 
álmodtam egy nagyot, amit 
nem sokkal később sikerült 
megvalósítanom.

– Milyen további terveid, 
céljaid vannak?

– Most az, hogy minél to-
vább itt maradjak az Exatlon 
versenyében. Ha pedig egy-
szer véget ér ez a kaland, ak-
kor az, amiről korábban be-
széltem, hogy minél több 
emberrel szerettessem meg 
a sportot, a mozgást.

 Budai Klára

„Az a küldetésem, hogy minél többen éljenek egészségesen”

Gergely Róbert mesemusicalt írt gyerekeknek a Föld megmentéséről
A Lángos és Palacsinta, avagy a Föld megmentése című mesemusical a fiatalokat a műsorba bevonva 

próbálja felhívni a figyelmet arra, hogy csak egy Föld létezik, amire vigyáznunk kell. A darab főszerep-

lői fát ültetnek, szemetet szednek, ezzel is erősítve, hogy minden apró cselekedet számít.
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KENEDI TRAVEL  ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ ÁPRILIS 12IG!

2020. évi teljes kínálatunk, minden tudnivaló, foglalási lehetőség:
www.keneditravel.hu

Információs telefonszámok: 278-2156, 278-2157 (H-P 08:00-16:00)

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

svédasztalos reggeli, helyi vonatjegy, 
kirándulások

máj. 1-3. 48 900 Ft/fő -8-10%!

DÉL-ERDÉLY ÉS A VASKAPU
4 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj háromcsillagos 
szállodában, svédasztalos reggeli, al-dunai 

hajózás, kirándulások
máj. 7-10. 47 900 Ft/fő -8-10%!

BRASSÓ-DRAKULA KASTÉLY-FOGARASI 
HAVASOK 5 nap 4 éj

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

kirándulások, borkóstoló
máj. 20-24.  56 900 Ft/fő -8-10%!

PÜNKÖSD AZ ADRIÁN – PLITICIVEI TAVAK 
MEGLÁTOGATÁSÁVAL 5 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj kétcsillagos szállodában, 
svédasztalos félpanzió italfogyasztással, 

kirándulások (Trieszt, Opatija, Vrbnik), 
borkóstoló házi sonkával, sajttal, rijekai 

városnézés
máj. 28-jún. 1. 56 900 Ft/fő -8-10%!

ERDÉLY-CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ
5 nap 4 éj

busz, idvez., 4 éj csíkrákosi fogadó házaiban 
félpanzióval, kirándulások, városnézések a 

program szerint, idegenforgalmi adó
máj. 28-jún. 1. 63 900 Ft/fő -8-10%!

VERONA-PADOVA-GARDA TÓ
4 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj négycsillagos csillagos 
szállodában, svédasztalos reggeli, 
kirándulások, idegenforgalmi adó

jún. 10-13. 59 900 Ft/fő -8-10%!

ISZTRIAI KÖRÚT 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj kétcsillagos szállodában, 
svédasztalos félpanzió italfogyasztással, 

kirándulások (Opatija, Rabac, Pula, Rovinj, 
Porec, Motovun, Hum, Rijeka)

jún. 17-20. 56 900 Ft/fő -8-10%!

KÖZÉP-OLASZ KISKÖRÚT RIMINI 
NYARALÁSSAL 6 nap 5 éj

busz, idvez., 5 éj háromcsillagos 
szállodában, svédasztalos olasz 

reggelivel, szállodában italfogyasztás 
italautomatákból, strandszervíz (napágy, 

napernyő), kirándulások a program szerint, 
idegenforgalmi adó

június 8-13. 99 900 Ft/fő -8-10%!

NYARALÁSOK

KRK-SZIGET – OMISALJ
4 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj kétcsillagos tengerparti 
szállodában, svédasztalos félpanzió 
italfogyasztással, Krk városlátogatás

június 20-23. 49 900 Ft/fő -8-10%!

KRK-SZIGET – OMISALJ
5 nap 4 éj

busz, idvez., 4 éj kétcsillagos tengerparti 
szállodában, svédasztalos félpanzió 
italfogyasztással, Krk városlátogatás

július 1-5. 71 900 Ft/fő -8-10%!

KRK-SZIGET – OMISALJ
6 nap 5 éj 

busz, idvez., 5 éj kétcsillagos tengerparti 
szállodában, svédasztalos félpanzió 
italfogyasztással, Krk városlátogatás

július 5-10. 89 900 Ft/fő -8-10%!

KRK-SZGET – KRK
6 nap 5 éj

busz, idvez., 5 éj háromcsillagos 
tengerparti, medencés szállodában 

svédasztalos félpanzióval, 
rijekai városnézés

július 2-7. 144 900 Ft/fő -8-10%!

ALBÁNIA 10 nap 9 éj
busz, idvez., 1-1 éj Szerbiában 

háromcsillagos szállodában, 7 éj 
Albániában négycsillagos, medencés 

szállodakomplexumban, svédasztalos 
reggeli, idegenforgalmi adó

július 7-16. 129 900 Ft/fő -8-10%!

GÖRÖGORSZÁG-KAMENA VOURLA
10 nap 7 éj

busz, idvez., 7 éj kétcsillagos szállodában 
svédasztalos reggelivel, 
zenés-táncos görög est

augusztus 18-27.
99 900 Ft/fő -8-10%!

MONTENEGRO-IGALO 6 nap 5 éj
busz, idvez., 5 éj háromcsillagos 

szállodában, svédasztalos reggeli
július 8-13. 109 900 Ft/fő -8-10%!

PLITVICEI TAVAK- KRK-SZIGET
6 nap 4 éj

busz, idvez., 4 éj kétcsillagos tengerparti 
szállodában, svédasztalos félpanzió 
italfogyasztással, rijekai városnézés

július 15-20. 74 900 Ft/fő -8-10%
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Álláspont
Legyünk talpraesettek!
Az interjú végén többnyire úgy válunk el, hogy megbeszéljük, 1-2 hét múlva 

jelentkezik az interjúztató. Kérdezzük meg, hogy kereshetjük-e mi is őt – és 

ha rábólint, bátran hívjuk fel, ha az ígért visszajelzés elmarad.

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

 ■ Nem az alkalomhoz il-

lően öltözni olyan, mint 

tiszteletlenül viselked-

ni! Nem von maga után 

büntetést, de a környeze-

tünkben mozgók gondol-

ni fognak rólunk valamit.

Az interjún mindez fokozot-
tan igaz. A leendő munkál-
tatóval való személyes talál-
kozó az egyik legegyszerűbb 
élethelyzet öltözködési szem-
pontból, de egyébként nem 
könnyebb, és nem nehezebb, 
mint bármi egyéb élethely-
zet, amivel életünk során ta-
lálkozunk. Az öltözködési 
tanácsadó szerint a férfi akra 
jellemző egy általános mente-
getőzés, amikor úgy tesznek, 
mintha ennek az eseménynek 
nem lennének hagyományo-
san kialakult keretei, melyek 
magukba foglalják az álláske-
resés lépéseit az önéletrajz 
összeállításától kezdve egé-
szen a szerződés aláírásáig. 
Pedig ez alól az öltözködés 

sem kivétel, és ő a szakmá-
jának és hivatásának meg-
felelően nem is enged a tö-
kéletességből, amikor azt 
javasolja, hogy jelszavunk, 
az első találkozáskor a kocká-
zat kerülés legyen. Formálód-
jon bármennyire is barátivá, 
közvetlenné, informálissá a 
hangnem köztünk és a kap-
csolattartó között az álláspá-
lyázat során, könnyen lehet, 
hogy a személyes interjún a 

cégnek eleddig ismeretlen 
képviselői is megjelennek, 
olyanok, akiknél még tiszta 
lappal indítjuk viszonyunkat. 
Emiatt jobb a békesség, csak 
fi noman, klasszikusan, szinte 
konzervatívan öltözködjünk! 
A szettünk állhat sötétkék, 
vagy sötétszürke öltönyből, 
fehér vagy középkék ingből, 
valamint egy sötétkék nyak-
kendőből, amin minimális dí-
szítés elfogadott.

Tökéletes megjelenés az 
állásinterjún – tippek férfiaknak

 ■ Az álláskeresők több-

nyire bátortalansá-

guk miatt alulértéke-

lik a nyelvtudásukat. 

Akinek eddigi munkái so-
rán az idegen nyelv haszná-
lata a napi rutin része volt, a 
szintentartásra idegennyelvű 
szakmai hírlevelek, blogok ol-
vasása a legegyszerűbb esz-
köz, írásos kommunikációra 
Linkedin szakmai csoportok, 
beszédre akár egy ismerős, 
akivel naponta tud társalog-
ni, akár Skype-on, Viberen, 
10 percet, így még külön költ-
séget sem jelent. A beszéd-
készség, kiejtés fejlesztésére, 
szintentartására idegennyel-
vű cikkek 
hangos felol-
vasása, illet-
ve hangosan 
egy-egy témá-
ról 1-2 perces 
idegennyel-
vű hangos 
előadás is jó 

módszer. A felolvasásunkat, 
előadásunkat okostelefon in-
gyenes diktafon alkalmazá-
sával vegyük fel, hallgassuk 
vissza. Tényleg folyékony a 
beszédünk így hallva is? Ak-
kor beírhatjuk ezt az álláspá-
lyázatunkba. Érdemes nyelv-
tanuló blogokat követni, mert 
ott sokszor az adott nyelv 
olyan részleteit mutatják be, 
ami az anyanyelvi nyelvhasz-
nálathoz közelít, életszerű, 
nem tankönyvi. A szövegér-
tés fejlesztésére kitűnő mód-
szer eredeti nyelven fi lmeket 
nézni, eredeti nyelvi felirattal. 
Szerencsére a legális online 
videómegosztók sok lehető-
séget kínálnak erre is.

Élő nyelvtudás a 
sikeres álláskereséshez

G R E E N  W A Y  H U N G A R Y  Z R T.   1137 Budapest, Szent István körút 2.

E-mail: info@ www.cacl2.hu

HÓFALÓ  Kalcium-klorid granulátum és oldat

G R E E N  W A Y  H U N G A R Y  Z R T.   1137 Budapest, Szent István körút 2.

E-mail: info@

www.cacl2.hu

  Granulátum: 77%-os kalcium-klorid granulátum
  Oldat: 30%-os kalcium-klorid oldat

  5 kg
  10 kg
  25 kg
  1000 kg
  10 l
  1000 l

Munkaerőt keres?
Velünk megtalálja

a legmegfelelőbbet!

Álláshirdetését adja fel
a Szuperinfóban!

Kérjen ajánlatot:
budapest@szuperinfo.hu

vagy 887-0707

BUDAPEST
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A budapesti álláskeresők januártól díjmentes bérletet kaphatnak a BKK bérletpénztáraiban és 

ügyfélközpontjaiban. Erre azok jogosultak, akik budapesti állandó lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkeznek, és álláskeresőként vannak nyilvántartva az illetékes kerületi hivatalban.É-Pest

 ■ Bár már mindenütt el-

terjedt a szelektív hulladék-

gyűjtés, az emberek többsé-

ge mégis nagyon szkeptikus 

ez ügyben. Pedig a váloga-

tott szemétgyűjtés nem-

csak a környezetnek, de a 

pénztárcánknak is hasznos.

A szelektált gyűjtés egyik fő 
célja, hogy a körforgásos gaz-
dálkodás során a hulladék-
ból ismét nyersanyagot állít-
sanak elő, ami sokkal olcsóbb 
és környezetkímélőbb, mint 
az alapoktól kezdeni a folya-
matot. Ráadásul a szelektív 
kukák, és zsákok ürítése a la-
kosság számára ingyenes, így 
a kommunális szemét csök-
kentésével spórolni is lehet.

A szelektált hulladék fel-
dolgozását a legtöbb esetben 
kézi válogatás előzi meg, így 
ha nem vagyunk biztosak pél-
dául egy műanyag fajta „ho-
vatartozásában”, akkor is 
tegyük a gyűjtőbe. Arra ügyel-
jünk, hogy mindig mindent 
megtisztítva dobjunk ki.

Üvegből közút
Az üvegek újrahasznosítá-
sa kétféleképpen történik: 
visszagyűjtéssel vagy visz-
szaváltással. Utóbbi esetén 
újrahasználásról beszélünk, 
hiszen ilyenkor a palackok 
egy alapos tisztítás után új-
ratölthetők. Ez a leggazda-
ságosabb. Visszagyűjtéskor 
a különböző színű üvege-
ket szétválogatják, az ide-
gen anyagokat eltávolítják, 
majd az üveget apróra törik 
és beolvasztják. A fehér tör-
melékből ismét üveg lesz, a 
színeset pedig például útépí-
tésnél hasznosítják, cement-
tel, bitumennel keverve. Mi-
vel az alapanyaggyártás igen 
költséges, a használt üvegek 
feldolgozása nagyon fontos.

 Forrás: ujbuda.hu

Miért gyűjtsük szelektíven 
a szemetet? – I. rész

Hirdessen a Szuperinfóban!
Telefon: 06-1/887-0707

E-mail:  hirdetes@szuperinfo.hu
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ABLAK-AJTÓ
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK,  redőnyök, szúnyog-
hálók szervizelése és cseréje, légbevezetők be-
építése. Tel: 30/211-2439

ADÁS-VÉTEL
1945-NÉL RÉGEBBI  képeslapokat vásárolok mi-
nimum 1000 Forint/darab (!) áron, díjtalan kiszál-
lással. Pál István Tel.: 06-20/947-3928

Gombfoci!
60-as évek 

trafikos gombfocijait 
keresi megvételre 

gyűjtő!
ocsi@porto.hu

vagy

20/947-0776
VÁSÁROLOK  Simson-t, Romet pony-t stb! Régi 
robogót, elektromos kerékpárt. 06-70/650-3168

Képeslapokat vásárolok 
Csepreg, Zamárdi, 

Szentendre, Leányfalu 
Budapest településekről, 
és cserkészet témában.

info@bodai.hu
Tel.: 0620-944-1144

ANTIKVITÁS
LAJOS RÉGISÉG

Üzletünkben kimagasló áron vásárolunk 
arany, ezüst tárgyakat, porcelánt, 

festményt, órákat és mindent ami régiség.
Címre díjtalan kiszállás. 
VIII. ker. József krt. 31/A

Tel.: 06-70-221-6823

ÁLLÁS
KERTÉSZT, KERTÉPÍTŐ  segédmunkást és külső 
téri takarító munkatársakat keresünk. (nem sze-
zonális munkára)Bau Kert Kft. +36-20/455-4350

Keleti Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet

NYUGDÍJASOKAT 
keresünk 

TAKARÍTÓ ÉS 
EZERMESTER 

munkavégzésre 
Budapesten!

Érdeklődni:
06-30/487-5730

CÉGCSOPORTUNK KERES  ausztriába gyakorlott, 
csőszerelőket (izometria és koordinátarajz olva-
sási tudással AVI heftelési tudással), AVI hegesz-
tőket, AVI-Orbitalhegesztőket (érvényes FM5-ös 
minősítéssel), VT2 minőségellenőröket. NEMET 
NYELV SZÜKSEGES, kollektív szerődéssel, bérezés 
alkalmazottként. Jelentkezésüket emailen várjuk 
offi  ce@examont.eu, tel.sz.: +4369913771999 
(Eurojobs)

Há
z- é

s la
kásfelújítás

Csak pontosan, szépen,
         úgy érdemes.

Gipszkartonozót,
segédmunkást,

burkolót, 
kőművest,

festőt felveszek!
06-20/998-2369

Virág Erika vásárol 
régiségeket, aranyat, ezüstöt, 
porcelánt, órákat, festményt, 

koloniált, érméket, régi pénzeket. 
Teljes gy�jteményt, hagyatékot! 

Díjtalan kiszállás 1 órán belül, hétvégén is!
Tel.: 30/324-4986 Gyűjteményembe keresek színes, 

régi eozinmázas  körpecsétes
Zsolnay porcelánt! 

Kimagasló áron, töröttet is! 
1878

1930-as 
évek

1898– 
1910-ig

 Budapest XIII., Hollán Ernő u. 4. (a Jászai Mari térnél)  

Telefon: 350-4308, 06-30/944-7935

Zsazsa Galéria
Szakértelem és becsület egy helyen

Kérem jöjjön el 
hozzánk!

ARANY
EZÜST
ÓRA

BRILL
BOROSTYÁN
HAGYATÉK

Fazonarany: 
akár 12 000–21 800 Ft/gr 1 800 Ft/

A CSEPELI SZÉKHELYŰ ZRÍNYI NYOMDA ZRT.
MUNKATÁRSAKAT KERES 

AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBE:

ELEKTROMŰSZERÉSZ

Munkavégzés helye: 
1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 177-179.

Önéletrajzokat a megpályázott munkakör 
megjelölésével az alábbi e-mail címre várjuk: 

hr@zrinyi.hu

Csatlakozz Csapatunkhoz!

Kezdje az új évet egy új cégnél!

ALSÓNÉMEDIBE  keresünk csomag szortíro-
zó munkatársat 1 műszakos munkavégzésre 
(16.30 -01.30). Feladatok: konténer kipakolása 
és szétválogatása szalagra, csomagok válo-
gatása méret és irányítószám szerint. Átlag 
nettó bérek 200-220.000 Ft. Ingyenes céges 
busz Budapestről megoldott. Érdeklődni: 
06-70/342-1653, S-Forrás Kft.

AUTÓ
AUTÓFELVÁSÁRLÁS AZONNALI  készpénzfi zetés-
sel 0-18 éves korig. Díjmentesen házhoz megyek: 
+36-30/682-1390

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

ÉLETJÁRADÉK
ÉLETJÁRADÉKOT FIZETNÉK  lakásáért! Le-
informálható, referenciával rendelkező, meg-
bízható magánszemély vagyok! Kálny Csaba 
06-20/94-94-94-0
ÉLETJÁRADÉKOT KÖTNÉK  magas havi fi zetéssel! 
Vállalok: masszirozást, takarítást, bevásárlást, 
ebéd hordást, orvoshoz szállítást 06-70/392-4354
LEINFORMÁLHATÓ HÁZASPÁR  életjáradé-
kot fizetne idős hölgynek vagy úrnak. Tel.: 
06-30/225-6743, T.: 283-5083
KIEGÉSZÍTENÉ NYUGDÍJÁT?  Nagyobb összegű 
készpénzre van szüksége? Kössön életjáradéki 
szerződést! 06-30-188-5118

ELTARTÁSI SZERZŐDÉST  kötnék úrral, hölgy-
gyel. Életjáradékot fi zetnék, autóval rendelke-
zem. Telefon: 06-70/650-5550

ÉPÍTŐANYAGOK
II. OSZTÁLYÚ  trapézlemez akció! Horganyzott és 
színes trapézlemezek 1250-1300 Ft/m² (nettó). 
Tel.: 06-29/367-618, 06-70/318-9472

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.: 06-70/271-7871 
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!

GONDOZÁS
NINCS ÖRÖKÖSE  de szeretne? Ha segítségre, 
szeretetre és bizalomra vágyik, hívjon fel, be-
széljünk! Lehet bennem mindezt megtalálja! 
06-30/532-36-92
IDŐSGONDOZÁST,  ápolást vállalok (főzés, mosás, 
takarítás akár). Tel.: 06-30/681-06-90

GÉP, SZERSZÁM
LAKATOS-,  bádogos- és esztergagépeket vá-
sárolunk. 06-70/6026-229

HÁZTARTÁSI GÉPEK

Felújított mosógépek 
garanciával!

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

INGATLAN

BUDAPESTEN,  Újpalotán lakás eladó. Irányár: 
27M Ft Tel.: 06-70/29-00-444

NYÍREGYHÁZÁN  a Vécsey utcában, vasút-
állomástól 5 percre, téglaépítésű társasház 
földszintjén 39 nm-es egyszobás lakás búto-
rostól vagy anélkül eladó. Ár: 12,87 MFt. Tel.: 
06-20/222-7766

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

KÖNYV
RÉGI KÖNYVEK,  könyvtárak, hagyatékok véte-
le magas áron. Díjtalan kiszállással házhoz me-
gyünk. FONT ANTIKVÁRIUM 1062 Bp., Andrássy 
út 56. Tel.:332-1646 Nyitva: 10-18-ig. E-mail: 
fontantikvarium@gmail.com

TELJES KÖNYVTÁRAKAT,  régi és modern könyve-
ket (idegen nyelvűeket is) könyvgyűjteményeket, 
levelezőlapokat, CD-ket, hagyatékot korrekt áron 
vásárolunk Budán is. Díjtalan kiszállás! NOSZTAL-
GIA ANTIKVÁRIUM 1136 Budapest, Pannónia u. 26. 
Tel.: 06-30/950-8324, 339-8200, e-mail.: nosz-
talgia.antikvarium@gmail.com ifj . Nagy László

LAKÁSFELÚJÍTÁS
LAKÁSFELÚJÍTÁS!  Víz, fűtés, villanyszerelés, kő-
műves, burkoló, festő, szigetelés. 06-30/479-2776 
www. jumulakasfelujitas. hu

TELJESKÖRŰ LAKÁS  - ház felújítás A-Z-ig. 
Víz, villany. Festés, burkolás, gipszkartonozás. 
Precíz munka, rövid határidő: 06-30/511-4570

REDŐNY-RELUXA

06-30/209-5987, 06-1/262-4724
info@hoffmannredony.hu 
info@hoffmannablak.hu
1161 Bp., Rózsa utca 37.

M�anyag ablakok 
beépítéssel, helyreállítással. 
Javítás, ablak beállítás.

www.hoffmannablak.hu

HOFFMANN

M�anyag és alumínium red�nyök, 
szúnyoghálók, napellenz�k, árnyékolók.

www.hoffmannredony.hu

RÉGISÉG
KAKUCSI SZILVIA  - Hívjon bizalommal! - 
készpénzért vásárolok hagyatékot, könyve-
ket, Zsolnay és Herendi porcelánokat, fest-
ményeket, bútorokat, faliórákat, karórákat, 
csillárokat, csipkéket, bundákat. 20/912-0527

DUNA GALÉRIA  Teljes hagyatékfelvásárlás! 
Aranyékszer, ezüst tárgyak, régi órák, fest-
mények régi pénz képeslapok, kitüntetések! 
Díjtalan kiszállás! www. dunagaleria. hu, I. Csa-
logány utca 4. Tel: 06-70-638-3354
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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

06-30/788-6062

Hagyatékot 

is!

222222

ttt

akár

10 000–30 000 Ft 

darabja

Agancs felvásárlás! JÁRADÉKI SZERZŐDÉS 
Külföldről hazatelepült magas 

jövedelemmel rendelkező középkorú 
hölgy egyedül álló személlyel 

eltartási, járadéki szerződést kötne.
Segédkezem házimunkában, 

bevásárlásban, orvoshoz 
szállításban is.

Kérem hívjon bizalommal.
tel.: 06-20-800-7521

ROVARIRTÁS

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

www.dunatox.hu

SZOLGÁLTATÁS
LAKATOSMESTER!  Rácsok, kapuk, kerítések ké-

szítése, zárnyitás, zárszerelés, lakatosmunkák. 

Tel.: 06-30/299-1211

ÁCS, TETŐFEDŐ,  bádogos munkákat vállalok 
Lindab lemezzel, cserepes lemezzel és Tondach 
cseréppel. Régi tető felújítása, lapos tető szige-
telés. Számlaképesen: Mátyás Európa Hu Kft. 
+36-70/434-7183; +36-30/582-2634

ZÁRSZERELÉS-JAVÍTÁS  -nyitás, -csere. Non-Stop. 

Lakatosmunkák. Tel.: 06-20/971-4461

ACÉLSZERKEZETEK GYÁRTÁSÁBAN  jártas üze-
mi 15 fős szakmunkás csapat gyártási kapaci-
tását kínálom, jól felszerelt gépparkkal. RM és 
szén-acél megmunkálást vállalunk. Igény esetén 
a legyártott termékeket szállítjuk, beépítjük. To-
vábbi információért keressen: +36-70/452-7508 

TETŐ
TETŐFEDŐ MESTER  vállal bádogos,-ács munkát. 
Cseréplemez átrakás, cseréplécezés, csatorna cse-
re, kisebb tetőjavítás anyaggal együtt is. Felmérés 
ingyenes. Azonnali kezdéssel. +36/20-925-3686

TETŐFEDŐ_BÁDOGOS  munkát teljeskörűen 
vállalok. Tel: 06/20-210-6108, 06/20-561-4396

TETŐFEDŐ,  bádogos,-ács munkákat vállalunk 
rövid határidővel, garanciával, saját anyag-
gal. Referencia: www. architect-construct. hu 
+36-70/297-6085

TETŐDOKTOR!  Régi, hajlott tetők javítása, cse-
réje, beázás elhárítás, bádogozás, Lindab tető, 
új tető cserepezése. S.O.S munkák is! Telefon: 
06-30/622-5805, 06-20/492-4619

TETŐFEDŐ MESTER  vállal bádogos,-ács munkát. 
Cseréplemez átrakás, cseréplécezés, csatorna cse-
re, kisebb tetőjavítás anyaggal együtt is. Felmérés 
ingyenes. Azonnali kezdéssel. +36/20-617-2137

ÜDÜLÉS
TÉLI AKCIÓK APARTMANOKBA!  fürdő 50 m 6 nap 
5 éj szállás, +5 vacsora. Idegenforgalmi adóval, 
garázzsal, wifi . CSAK: 21.500 Ft/fő/csomag (min.2 
fő/lakás). Több ajánlat: http://hajduszoboszlo.
jaszbere. hu Tel.: 30/381-7941

tanfolyam 

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

Hirdetésfelvétel!

XV., Média 2000 Bt., 
Ivánka Pál u. 13., 

Tel.: 417-1837, 06-30/201-1951

XVI., XVI. Kerületi 
Ipartestület 

Margit u. 18., Tel.: 403-0205

XX., Kapucenter,  
Szűrös-Team 

Határ út 90., 
Tel.: 1/421-0071, 30/921-3560

FFFaaarrssaaannnngggi MMMinnniifffeeesszttiivvvááll ffeebbrruuuááárr 888--ááánnn aaa SSSaavvvoooooyyaaa PPPaaarrrkkkbbbbaaannn
Nagyszabású jelmezverseny, közösségi fánkevés és Kolompos Együttes-koncert is 

lesz a Farsangi Minifesztivál elnevezésű rendezvényen. Értékes ajándékokat nyerhet-

nek a gyerekek, és 900 fánkot osztanak ki a szervezők. Minden program ingyenes.

 ■ Háromfordulós 

KRESZ-versenyt indí-

tott a DUE Médiaháló-

zat és a Generali a Biz-

tonságért Alapítvány.

A játék egy ingyenes online 
teszttel startolt, amit bárki ki-
tölthet, a következő két fordu-
lóban viszont már csak a leg-
ügyesebb 14 és 24 év közöttiek 
vehetnek részt. A szervezők 
két nyertest hirdetnek, egyi-
kük térítésmentesen szerezhet 
autós jogosítványt, a másikuk 
egy robogót kap. A játék pre-
venciós célt is szolgál.

A Generali Nagy Diák 
KRESZ-teszt első forduló-
jában a kérdéssort bárki ki-
töltheti május 3-ig a www.
nagydiakkreszteszt.hu olda-
lon. A játékhoz a szakmai 
hátteret az ORFK Országos 

Balesetmegelőzési 
Bizottság szakértői 
adták. 

A második fordu-
lóba és a döntőbe 
csak a 14-24 évesek 
juthatnak tovább. 
Mindkettő május 21-
én lesz Budapesten. 
A szervezők a máso-
dik fordulóba – ahol szintét 
KRESZ-tesztet kell kitölteni 
– a legügyesebben és leggyor-
sabban játszó ezer játékost 
hívják meg. Közülük kerül 
ki a legjobb 12, akik interak-
tív versenyen mutatják meg 
tudásukat. A DUE két fődíjat 
oszt ki, egy robogót, illetve le-
hetőséget egy jogosítvány in-
gyenes megszerzésére. 

A népszerű KRESZ-ver-
senyt idén negyedik alka-
lommal szervezte meg a DUE 

Médiahálózat és a Generali a 
Biztonságért Alapítvány. Min-
den alkalommal tízezernél is 
több fi atal töltötte ki az onli-
ne tesztet.

A program célja, hogy a fi a-
talok minél nagyobb jártassá-
got szerezzenek a közlekedé-
si szabályokban, és nagyobb 
fi gyelmet szenteljenek a biz-
tonságos közlekedésnek. A 
rendőrség szerint a fi atalok-
nak meg kell tanulniuk a köz-
úti közlekedés szabályait.

 ■ „Hold My Beer Tour

2020” - január 31-én 

nyitja nemzetközi kon-

cert évadát a Firkin ze-

nekar az A38 hajón.

A Fonogram-díjas Firkin a ta-
valyi évben végig koncertezte 
Európát, több nagy fesztivá-
lon főzenekarként léphetett 
fel, így talán nem is meglepő, 
hogy az idén főműsoridőben 
játszhattak a világ egyik leg-
patinásabb helyén: a Mont-
reux Jazz Festival színpadán. 

Természetesen, a Kovács 
Nemes Andor frontember ál-
tal dinamizált, nemzetközi-
vé érett zenekarnak a magyar 
közeg a legfontosabb. Hatal-
mas energiáikat öröm-
mel megosztják itthon 
is, így a tizenegy éves 
Firkin január 31-én, az 
A38 hajón indítja be az 
éves európai turnéját, 
ami a „Hold My Beer” 

(„Tartsd a söröm”) beszédes 
elnevezést kapta.

Három vendégzenészt hí-
vott meg erre az estére a Fir-
kin, akik közül Göttinger Pál, 
a színházi rendezővé vált Ju-
nior Prima Primissima-díjas 
régi Firkin-énekes is tisztele-
tét teszi. Különleges élmény 
lesz együtt játszani látni az 
ír energiabombákat a balká-
ni fenegyerekekkel, Barcza 
Gergővel és Pettik Ádámmal 
a Besh o droM zenekarból, 
akiknek zenei tudását és vir-
tuozitását nem kell bemutat-
nunk. Mindketten külföldön 
élnek, erre a koncertre jön-
nek haza, nagyon készülnek 
a hajó belengetésére. 

KRESZ-versennyel tanítják
a fiatalokat közlekedni

Színes hírek
Tartsd a söröm a Firkinben!
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Kikapcsoló Elrajtolt a Russian Kino filmcsatorna
2020 januárjától elsőként a Vidanet kínálatában található meg a Russian Kino té-

vécsatorna, amely eredeti nyelven orosz filmeket sugároz. Ez a csatorna számos 

orosz klasszikust és kultfilmet emel be a nyelvterület kedvelőinek mindennapjaiba.

Marko Kloos:
Renegátok
Frontvonalak 4.
A Föld elleni csatában az em-
beriség győzedelmeskedett a 
nyurgák magha-
jójának elpusz-
tításával, de a 
Mars továbbra 
is az idegen lé-
nyek megszál-
lása alatt áll, ráadásul az ott 
rekedtek oxigén- és élelem-
készlete kritikus szinten van. 
A hadsereg kétségbeesetten 
építi az újabb csatahajókat 
és bolygóközi védelmi rend-
szereket a megsemmisültek 
helyére, de a rendelkezésre 
álló nyersanyagok végesek. 
Andrew Grayson napjai ki-
képzéssel telnek: fi atal ön-
kéntesekből próbál mihama-
rabb harcra kész katonákat 
faragni – a véres csatákból 
magával hordozott emlékeit 
pedig alkohol és gyógyszerek 
segítségével igyekszik kiéget-
ni a fejéből.

Eközben a Nemzetközös-
ség és a sinoruszok két lehe-
tőség közül választhatnak: 
vagy megindulnak a Mars 
felé azzal, amijük van, vagy 
a renegátok nyomába ered-
nek, akik a földi invázió előtt 
nem sokkal elmenekültek, és 
magukkal vittek számos fel-
becsülhetetlen értékű hadiha-
jót, melyek visszaszerzésével 
az emberiség a saját javára 
fordíthatná a készülő marsi 
ütközet kimenetelét. 

Malala Yousafzai:
Nincs más út - Az én utam 
és más menekült lányok 
történetei a világ minden 
tájáról 

A Nobel-béke-
díjas Malala 
Yousafzai már 
gyerekként bel-
ső menekült 
lett a hazájában, Pakisztán-
ban. Később, nemzetközi ak-
tivistaként, a világ bármely 

pontjára eljuthatott, egy he-
lyet kivéve: a saját hazáját.

Fiataloknak és felnőtteknek 
szóló könyvében nemcsak sa-
ját, megrázó élettörténetét me-
séli el, hanem más lányokét is, 
akik a világ különböző pont-
jairól menekültek el az erő-
szak, a háború és a bűnözés 
elől. Menekültek ők is, akik a 
hozzájuk hasonló milliókkal 
együtt gyakran láthatatlanok 
maradnak a statisztikák és hí-
rek közönyös tengerében. 

David Lagercrantz:
A lány, aki kétszer élt
Millennium sorozat 6.
Egy stockholmi parkban egy 
hajléktalan férfi  holttestére 
bukkannak. A hatóságok ele-
inte úgy vélik, hogy a férfi  ha-
lála csupán sajnálatos szeren-
csétlenség. Fredrika Nyman 
igazságügyi orvosszakértő 
azonban gyanakodni kezd, és 
megkeresi Mikael Blomkvis-
tet, akinek a telefonszáma ott 
rejtőzött az elhunyt zsebében. 

Az újságíró vonakodva bár, 
de nyomozni kezd az ügyben. 
Kideríti, hogy a 
hajléktalan több-
ször emleget-
te nyilvánosan 
a svéd védelmi 
minisztert. Va-
jon igaz, amit róla mondott, 
vagy csupán egy elborult elme 
szüleménye? És mi köze mind-
ehhez a kormánynak? Mikael 
Lisbeth Salanderhez fordul se-
gítségért, de a lány Moszkvába 
utazott, hogy egyszer s min-
denkorra leszámoljon a test-
vérével, Camillával, ugyanis 
elhatározta, hogy ideje üldö-
zöttből üldözővé válnia.

S. A. Chakraborty:
Rézkirályság
S. A. Chakraborty folytatja 
a Bronzvárosban megkez-
dett elsöprő kalandot. Meg-
teremt egy olyan világot, ahol 
a dzsinnek egyetlen csettin-
téssel lángokat idéznek, a 
vizeket pedig áthatja az ősi 

mágia; ahol a vér ugyanolyan 
veszélyes lehet, mint bárme-
lyik bűbáj, és egy eszes kai-
rói szélhámos átformálja egy 
királyság sorsát.

Nahri élete mindörökre 
megváltozott abban a pilla-
natban, amikor 
az egyik svindli-
je közben vélet-
lenül megidézte 
Dárát, a félel-
metes, rejtélyes 
dzsinnt. A lány kairói ottho-
nából elragadva bekerült Dé-
vábád fényűző királyi udva-
rába, ahol sebesen ráébredt, 
hogy a szélhámosi tehetsé-
ge nélkül nem sokáig marad 
életben.

Nahri kénytelen új utat tör-
ni magának, méghozzá a szí-
vét elrabló testőr védelme és 
a barátjának tekintett herceg 
bölcsessége nélkül. Ám mi-
közben elfogadja az öröksé-
gét és a vele járó hatalmat, 
tudja, hogy igazából arany-
ketrecbe zárták.
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Fejtse meg rejtvényünket és a megfejtést küldje be címünkre!
Szuperinfó Rejtvény, 1132 Budapest, Visegrádi u. 48.,

e-mail: rejtveny@szuperinfo.hu
2020. február 7.

rejtvénycsomagot sorsolunk ki.
A helyes megfejtést és a nyertesek nevét 

A Szuperinfó 2019/50. heti rejtvényének megfejtése:
Minden dolog az, ami, és nem valami más.

Nyertese:
Kiss Adrienne, Budapest XII.

Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.
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Orosz 
Cirkusz
a Jégen

Három évtizede tartó pályafutását 
ünnepli a Republic zenekar már-
cius 14-én a Papp László Budapest 
Sportarénában. 

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.
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Republic 30

Kikapcsoló

Március 4-én dupla elő-
adással érkezik hazánkba a 
BOK Csarnokba a világ első 
jégcirkusza, hogy egy lenyűgö-
ző jégshow keretében éljük át a leg-
szebb „Téli mesék”-et.

Az „Orosz Cirkusz a Jégen” társulata 
lenyűgöző jégshow-val és lélegzetelállí-
tó cirkuszművészettel elbűvölő utazás-
ra repíti a közönséget a mese varázs-
latos világába. A „Téli mesék” minden 
idők legszebb történeteiből, a Diótörő, 
a Hókirálynő, Alice Csodaországban, 
a Csipkerózsika, a Hamupipőke, a Cir-
kuszhercegnő meséiből mutat be 
felejthetetlen előadást a jégen. A 
társulat a báj, a szépség és elegan-
cia, hihetetlen könnyedség és leg-
magasabb technikai felkészültség, 
a fantáziadús látványos koreográfi -
ák, a több mint 300 csodálatos jel-
mez, az izgalmas zene és akrobati-
ka révén elrabolja a közönséget a 

mesék vi-
lágába. Az 
energikus és elegáns 
jégbalett egy nagyszerű orosz cirku-
szi programmal kombinálva igazán 
varázslatos látványt nyújt kicsiknek és 
nagyoknak, az egész család számára.

A zenész-dalszer-
ző-énekes Bódi Lász-

ló Cipő hosszú be-
tegségét követő halála 

egyszerre volt a Repub-
lic és egyben a hazai zenei 

élet tragédiája. Hihetetlen 
akaraterőt és szakmai alázatot 

tanúsítva az együttes átvészelte 
a legrosszabbat, frontemberük el-

vesztését és a hagyományok megtartá-
sa mellett máig aktívan folytatta a mun-
kát. Az akkor már régóta a zenekarral 
dolgozó Halász Gábor lett a Republic 
gitárosa, Boros Csaba basszusgitáros 
pedig előre lépett a mikrofonhoz, a le-
hető leghitelesebben a megmaradt ze-
nésztársakkal 
tovább vinni 
az örökséget 
és írni a banda 
legújabb kori 
történelmét.

Jonathan Swift – Szabó K. 
István – Horváth János Antal:
Gulliver utazása
Miért kezd el valaki tör-
pékről és óriásokról írni? 
Meddig elfogadható vi-

lágunkra 

szemlélődőként tekinteni, 
ahelyett, hogy a helyün-

ket megtalálva éljük az 
életünket? Mi az igazi 

nagyság? Vallomás a 
megérkezés igényé-
ről, a család meg-
tartó erejéről és 
az ember helyé-
ről és értékéről a 
természetben és 
a társadalomban.

A Pesti Magyar 
Színház előadá-
sát Szabó K. Ist-
ván rendezte.

Öt nő magára marad a 
házban. Az apa a pol-
gárháborúban harcol: 
négy lánya és a felesé-
ge pedig kénytelen fér-
fi  nélkül boldogulni. 
Nem hajlandóak elfo-
gadni azt, amit a világ 
kínál nekik: szabadab-
bak, önállóbbak, bát-
rabbak kortársaiknál. 

A négy lány, Jo, Amy, Beth és Meg együtt nő fel: re-
ménykednek, csalódnak, tanulnak… és per-
sze szeretnek – és közben felnőtté válnak.

Greta Gerwig, a 2017-es 5 Oscar-díj-
ra jelölt Lady Bird író-rendezője egy 
nagy amerikai klasszikust visz 
fi lmre, és igazi szupercsapa-
tot válogatott hozzá: a ko-
rábbi fi lmjében is szereplő 
Saoirse Ronan és Timot-
hée Chalamet mellé 
Emma Watsont, Me-
ryl Streepet, Flo-
rence Pugh-ot és 
Chris Coopert is 
megnyerte, hogy 
a maga modern, 
szemtelen stí-
lusában mesél-
je újra a klasszi-
kus történetet, a 
karácsony biztos 
slágerét.

Harmincadik évfordulóját ünnepli a Művészetek Völgye
Nyáron 30. alkalommal rendezik meg az ország legnagyobb összművészeti feszti-

válját, a Művészetek Völgyét, amelynek idei programjaiban nagyobb hangsúlyt kap-

nak az irodalmi, színházi, népzenei, komolyzenei és képzőművészeti események.

Robbie Williams
A vízöntő férfinek mindennél

fontosabb a függetlensége, nem 

tűri, ha uralkodni akarnak felette. 

A február 13-án született Robbie

Williams is nehezen, sokadik 

párkapcsolatában tudta 

elkötelezni magát.

Ikrek
Egyesek folyton a pénz 

miatt agggódnak és ez

veszekeedést okozhat 

a kaapcsolataikban. 

A csillagok azt üze-

nik, hogy kerülje 

a koonfliktusokat, 

mertt ön húzhat-

ja a rövidebbet. 

Rák
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ég annál is 

könnyebb lehetne, ha 

hajlandó lenne csa-

ppatban dolgozni és 

sszerettei 
segít-

ségét kérni. 

O
roszlán

K
e
zd

i 
lá

tn
i, 

m
e
rre

 
v
e
ze

ti 

a
z ú

tja
. U

g
y
a
n
a
k
ko

r e
zá

l-

ta
l tisztá

b
a
n
 v

a
n
 a

zza
l, 

h
o
g
y
 le

szn
e
k
 o

ly
a
n
o
k
, 

a
k
ik

 n
e
m

 k
ö
v
e
th

e
tik

 

ö
n
t

ö
n
t to

v
á
b
b
 é

s ta
lá

n
 

v
é
g
e
tt

éé
r a

 k
a
p
c
so

-

la
tu

k
.
N

ee
féfé

lje
n
 a

 

v
á
lto

zá
so

k
tótó

l!l! 

SzSzű
z

ű
z

A
 h

é
te

n
 tö

b
b

 a
lk

a
lo

m
m

a
l 

is
 
ö

n
 
le

h
e

t 
a

 
d

ö
n

tő
b

író
 

a
 

k
ö

rn
y

e
z
e

té
b

e
n

. 
L
e

-

g
y

e
n

 e
z
z
e

l ó
v

a
to

s
. H

a
 

jó
l 

c
s
in

á
lja

, 
e

lis
m

e
-

ré
s
 
le

s
z
 a

 
ju

ta
lm

a
, 

h
a

 
p

e
d

ig
 

n
e

m
, 

m
a

g
á

ra
 
h

a
ra

g
ít-

h
a

t m
á

s
o

k
a

t. 

M
érleg

N
e
 h

a
g
y
ja

, h
o
g
y
 s

z
e
re

t-

te
iv

e
l a

 p
é
n
z
 m

ia
tt v

e
-

s
z
e
k
e
d
je

n
e
k
, 

ő
riz

z
e
 

m
e
g
 

n
y
u
g
a
lm

á
t 

é
s
 

p
ró

b
á
lja

 
m

e
g
é
rte

n
i 

a
 
tö

b
b
i 

c
s
a
lá

d
t

g
 

a
g

v
é
le

m
é
n
y
é

a

t 

 

p
é

n
g

z
ü

g
y

e
k

y
k
e

l 

a
p

k
a
p
c
s
o
la

tb
a
n
. 

Sko Skrpió

Kalandosa
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n 
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a 
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ost önre m
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lyog a
g

 szerencse. Akár-

m
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m
e is fogjon, azt 

egyszerűen nem
 tud-

ja rosszul csinálni. 

Viszont vigyázzon 

fokozottan 
az 

egészségére!

Nyilas
on Mdja meg aápnikba 

ső es belső énjén, ek, hogy 

fel feslegesen aggód gik. 

A problémákak t ü-

lönféle tényezők v ke-

szik körbe, félle em 

helyett inkáb bba 

megoldásrt a tö-

rekedjen! 
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Gyűjteményembe keresek színes,  régi eozinmázas  körpe- 
csétes Zsolnay porcelánt! Kimagasló áron, töröttet is! 

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

Váza  
szőlő- 

fürtökkel 
levelekkel

Váza  
faunokkal 

és 
nimfákkalVirágtartó

Panorámás 
Kaspó

1878

1930-as 
évek

1898– 
1910-ig

Weblap: louisgaleria.huNálunk az értékbecslés, szaktanácsadás 40 éves szakmai tapasztalattal INGYENES!

Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Törtezüst: akár 120–200 Ft/gr
(hiányos étkészletet is) 
Törtezüst, fazonezüst: 300–1200 Ft/gr

Ezüsttárgyakért kimagasló árat fizetünk 
készpénzben!

Forgalomból kivont valuták Kitüntetéseket vásárolok

Herendi porcelánt készpénzért vásárolok!

Az árváltozás jogát fenntartjuk

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)

A BIZALOM ÜZLETE 
A LOUIS GALÉRIA!

„Az üzleti élet alapja a becsület” 30 éve ebben a szellemben végzem felvásárlói tevékenységemet. 
Büszke vagyok arra, hogy 5-ös minösítés� szakmai tevékenységemet nemcsak hazai magánszemélyek, 
hanem szállodák is igénybe veszik. Tisztességes üzleti szellemmel az ország bármely pontján 
felvásárolok akár teljes hagyatékot is. Lakatos Lajos (szakképzett m�tárgykeresked�)

Törtarany és fazonarany felvásárlás!
FELMENT AZ ARANY ÁRA, MOST ÉRI MEG ELADNI!

Fogaranyat (foggal együtt is!)
Fazonarany: akár 12 000–21 800 Ft/gr 

BOROSTYÁN VÁSÁR!

Napsárga golyós láncot 
vásárolunk! 40 000–120 000 Ft 

Karamellszínű golyós láncot 
vásárolunk! 5000–15 000 Ft

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

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

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)

U
T

A
Z

Z
O

N
 A

 L
E

G
JO

B
B

 Á
R

O
N

! 


 K
E

N
E

D
I 

T
R

A
V

E
L

 •
 T

el
: 2

78
-2

15
6

h
ir

de
té

s 
az

 5
. o

ld
al

on




