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„„VVVannakk áállmaiim,
dde semmit nem
aakarok görcsösen”
MMindössze 16 éves volt Dal-

llos Boglárka, amikor A Dal 

ccímű műsorban megismer-

hhettük őt, ahol We All című

sszámával szállt versenybe 

aazért, hogy ő képviselhesse

MMagyarországot az Eurovízi-

ósósóóó DDalalfefeszsztitiváválolon.n. 4.4. ololdadalalall

JÁTSZÓPARK AZ ÁLLATKERTBEN
Idén tavasszal megnyílik az állatkerti fejlesztések első elemeként a Holnemvolt Vár.
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Észak-Pest

A hálózat-karbantartási munkák tervszerű elvégzése hosszú időre garantálja 
a kerület lakosainak a megbízható és kiváló minőségű vízszolgáltatást.

Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

Víznyomáscsökkenés, vízzavarosodás, 
esetleges vízhiány a IV. kerületben

A Fővárosi Vízművek Zrt. értesíti tisztelt fogyasztóit, hogy hálózat-
tisztítási munkálatokat végez a IV. kerületben az alábbi időpontokban:

2018. április 9-én 7.00 óra és április 10-én 15.00 óra között
2018. április 11-én 7.00 óra és április 12-én 15.00 óra között

A munkálatok víznyomáscsökkenést, vízzavarosodást okozhatnak, a magasabb 
épületek felső szintjein esetlegesen időszakos vízhiány is előfordulhat.

Fővárosi Vízművek Zrt. 
www.vizmuvek.hu • Vízvonal: 06-1/247-7777
vizvonal@vizmuvek.hu

AJTÓ - ABLAK
EGYEDI MÉRETBEN

5 év 
garancia

1161 Bp. Rákosi út 82.
Ny.: H-P: 9-18, Szo.: 9-12

06-1/4060-609  06-70/3892-052 
bb-ablak.hu  bb-ajto.hu

bb-ablak@bb-ablak.hu

Tervezéstől 
a kivitelezésig, 
15 év szakmai 
tapasztalattal!
BB ABLAK KFT.

ABLAKOK FÁBÓL ÉS MŰANYAGBÓL 
PASSZÍV HÁZAKHOZ IS!
BEJÁRATI AJTÓK FÉMBŐL, 
FÁBÓL, MŰANYAGBÓL 
BELTÉRI AJTÓK SZÉLES VÁLASZTÉKA

EGYEDI 
KEDVEZMÉNYEK!

Kérjen személyre szabott árajánlatot!

Hirdesse meg Budapesten!

Tel.: 887-0707

Kövess minket 
a  -on is!

www.facebook.com/
szuperinfobudapest
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A tervek szerint 2019 végére újul meg a Blaha Lujza tér
2019 végére valósulhat meg a Blaha Lujza tér rekonstrukciója, amely során jelentős arculatváltáson 

megy majd keresztül. A tervek szerint megszüntetik a téren a szervizutat, a parkolót, növelik a zöld-

területet, felújítják az aluljárót, megtörténik a környező utcák forgalomtechnikai felülvizsgálata is.

 ■ Idén tavasszal meg-

nyílik az állatkerti fejlesz-

tések első elemeként a 

Holnemvolt Vár, amely 

1,6 hektáron esősorban 

a 3-10 éves korú gyere-

keknek és családjaik-

nak kínál programokat. 

Az állatkert új játszóparkja 
részben a volt vidámparki 
területen, részben az állat-
kert korábbi gazdasági ud-
varának területén jön létre. 
A Holnemvolt Várban fő-
ként a szelídebb állatokkal 
ismerkedhetnek majd a lá-
togatók, itt lesz például az 
új állatsimogató, a tengeri-
malacok városa, és számos, 
nagyrészt háziállatokat, ház 
körüli jószágokat bemuta-
tó létesítmény. A Nyíhangár 
övezetében az állatkert lovas 
hagyományai születnek új-
já, a Macskaköves udvarban 
pedig kézműves programok, 
egyebek közt agyagozás és 
pékműhely is várja majd az 
érdeklődőket.

A Holnemvolt Vár köz-
ponti építménye, a Hetedhét 
Palota a magyar állatmesék 
világa köré szerveződő ját-
szóházként működik majd, 
több mint háromezer négy-
zetméteren. A gyerekek itt 
számos erőpróbán mérhe-
tik össze ügyességüket, de 
találkozhatnak többek közt 
Vukkal és A nagy ho-ho-hor-
gásszal is. A Holnemvolt Vár 
egyik zónájában az állatkert 
felidézi az egykori vurstli 

letűnt világát is, az 1908-ban 
létesült, kívül-belül felújított 
Schäfner-körhintával, a régi 
hordóval, és több más ha-
gyományos játéküzemmel. A 
hagyományőrzés jegyében a 
terület Állatkerti körút felőli 
homlokzatát is úgy alakítják 
ki, hogy az felidézze a XX. 
század elején itt állt épüle-
tek, a Royal Vio mozi, illetve 
Helfgott Sámuel fényképész 
műtermének megjelenését, 
hangulatát, utcaképét.

Hamarosan megnyílik a Holnemvolt 
Vár a fővárosi állatkertben  ■ Április és május ki-

emelt fecskevédelmi idő-

szak, amelyben a lakos-

ságnak óriási szerepe 

és felelőssége van - kö-

zölte a Magyar Madár-

tani Egyesület (MME).

A szervezet felhívja a fi gyel-
met arra, hogy az ember-fecs-
ke konfl iktusok hátterében 
álló ürülékpotyogást úgyne-
vezett fecskepelenkák fel-
szerelésével lehet elkerülni. 
Ez a higiéniai kiegészítő esz-
köz egy fészkenként legalább 
30-szor 20 centiméter körü-
li fa, fém vagy műanyag lap, 
amelyet a fészek alá kell 
felszerelni. A fecskepe-
lenka felfogja a mada-
rak és a fi ókák ürülékét, 
így a fészek alatti terület 
tiszta marad.

A madárcsoport sze-
repe a klímaváltozás 
miatt egyre fontosabbá 

válik az emberek, társ- és 
haszonállataink egészség-
védelme szempontjából. A 
melegedő időjárással új szú-
nyogfajok és az általuk ter-
jesztett kórokozók jelennek 
meg Magyarországon. A me-
legebb égöv betegségeit ter-
jesztő szúnyogok a kontinen-
sen észak, így Magyarország 
felé terjeszkednek. A szúnyo-
gok, legyek elleni biológiai vé-
dekezésben is óriási szerepe 
van például a fecskéknek és 
a denevéreknek, ezért is ag-
gasztó a fecskefajok állomá-
nyainak ezredfordulót követő 
megfeleződése. 

Védjük a fecskéket!

Aktuális

www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu

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

Manual Hungary Kft.

A világon minden 10. ember 
találkozik élte során ezzel a 
betegséggel. A cukorbete-
gek élete rengeteg lemon-
dással és nélkülözéssel jár. 
Napjainkban már járvány-
szerű méreteket ölt, azért 
is nevezik „csendes gyilkos-
nak”. Az orvosok folymato-
san dolgoznak a megfelelő 
kezelési módon. Napjaink-
ban, a legmodernebbnek és 
a leghatásosabbnak tartják 
a Biomag 3D kezelést, amit 

már Magyarországon is a be-
tegek végre elérhetnek. Nagy 
segítséget nyújt a betegeknek 
a mellékhatások javításában, 
és az életminőség megtartá-
sában melyet nagymérték-
ben megváltoztat. Kórhá-
zak, orvosok rehabilitációs 
központok napjainkban már 
nagy sikereket érnek el a cu-
korbetegek rehabilitációjánál 
ezzel a kezelésel.

MÁRIA, ALSZÓSZOLCA - 2 
hónap alatt normalizálódott 

a cukrom és a vérnyomásom 
is. A perifériás -neuropátias 
lábamat teljesen rendbe hoz-
ta, nem fáj 3 hét használat 
után. Minden  laborvizsgá-
lati eredményem  jó lett. A 
használatot minden cukorbe-
tegnek csak javasolni tudom.

A magyarországi gyógyá-
szati és lakossági forgalma-
zás bevezetésként most Ön 
is kipróbálhatja ezt a keze-
lést. Jelentkezzen Ön is, ha 
cukorbeteg!

Látogasson el a www.bioavior.hu oldalra, töltse ki az jelentkezési űrlapot
vagy hívja a 06-30/ 984 8715 as telefonszámot.

VÉGRE MEGTALÁLTÁK A HATÁSOS 
KEZELÉST A CUKORBETEGEK SZÁMÁRA
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Színes hírek

 ■ A februári nagykon-

certet követő néhány he-

tes pihenő után az Irigy 

Hónaljmirigyes fiúk újra 

próbaterembe vonultak. 

Nincs megállás, a csapat nagy 
erőkkel készül újabb fellé-
péseire, ám ahogy ez náluk 

lenni szokott, a közös pró-
báról most sem hiányozha-
tott a humor. Ezúttal a Góli-
át testű sármőr, Pintér Tenya 
ihlette meg a srácokat. Hús-
vét közeledtével eljátszottak 
a gondolattal, hogyan szaval-
ná kedvenc locsolóversét a 
szőke Don Juan, ahogy szó-

dásszifonnal a 
kezében indul 
locsolkodni. 

- A jelmezeket 
próbálgattam, 
mikor megtalál-
tam ezt az izom-
pólót, és hirtelen 
bevillant előttem 
Tenya -  kezdte 
Sipos Peti. - Ő 

egy olyan karakter, aki mel-
lett nem lehet elmenni, ez ih-
letett meg engem is.  Borzasz-
tóan irigyeljük mindannyian 
csodálatos férfi testét, szebb, 
mint egy nőstény lipicai ló. 
Mivel Valentin-nap és nőnap 
is elmúlt már, de nyakunkon 
a húsvét és ez a következő al-
kalom, amikor a csajokat ün-
nepelhetjük, úgy gondoltam, 
Tenyaként újjászületve elsza-
valok néhány locsolóverset. 
A sok fellépés miatt úgysem 
tudunk majd elmenni locsol-
kodni - tette hozzá Peti, aki-
nek hosszú távú célja, hogy 
Tenyává gyúrja ki magát és 
a legközelebbi alkalommal 
igazi kockahasat villantson. 

 ■ A Sláger TV Nekünk8 

című műsorában Zol-

tán Erika a Sugarloaf-ot 

is vendégül látta, akik 23 

éve színesítik a magyar 

zenei palettát. Több éne-

kesnő-váltás után egy éve 

Muri Enikő erősíti a csa-

patot, aki nagyon büszke, 

hogy egy ilyen nagy múl-

tú bandában énekelhet. 

- Egy éve tart a közös zené-
lés, szerintem teljesen beépül-
tem a zenekarba, amire na-
gyon-nagyon büszke vagyok. 
Amennyire spontán jött az öt-
let, annyira jól alakult a do-
log – kezdte az énekesnő, aki 

komoly stílusváltáson esett át, 
és egy teljesen más arcát mu-
tatja a színpadon. - Ebben a 
formációban mutathatok mást 
is, mint eddig, aminek nagyon 
örülök. Az elmúlt 23 évben a 
Sugarloaf volt az a zenekar, 
akik mindig merték vállalni 
azt, ami más, megosztó. Ez 
volt az, ami annyira megtet-
szett bennük. 
Vadabb lett a 
stílusom, de 
ez nem jelenti 
azt, hogy em-
berileg is totá-
lisan megvál-
toztam. Ez egy 
karakter, amit 

színpadra viszek, és imádom. 
Mint Muri Enikő, visszahúzó-
dó vagyok, kicsit még mindig 
naiv ehhez a világhoz, de ezt 
most nagyon élvezem, mert 
csinálhatok valami mást is, 
ami nem teljesen én vagyok. 
Ez egy olyan énem, ami eddig 
még rejtőzködött – tette hoz-
zá Muri Enikő. 

Muri Enikő: „Kicsit még mindig 
naiv vagyok ehhez a világhoz”

Pintér Tenya is Irigy Hónaljmirigy tag lett

MODERN BÚTOROK ÁTHÚZÁSÁT, JAVÍTÁSÁT, RÖVID HATÁRIDŐVEL, 
DÍJTALAN SZÁLLÍTÁSSAL, GARANCIÁVAL VÁLLALJUK!

 06(1)295-5812

www.fejesbutor.hu

06(1)295 5812
AKCIÓ!
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Akció időtartama: 2018. 04. 05 – 04. 18-ig, ill. amíg a készlet tart!

1183. BUDAPEST, ÜLL�I ÚT 737. 
NYITVA TARTÁS H–P.: 9–17, Szo.: 9–13

BÚTORBOLT A XVIII. KERÜLETBEN A BÉKE TÉREN

Colorado szekrénysor

93 700 Ft109 800 Ft

181�900 Ft helyett  172 800 Ft

120 900 Ft

Kitti króm 200 cm 
konyhagarnitúra

M�HELY: 1188 BUDAPEST, Vasút utca 70/b.
NYITVA: H-P: 8-17            06(1)295-2531OTP 

áruhitel

Ines kanapé 

Mara sarokül�

98�600 Ft helyett114�100 Ft helyett

Budapest, XVIII. kerületi m�helyünkbe, 
tapasztalattal rendelkez� KÁRPITOST keresünk!

Bővebb 
információért 

hívja a 
06 (30) 9842 066 

telefonszámot.
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Paparazzi
Új lemezt ad ki az Európa Kiadó
Menyhárt Jenőék négy dalt tartalmazó új EP-je, a Nincs kontroll igazi Európa Kiadó-lemez. 

A világ dolgait és az életünk legszemélyesebb ügyeit egyszerre felvillantó dalokban jéghe-

gyek, csokor vörös rózsák, Budapest és New York váltogatják egymást.

 ■ Mindössze 16 éves 

volt Dallos Boglárka, ami-

kor A Dal című műsorban 

megismerhettük őt, ahol 

We All című számával 

szállt versenybe azért, 

hogy ő képviselhesse 

Magyarországot az Eu-

rovíziós Dalfesztiválon. 

Bár a megmérettetésen „csu-
pán” második helyen végzett, 
de meghozta számára az is-
mertséget, amelyet a követke-
ző évben World of Violence 
című dalának középdöntő-
be jutásával tovább fokozott.

A műsorvezetői ambíciók-
kal is rendelkező Bogi az el-
múlt évek során több alka-
lommal is bizonyította, hogy 
amellett, hogy énekesnői te-
vékenysége is figyelemre 
méltó, beszélgetős műsorok 
házigazdájaként szintén szín-
vonalas produkciókat képes 
létrehozni.

Március 19-től minden 
hétfőn látható a Petőfi  TV-n 
a 7kornálam! második éva-
da, amely korábban az éne-
kesnő Youtube csatornáján 
szerepelt. 

– Mi volt az alapelképzelé-
sed, amikor elkezdtétek for-
gatni az első epizódokat? 

– Mivel mindig is érdekelt 
a média világa, kommuniká-
ció szakon folytattam a tanul-
mányaimat. Nagyon szívesen 
nézek külföldi talkshow-kat, 
és én magam is szeretek be-
szélgetni, de manapság arra 
is kevés idő jut, hogy a bará-
taimmal leüljek egy kávé mel-
lé, és kibeszéljük az életünk 
jelentősebb történéseit. Ezért 
gondoltam, hogy össze kelle-
ne kötni a kellemeset a hasz-
nossal és a párommal, Temesi 
Ádám operatőrrel együtt kita-
láltuk, hogy készítsünk egy 
otthoni talkshowt. A 7-kor ná-
lam! egy laza beszélgetős mű-
sor lett, amelyben egy-egy is-
mert barátomat, ismerősömet 
látom vendégül egy könnyed 
csevejre, amely során eddigi 
életútjukba nyújtanak bete-
kintést, és a programot külön-
féle játékokkal is színesítjük 
másfél-két órában.

– Miben más a második 
évad, mint az első volt?

– A vendég személye min-
den egyes epizódot egyedivé 
tesz, ebben az évadban ze-
nészek, színészek, műsorve-
zetők, sportolók, bloggerek, 
vloggerek egyaránt helyet fog-
lalnak majd a kanapémon. A 
játékokat is igyekeztünk szí-
nessé, változatossá tenni és 
a vizuális megjelenésben is 
számíthatnak újdonságokra 
a nézők. Míg az első évadban 
kizárólag a YouTube-on volt 
követhető a műsor, ezúttal 
hétfő esténként a Petőfi  tévé 
sugározza, kedden este pe-
dig szokás szerint megjelenik 
a YouTube csatornámon is. 

– A „We All” című számod 
A Dal 2014 döntőjében a leg-

jobb négy közé jutott, akkor, 
16 évesen váltál ismertté a 
szélesebb nyilvánosság szá-
mára. Hogy tapasztaltad, egy 
„kislányt” mennyire vesznek 
komolyan a zenei életben? 
Kellett valaha a fi atal ko-
rod miatt extrán küzdened, 
bizonyítanod? 

– Szerintem én pont akkor 
kerültem bele ebbe az egész-
be, amikor már lecsengett ná-
lunk a tinisztár korszak, rám 
soha nem mondták, hogy ti-
nisztár lennék, aminek na-
gyon örültem. De több ösz-
szetevője is lehetett annak, 
hogy már akkor is felnőttként 

kezeltek. Egyrészt annak is 
köszönhettem, hogy már 16 
évesen is 175 cm magas vol-
tam, ami nem az a tipikus kis-
lány magasság, másrészt, mi-
vel egyke vagyok, a szüleim 
gyakran vittek magukkal fel-
nőtt társaságba, ami nagyban 
befolyásolta a gondolkodás-
módomat. Nem kifejezetten 
gyerekként kezeltek, sokkal 
inkább egyenlő partnerként, 
akivel meg lehet beszélni a 
kisebb-nagyobb ügyeket. És 
nem utolsósorban az általam 
előadott dal, a We All sem egy 
tini sláger volt, hanem egy vi-
dám, de mindamellett komo-
lyan vehető nóta, amely min-
den korosztályt megszólít.

– Miben méred a sikert, mit 
jelent a siker szó számodra?

– A siker számomra egy 
örökké elérhetetlen fogalom. 
Már olyan értelemben, hogy 
soha nem szabad elkényel-
mesedni, folyamatosan dol-
gozni kell érte, hogy megér-
demeljük, hogy használják 
ránk a sikeres jelzőt. Ezért 
én folyamatosan próbálom 
a boldogságomat keresni, és 
megtalálni azt, amiben kom-
fortosan érzem magam. A 
7-kor nálam! és a szintén a 
Petőfi  TV-n, tavaly ősz óta fu-
tó Én vagyok itt című műso-
rok vezetése abszolút ilyen. 
Sőt, mivel az utóbbi egy élő 
műsor, amelyben 5-6 perces 

beszélgetéseket folytatok a 
vendégeimmel, még több ki-
hívást jelent, hiszen fokozot-
tabb koncentrációt igényel.

– Milyen karrierképet látsz 
magad előtt? Mit szeretnél a 
hivatásod terén elérni?

– Tervezgetős lány vagyok, 
minden egyes feladatomat a 
naptáramba jegyzem, hosz-
szú távú terveim nagyjából 
öt évre előre vannak. Nyil-
ván szeretném befejezni az 
egyetemet, minél több jó dal 
megalkotásában szerepet vál-
lalni, videoklipeket készíteni, 
fesztiválok nagyszínpadait 
meghódítani, de legfőképp 
egy olyan közönséget építeni 
magam köré, akik szeretnek 
engem, a dalaimat, és akik kí-
sérnek fellépésről fellépésre. 

Emellett természetesen van-
nak a civil álmaim is, szép 
esküvőt, családot is szeret-
nék majd egyszer. De sem-
mit sem akarok görcsösen. 

Teszek azért, hogy a vágyaim 
megvalósuljanak, de közben 
hagyom, hogy minden halad-
jon a maga útján.

– 2017 tavaszán jelent meg 
az első nagylemezed. Mikor-
ra tervezed a következőt? 

– Most nem albumban 
gondolkodom. Nagyon fon-
tosnak tartottam, hogy 20 
éves koromig legyen egy ön-
álló lemezem, amin szerző-
ként is megnyilvánulok, amit 
sikerült is megvalósítani. Az 
Épp most című korong dala-
it tavaly nyáron sok helyen 
volt alkalmam bemutatni, de 
közben úgy éreztem, ahhoz, 
hogy újabb számok szüles-
senek, kell egy kis szünetet 
tartanom, hogy inspirációt 
gyűjtsek, legyen újra mon-
danivalóm, amit dalba önt-
hetek. Ősszel kezdtem ötle-
telni, és azóta folyamatosan 
ízlelgetem, alakítgatom az új 
dallamot, amely előrelátha-
tóan május környékén lesz 
majd hallható és látható is 
klip formájában.

– Milyen terveid vannak 
erre az évre?

– Szuper koncertszezo-
nunk lesz, rengeteg fellépést 
tervezünk, és a két műsorom 
is bőséges feladatot tartogat 

számomra a tervezéssel, fel-
vételekkel együtt, a 7-kor ná-
lam! esetében pedig az utó-
munkálatokkal is akad bőven 
teendőm. Budai Klára

Dallos Bogi: „Vannak álmaim, de semmit nem akarok görcsösen”
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Az inzulinrezisztens állapot megfordítható
A kettes típusú cukorbetegséget megelőző, úgynevezett inzulinrezisztens állapot megfordítható, és a szervezet újra 

egészségessé tehető - mondta Breyer Helga belgyógyász az M1 csatorna műsorában. Az életmódváltással, helyes étke-

zési szokásokkal és mozgásprogam kialakításával ezek az „anyagcserekisiklások” újra egészséges mederbe terelhetőek.Életmód
Vannak olyan tünetek, ame-
lyek hátterében nem is sejt-
jük, hogy fogászati problé-
mák állnak. Fogcsikorgatást, 
fej- és nyakfájdalmat, mig-
rént, fülzúgást vagy nyugta-
lan, rossz alvást is okozhat 
ugyanis, ha elmozdul eredeti 
helyzetéből az állkapocsízü-
letünk. Ennek a pici ízületnek 
- az izmok, szalagok és fogak 
mellett - fontos szerepe van a 
rágás és a beszéd bonyolult 
állkapocs mozgásainak bizto-
sításában. Emellett összekap-
csolja az állkapcsot a 
koponyával. A gnato-
lógus szakember sze-
rint alapos, az egész 
testet érintő felmérés 
szükséges, hogy meg-
szüntessék az állka-
pocsízülettel kapcso-
latos problémákat.

- Ha a fogazat vala-
mi miatt megváltozik, 

például kopás, fogvesztés, 
pontatlan fogtömés, fogpót-
lás miatt, ez az állkapocs 
mozgásának, pozíciójának 
a megváltozását is okozza. 
Nem véletlen, hogy olyan so-
kan elroppantják az új pótlá-
sukat, ha a fogsorzáródás új 
pozíciója nem egyezik meg 
az állkapocs nyugalmi álla-
potával. Ezért olyan fontos a 
gnatológiai bemérés a fogpót-
lások esetén – fogalmazott Dr. 
Tóth Szilvia fogszakorvos, a 
gnatológia specialistája.

Migrént, fülzúgást, „rossz” alvást is 
okozhat egy elcsúszott állkapocsízület

 ■ Egy nemzetközi vizs-

gálat szerint őssejtterápi-

ával javítani lehet szkle-

rózis multiplexben szen-

vedő betegek állapotát. 

Az orvosok azonban hangsú-
lyozták, hogy az eljárás nem 
alkalmas minden ilyen beteg 
kezelésére - számolt 
be róla a BBC News.

Mintegy száz, 
szklerózis multiplex-
ben szenvedő bete-
get vontak bele abba 
a nemzetközi vizsgá-
latba chicagói, shef-
fi eldi, uppsalai és Sao 
Paoló-i kórházakból, 
amelynek során az 
őssejtterápia haté-
konyságát kutatták. 
A betegek mind a 
szklerózis multiplex 

visszaeső típusában szen-
vedtek, amikor az új tünetek 
elszigetelt rohamokban je-
lentkeznek, és azokat javu-
lási időszak követi.

A vizsgálati eredmé-
nyek arra utalnak, hogy 
az őssejtbeültetés hatéko-
nyabb az elérhető legjobb 

gyógyszereknél. Azonban 
az orvosok hangsúlyozták, 
hogy az őssejtterápia nem al-
kalmas minden szklerózisos 
beteg gyógyítására, a kezelés 
kimerítő lehet, kemoterápiá-
ra van szükség, valamint né-
hány heti elkülönített kórhá-
zi tartózkodásra.

Őssejtterápia javíthatja a szklerózis 
multiplexben szenvedők állapotát

KENEDI TRAVEL  ÁPRILIS 30IG 
58% ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!

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

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

Az előfoglalási kedvezmény április 30-ig történő foglalás esetén érvényesíthető, az akciós árakkal nem összevonható. Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek.

GYÖNGYÖS-EGER
busz, idvez., ebéd, mátrai kisvasút jegy

ápr. 21. AKCIÓ!
 7490 Ft helyett 5490 Ft/fő!

VÁC-VÁCRÁTÓT-GÖDÖLLŐ-MÁRIABESNYŐ
busz, idvez., ebéd
ápr. 21. AKCIÓ!

6490 Ft helyett 5490 Ft/fő!

FEHÉRVÁRCSURGÓ-MÓR-MARTONVÁSÁR
busz, idvez., ebéd, borkóstoló

ápr. 22. AKCIÓ!
7990 Ft helyett 5990 Ft/fő!

ZALAEGERSZEG-GÖCSEJI FALUMÚZEUM
busz, idvez., ebéd
ápr. 22. AKCIÓ!

8490 Ft helyett 7490 Ft/fő!

PARÁDSASVÁR-EGER
busz, idvez., ebéd
ápr. 22. AKCIÓ!

7490 Ft helyett 5990 Ft/fő!

JELI ARBORÉTUM-SÁRVÁR
busz, idvez.

ápr. 28., 29., 30. AKCIÓ!
6990 Ft helyett 5990 Ft/fő!

CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ 
5 nap 4 éj

busz, idvez., kirándulások, 4 éj háromcsillagos 
szállodában, svédasztalos reggelivel, 

szalonnasütés házi pálinka-sajt-túró kóstolóval
május 17-21. 44 900 Ft/fő -5-8%!

PÜNKÖSD AZ ADRIÁN PLITVICEI TAVAKKAL 
5 nap 3 éj

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

rijekai városnézés
május 17-21. 46 900 Ft/fő -5-8%!

DÉL-ERDÉLY ÉS A VASKAPU 
4 nap 3 éj

busz, idvez, 3 éj háromcsillagos szállodában 
svédasztalos reggelivel, al-dunai hajózás, 

kirándulások (Temesvár, Szörényvár, Orsova, 
Káazán-szoros, Herkulesfürdő, Cserna-völgy, 

Vajdahunyad vára, Déva Vára)
júl. 26-29. 41 900 Ft/fő -5-8%!

ÉSZAK-ERDÉLY MAGYAR EMLÉKEI 
4 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában, 
svédasztalos reggeli, kirándulások
máj. 11-14., jún. 8-11., júl. 27-30.

39 900 Ft/fő -5-8%!

KINCSES KOLOZSVÁR ÉS A MOLDVAI 
KOLOSTOROK

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

máj. 9-13. AKCIÓ!
59900 Ft helyett 49 900 Ft/fő!

TÁTRA LEGSZEBB TÁJAI
 3 nap 2 éj

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

máj. 11-13
26900 Ft/fő -5-8%!

PLITVICEI TAVAK-KRK-SZIGET
5 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj szállás tengerparti kétcsillagos 
szállodában svédasztalos félpanzióval, 

rijekai városnézés
júl. 7-11., aug. 9-13. 

56 900 Ft/fő -5-8%!

PLITVICEI TAVAK-KRK-SZIGET
6 nap 4 éj

busz, idvez., 4 éj szállás tengerparti kétcsillagos 
szállodában svédasztalos félpanzióval, rijekai 

városnézés
júl. 21-26., aug. 18-23.

69 900 Ft/fő -5-8%!

KRK-SZIGET – OMISALJ 
4 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj kétcsillagos tengerparti 
szállodában, svédasztalos félpanzióval, 

Krk városlátogatás
jún. 14-17.  44 900 Ft -5-8%!

KRK-SZIGET – OMISALJ
6 nap 5 éj

busz, idvez., 5 éj kétcsillagos tengerparti 
szállodában, svédasztalos félpanzióval, 

Krk városlátogatás
júl. 3-8., júl. 26-31. 

79 900 Ft/fő -5-8%!

KRK-SZIGET – OMISALJ
7 nap 6 éj

busz, idvez., 6 éj kétcsillagos tengerparti 
szállodában, 

svédasztalos félpanzióval, 
Krk városlátogatás

jún. 27-júl. 3.  84 900 Ft/fő -5-8%!

JESOLO-CAVALLINO 
6 nap 5 éj

busz, idvez., 5 éj szállás háromcsillagos 
szállodában svédasztalos reggelivel,

ingyenes strandszervíz,
 ingyenes WIFI

jún. 23-28., jún. 28-júl.3.
84 900 Ft/fő -5-8%!
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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

ó

06

AZON
gépet,

garanciá

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

KÁD KÁDFELÚJÍTÁS HŐ
val, Akció: fehér 16 00

240-9637, 06-30/989-42
KÉM

megbíz
ha szaké

rtelem kemenyfelujítokf

Kastélyok ber

ezüsttárgyakat, 6-12 személyes 

stb. Kovács Margit kerámiákat, H

könyveket, antik bútoroka

Díjtalan kiszállással, értékb

Üzlet: +06-1/201-6188,

ST

ÉS 

ÁS

HITEL HÁZHOZ M
Expressz Hitelcen GYORS Hitelek ingatlanra a

3 nap alatt előzetes költségek n

BAR-listásoknak is megoldhat

Kedvező lakásvásárlási hitelek, cé

hitelek kezdő vállalkozásoknak is.

Adósságrendezés, személyi hitel.

www
.hite

l-gyo
rsan.

Gyors és korrekt ügyintézés, hívjon bizalommal!

Budai Gizella: 06-70/329-1543

Iroda: 06-1/200-5254,  

e-mail: expresszhitel@t-online.hu

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

FESTÉSMÁZOLÁS

Antialkoholista csapat 

es lakásfelújítást vállal!

@vipmail.hu 998-2369

tés, mázolás,
tázás, pézés,

zerelés, stb.

ERSZÁM
ogos gépeket, élhaj-

üllőt, CO hegesztőt, 
marót, kompresz-

6-70/6026-229
 ÉPEK

k javítása 4 389-8073, 

k mosó-
rosütőt 

ő-

Díjtalan Tele (1) 280

fe bútoro
m� ezüs teljes h

LEND
v

RÉGI KÖNYVEK,  könyvtárak, hag

magas áron. Díjtalan kiszállással házh

FONT ANTIKVÁRIUM 1062 Bp., Andrássy

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

Telefon:
06-20/950-4941

Felújított m
osógépek

garanciával.
PARKETTANYIKORGÁS

OZOG? NYIKOROG?

�s Lajos parkettásmester bontás 

ünteti meg a parketta nyikorgását! 

avítás, csiszolás, tükörlakkozás. 

echnológia. 10 év garancia.

0/941-4891, 404-1230

arkettanyikorgas.hu ŐNYRELUXA
CIÓ

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

4
-2229 ny.hu

ÁSOK. 5%! s áron!

űanyag-
dőny: 
3év 

Buda
Pes
Tel.

K

Omeg akár 600 

Tartós, esztét
www.hazsz
Tel.: 

06-20

H�S FELÚJ 20% KEDV

SZOLGÁL

Lehel Csarnok - helyben vagyunk

sárolok nagyméretű és kisebb fe

dobozt, gyertyatartókat, tálcákat, törtezü

es Zsolnay porcelánokat, régi álló-, fali as

ékért első vevőként a legmagasabb árat fi

104 herendi17@freem
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Növekvő munkalehetőségek az építőiparban
Magyarországon az építőipari termelés példátlan ütemben, 43,2%-kal bővült ez év januárjában. 

A 2010-es adatokhoz képest az ágazat közel 18%-kal erősödött. A korábbi évekhez képest 2017-

ben 20,4%-kal több építési engedélyt adtak ki, amelyre az elmúlt kilenc évben nem volt példa.Álláspont

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

 ■ Az elhelyezkedést se-

gítő képzések az #énjö-

vőm oktatási program ke-

retében, a Coca-Cola HBC 

Magyarország támoga-

tásával valósulnak meg. 

Tavaly év végéig harminckét 
civil szervezet nyújtotta be pá-
lyázatát a Coca-Cola HBC Ma-
gyarországhoz, közülük 10-en 
nyerték el a vállalat támoga-
tását egynapos, kifejezetten 
munkakereső fi atalokat cél-
zó tréningek megtartására. A 
nyertesek összesen mintegy 
400 fi atalt képeznek ingye-
nesen márciustól 15 fős cso-
portokban, az alapvető szoci-
ális és vállalkozói készségek 

átadásával segítve őket az 
álláskeresésben.

Az énjövőm képzési progra-
mot a Coca-Cola HBC Magyar-
ország tavaly indította el olyan 
18-30 év közötti fi atalok köré-
ben, akik nem vesznek részt 
állami oktatásban vagy fel-
nőttképzésben és inaktívak. 
Első körben a felnőttképzés-
ben évtizedes tapasztalatok-
kal rendelkező szervezetek 
adták át a program tananya-
gát. A terv az, hogy 2020-ig 
8000-en vegyenek részt az 
elhelyezkedést segítő trénin-
geken. Ezeken többek között 
önismeretre, állásinterjú hely-
zetek és a visszajelzések ke-
zelésére tanítják a fi atalokat.

Segítség álláskereső 
fiataloknak

 ■ Az állásváltásunkat 

sokszor ez is befolyá-

solja: meghozzuk a dön-

tést, hogy állást váltunk, 

mert nem szeretjük a za-

jos-elavult irodát, azt, 

hogy nehéz odajutni, 

hogy nincs parkolóhely, 

hogy ritkán jár a busz. 

Bizony, ilyenek miatt is vál-
tanak emberek munkahelyet, 
és ezt a legnehezebb a mun-
káltatónak kijavítani, mert 
céget költöztetni nem olcsó, 
és főleg nem könnyű feladat.

A toborzócégek az első ál-
lásinterjút maguknál tartják 
többnyire, utána „viszik ki” 
az ügyfélhez a jelöltet. Ha a 
hely az első pillanatban sem 
szimpatikus, marad az, hogy 
az állásinterjút tanulási, ru-
tinszerzési célra használjuk, 
majd a végén őszintén meg-
mondjuk a toborzónak: saj-
náljuk, de erre nemet kell 
mondanunk.

A multik szeretnek az-
zal spórolni drágán bérel-
hető irodai négyzetméte-
reket, hogy shared desk 

rendszerben alakítják ki a 
munkahelyeket. Azaz nincs 
asztalunk, fi ókunk, leülünk 
egy helyre, ami üres, és ott 
dolgozunk. Munkaidő vé-
gén összeszedjük a cuccun-
kat, másnap majd másho-
vá ülünk. Ezt a rendszert 
a cégek „hivatalból” nagy-
szerűnek tartják, a benne 
dolgozók nem szoktak érte 
rajongani. 

Ahol elmélyült munkát 
kell végezni, számolni, kó-
dot írni, konfi gurálni, és egy-
terű iroda van, ott a többség 
fülhallgatóval próbálkozik 
megteremteni magának a 
szeparált világot egy ilyen 
munkához. 

A fi zikai munkások ese-
tében szigorú munkavédel-
mi szabályok is előkerülnek, 
alapvető, hogy az adott cé-
gek ezt betartsák. Itt érdemes 
megkeresni azokat, akik már 
ott dolgoznak. Ők mit gon-
dolnak? Nekik mennyire el-
fogadható a hely?

Munkakörnyezetek, amit 
szerethetünk vagy utálhatunk

Futárszolgálat, 
raktározás üzleti 
ügyfeleknek

• 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

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

Kérjen egyedi ajánlatot!

www.postnet.hu

1151 Bp. 
Székely Elek u. 13-15.

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

Munkaerőt keres?
Velünk megtalálja

a legmegfelelőbbet!

Álláshirdetését adja fel
a Szuperinfóban!

Kérjen ajánlatot:
budapest@szuperinfo.hu

vagy 887-0707

BUDAPEST
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ABLAK

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

FA ABLAKOK-AJTÓK  helyreállítása, korszerűsí-
tése utólagos rés szigeteléssel, hőszigetelt üveg 
beépítésével. Garanciával. Tel: 06-70/617-1025 

ABLAK-AJTÓ JAVÍTÁS
AKAD, SZORUL  , huzatos, beázik? Régi, új, fa, 
műanyag, bukó-nyíló, tetőtéri nyílászárók javí-
tása. 06-30/793-2443

ARANY

osztrák árakon 
vásárolunk

Arany: 9.000-15.000 Ft-ig
Festmény, Herendi bútor

VII. Rákóczi út 10.
Tel.: 20/770-5000

www.becsiaranyhaz.hu

BÉCSI 
ARANYHÁZ

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

ÁLLÁS
VILLANYSZERELŐKET  keresek Budapest és kör-
nyékéről. Tisztességes bérezés, heti kifi zetéssel. 
Érdeklődni: 06-20/932-8923

NINCS MUNKÁD?  Nem dolgozol? Betanított 
munkakörbe keresünk kollégákat sopronkö-
vesdi és ajkai munkahelyre. Ingyenes szállás-
sal, utazási költségtérítéssel, nettó 170.000 Ft 
havi jövedelemmel, cafetéria, előleg, bejelen-
tett munkaviszony, albérlet támogatás, 6 hó-
nap után hűségjutalommal. Hosszú távú mun-
kalehetőség, kiváló munkakörnyezet. Feltétel: 
8 általános iskolai végzettség. 06-70/315-8492

ÉPÍTŐIPARBA SEGÉDMUNKÁST  keresek. Vidé-
kieknek és erdélyieknek szállást biztosítok. Be-
jelentett állás, heti fi zetés, kezdőknek 260.000 Ft/
hó. Lehetőség van szakmát tanulni, jóval maga-
sabb órabér. Jelentkezni 06-30/9841-887

Tel.: 06-30/324-4986
HÉTVÉGÉN IS HÍVHATÓ!

e-mail: virag.mugyujto@gmail.com

BÉCSI AUKCIÓSHÁZ
RÉSZÉRE VIRÁG ERIKA  
helyszíni készpénzfizetéssel 
vásárol! Antik bútorokat, 

porcelánokat, órákat, 
festményeket, 

sz�nyegeket, csillárokat, 
aranyat, réz-, bronz-, 
ezüsttárgyakat, régi 

pénzeket, kitüntetéseket!
Mindenféle régi 

lakberendezési cikket. 
Hagyatékot kiürítéssel!

Díjtalan kiszállás 1 órán belül!

Natura 2000 területen termelt mézek: akác, hárs, erdei, virág

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

TERMELŐI
MÉZDISZKONT

A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén. 
A volt DHK iroda helyén.

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

: Mézdiszkont

Minden 
mézünk 

egységesen:

990
Ft/ ½ kg

Gyógynövényágyon érlelt termelői mézek

e

ül l é k

ukkfüves,
entás,
ringos,

yes, 

.

Méhpempős akácméz 250 g: 2490 Ft 25 g méhpempővel
Kistermelői tökmagkészítmények Szolnokról 
Pesto: 990 Ft/üveg,  Pirított tökmag 250 g: 790 Ft

TAKARÍTÓKAT keresünk 
belvárosi hotelek, 

apartmanok, kiemelt 
rendezvény központ 

takarítására. 
Els�sorban hosszú távra 
tervez�, a kés�bbiekben 
vezet�i feladatokat is 
vállaló munkatársak 
jelentkezését várjuk. 

Órabér 800-1200 Ft/óra. 
Jelentkezni a 0670 330-2185 

vagy 0630 186-6013-as 
telefonszámon lehet.

ÖSSZESZERELŐI MUNKÁRA  keresünk dolgozó-

kat a XVIII. kerületben. Azonnali kezdéssel! Tel.: 

06-30/338-9403

VÍZ-FŰTÉSSZERELŐ,  segédmunkást kere-
sünk budapesti munkavégzésre. Szállás, uta-
zás biztositott. Bér megegyezés szerint. Tel: 
06-20/842-0177

CO2-hegesztőket
Fényezőket

Lakatosokat
keresünk

gödöllői munkahelyre

• Kiemelten magas bérezés
• Hosszú távú munkalehetőség

• 50 km körzetből a munkába járás 
költsége 100%-ban térített

• Akár azonnali munkakezdéssel

+36-70/384-7636
godallas2015@gmail.com

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT  keresünk megnö-
vekedett gyártásunkba, havi átlag kereset net-
tó 180-200000 Ft. Szállást, utazás, munkába 
járást biztosítunk. Győri, mosonmagyaróvári 
munkahelyünkre. 06-70/639-9920

Budapesti takarító cég 
rész- és teljes 

munkaidőbe keres új 
munkatársat 

TAKARÍTÓ 
pozícióba.

Jelentkezés: Az 
iroda@pedanteria.hu 

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

FIZIKAI MUNKÁSOKAT  biztosítunk gyárak, rak-

tárak, csomagolóüzemek részére, valamint más 

tevékenységekhez is. Áraink a jelenlegi piaci árak 

alatt vannak, a megrendelt létszámtól függően 

alakíthatók. Hívjon a 06-70/397-6607-es számon. 

A német tulajdonú Isoplus 
Távhővezetékgyártó Kft. 

munkaerőt keres a következő 
3 munkakörbe:

EXTRUDER GÉPKEZELŐ
POLIETILÉNCSŐ-

HEGESZTŐ
BETANÍTOTT MUNKÁS

Feladatok: cső extruder 
kezelés / acélcső szigetelési 

munkálatoknál közepesen nehéz 
fizikai munka / habosítási, 

szigetelési folyamatok.

Előny: szakmai tapasztalat

Munkavégzés helye: 
Budapest III. kerület.

Munkakezdés és fizetés 
megegyezés szerint.

Jelentkezés módja: 
telefonon: +36 30 266 7626
vagy fényképes önéletrajzzal 

e-mailben: isoplus@isoplus.hu

ELTARTÁS

LEINFORMÁLHATÓ KÖZÉPKORÚ HÖLGY
eltartási, életjáradéki szerződést kötne, 

akár nagyobb egyösszegű kifizetéssel, 
valamint teljes ellátással, gondozással, 

ügyvédi ügyintézéssel.
tel.: 06-20-229-0986

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

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

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

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

CARTIER
Acél:  

akár 20 000 Ft
Arany:  

akár: 100 000 Ft

PATEK PHILIPPE
Arany:  

akár 4 000 000 Ft
Acél:  

akár 2 000 000 Ft

I.W.C.  
SCHAFFHAUSEN

Acél: akár 250 000 Ft
Arany:  

akár 500 000 Ft

OMEGA
CONSTELLATION
Acél: akár 40 000 Ft

Arany:  
akár 200 000 Ft

VACHERON
CONSTANTIN

Acél: akár 500 000 Ft
Arany:  

akár 1 000 000 Ft

PATEK PHILIPPE
1930-AS ÉVEK

Acél: akár 2 000 000 Ft
Arany:  

akár 400 000 Ft

Keresek Angelus, 
Heuer, Marvin, Doxa, 

Bovet, Tavannes,  
Breitling, Vetta  

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

Zsebórák 
200 000–500 000 Ft-ig

Gyűjteményeket bármilyen nagy tételben megvásárolok!

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

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

FIGYELEM! FIGYELEM!

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

Ezüst tárgyak: 100–600 Ft/gr-ig

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

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

06-30/788-6062

Hagyatékot 

is!

222222

ttt

akár

10 000–30 000 Ft 

darabja

Agancs felvásárlás!

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

KORREKT, MEGBÍZHATÓ, LEINFORMÁLHATÓ

Briliáns ékszerek  
aukciós áron! 

Fazonarany: 9000 Ft-tól 
Arany felvásárlás:  
6000 Ft-tól Az

 ár
vá

lto
zá

s j
og

át
 fe

nn
ta

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

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

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

SÁRGA Borostyán 
100 000 Ft-tól

ÚJ ÉV, ÚJ REMÉNYEK, 
SOKKAL TÖBB PÉNZ

Dinasztia Galéria

erede
ti

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

FELMENT az ezüst dísztárgyak 
és dobozos készletek ára 
EXTRA AJÁNLAT!

HERENDI felvásárlás

RÉGI arany,
ezüst,
papírpénz

MEDI FIX
Korzet Kft. www.korzet.hu
• 1194 Budapest, Ady Endre út 97-99.
    tel: 061 357 9707
    mobil: 0630 825 1585
    email: level@korzet.hu
• 2220 Monor, Balassi B. utca 1.
    (monori egészségházban)
    tel: 0629 417 471 email: monor@korzet.hu

Korzet Kft. www.korzet.hu
• 1194 Budapest, Ady Endre út 97-99.e úe úút

tel: 061 357 9707

20%

Gyógyászati segédeszközök 
gyártása és forgalmazása:
• sportgyógyászati termékek
• egészségmegőrző termékek
• rehabilitációs eszközök
• Salus® gyereklábbelik
• mágneses termékek

kedvezmény a hirdetés
felmutatójának a szendvics
szerkezetű lúdtalpbetétekre.

ÉLETMÓD

 
tanfolyam

hídnál.
 

FESTÉS-MÁZOLÁS
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST,  tapétázást azonnal-
ra vállalok, üres lakásokra árkedvezmény. Közüle-
teknek is. Tel.: 06-20/247-7185
FESTÉST, MÁZOLÁST,  burkolást vállalok! Nyug-
díjasoknak kedvezménnyel, bútormozgatással, 
takarítással! Tel.: 06-30/422-1739
SZOBAFESTÉS,TAPÉTÁZÁS,MÁZOLÁS  olcsón, 
minőségben takarással, bútormozgatással Tel: 
06-20/9877-273 Vezetékes: 706-64-19
BELTÉRI FESTÉST  vállalok kedvező áron. Hívjon 
bizalommal. Tel.: 06-30/736-0137 

FOGÁSZAT
FOGSOR EXPRESSZ!  Javítás azonnal. Készítés 
gyorsan.Tel : 06-1/784-1772, 06-30/961-8655 
Szombaton is!
KIVEHETŐ FOGPÓTLÁSOK  készítése, javítása. 
Nyugdíjasoknak kedvezmény! Bp. József krt. 
59-61. Tel.: 06-30/334-1963

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

HÁZTARTÁSI GÉPEK

Felújított mosógépek 
garanciával!

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

INGATLAN

78 M2-ES, V. EMELETI  , nagyerkélyes, panorámás 
lakás 13M Ft-ért Salgótarján központjában eladó. 
06-30/598-0276
BUDAPESTEN A VÁRBAN  eladó ingatlant kere-
sek megvételre 45-50 m-ig. Tel: 06-20/417-2373

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

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

KÉMÉNY
KÉMÉNYBÉLELÉS  , szakvélemény ügyinté-
zés, kondenzációs kazánok bekötése, szerelt 
kémény, kéményfelújítás: 06-30/290-8902

KÉMÉNYFELÚJÍTÁS
KÉMÉNYBÉLELÉS

TURBÓS, KONDENZÁCIÓS 
KÉMÉNYEK

ÉPÍTÉSE
Tel.: +36-30/636-80-36 

info.fh2015@gmail.com

… az Ön kéménye 
biztonságos?

Kémény-építés, 
kéménymagasítás, 
kémény-felújítás.

06 30 959 3204

kemeny2015@gmail.com

KERTÉPÍTÉS
METSZÉS, PERMETEZÉS,  kert, sziklakert ter-
vezése, építése, pázsitkészítés, növénytelepí-
tés, sövénynyírás, fűnyírás, fakivágás. Tel.: 
06-30/9494-550

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

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, ifj . Nagy László.

MUNKA

Há
z- é

s la
kásfelújítás

Csak pontosan, szépen,
         úgy érdemes.

Gipszkartonozót,
festőt,

burkolót, 
kőművest
felveszek!

06-20/998-2369
NÖVÉNYEK

TÖRÖKSZEGFŰ  termelőtől eladó nagybani 
tételben. (ballagásokra, temetősöknek, ke-
reskedőknek) Tel.: 06-30/997-9617

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

REDŐNY-RELUXA

AKCIÓK!
M�anyag és 

alumínium red�nyök
5% kedvezménnyel!

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

RED�NY JAVÍTÁSOK.
Szúnyoghálók -5%!

Napellenz�k akciós áron!

RÉGISÉG
RÉGISÉGET, HAGYATÉKOT  , porcelánt, festmé-
nyeket vásárolok magas áron. +36-70/324-3961

NAGY ZSUZSANNA ÉS TÁRSA  azonnal kész-
pénzzel vásárol hagyatékot: bútorokat, köny-
veket, festményeket, porcelánokat, órákat, 
kitüntetéseket, érméket, csipkéket, bizsukat, 
csillárokat, szőnyegeket, bronz réztárgyakat, 
teljes lakásdekorációkat. 06-70/600-1727

ROVARIRTÁS

ROVAR- ÉS 
RÁGCSÁLÓIRTÁS
SZAKÉRTELEM, DISZKRÉCIÓ, 

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

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

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

SÍRKŐ
MEGYERI TEMETŐBEN  új építésű családi krip-
ták eladók. Érd.: Dunakeszi, Fóti út 106., T.: 
06-20/412-8336

SZOLGÁLTATÁS
LAKATOSMESTER!  Rácsok, kapuk, kerítések ké-
szítése, zárnyitás, zárszerelés, lakatosmunkák. 
Tel.: 06-30/299-1211
ÁCS, TETŐFEDŐ,  bádogos munkát vállalunk. 
Cserepes lemez 4500 Ft/m² anyag és munka-
díj. Mátyás Európa Hu Kft. 06-20/266-4701, 
06-70/219-9107, 06-30/377-1758

SZŐNYEG, KÁRPIT
Szőnyeg- és kárpittisztítás

Melegvizes mélymosás, 
vegytisztítás, szegés,

javításHÁZTÓL HÁZIG
www.szonyegexpressz.hu

280-7574 • 06-30/94-94-360
TÁRSKERESÉS

KÖZÉPKORÚ, JÓ  körülmények között élő fér-
fi megismerkedne szép, csinos, őszinte nő-
vel 44 éves korig. Hozzám költözéssel is. Tel: 
06-70-357-9246

TETŐ
PALATETŐ  bontásnélküli felújítása színes, 
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes ár-
ajánlatkészítés. Akció -10%. 06-30/229-2206, 
www. palatetofelujitasjavitas. hu
MAGAS ÉS LAPOSTETŐK  kivitelezését, fel-
újítását, javítását, szigetelését, ezek bádo-
gosmunkáit vállalom! 35 év gyakorlattal! Tel.: 
06-20/92-68-321

SÍK PALA  tetők bontás nélküli fejújí-
tása. www. palatetok. hu Bodó Gábor 
+36-30/2277-082

UTAZÁS
ANETT TOURS
1066 Bp., Dessewffy u. 49.

Tel.: 269-3533 • www.anetttours.hu

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

KRAKKÓ-AUSCHWITZ-

WIELICZKA-ZAKOPANE
2018.05.19-21. 3 nap/2 éj

Busz+2* hotel+reggeli

38.300 Ft/fő

KIRÁNDULÁS A PLITVICEI 

TAVAKHOZ
2018.05.19.

9.900 Ft/fő

GÖRÖGORSZÁG- 

NEOI PORI
május 18-28. 11 nap/8 éj

busz+stúdió

29.900 Ft/fő
Előfoglalási kedvezmények 

a görög nyaralásokra
április 28-ig busszal 6%, 

egyénileg 5% kedvezmény.

ÜDÜLÉS
HEGYVIDÉK SZÖVETKEZETI  Üdülőszálloda-lánc-
nál 1,5 szobás apartman örökös üdülési joga 25 
% kedvezménnyel eladó. Tel: 06-70-575-1965
MÁRCIUSI-ÁPRILISI AKCIÓK!  6 nap 5 éj szállás, 5 
svédasztalos reggeli + 5 vacsora. Idegenforgalmi 
adóval, garázs, Wifi . CSAK: 22.000 Ft./fő/csomag. 
Több ajánlat http://hajduszoboszlo.jaszbere. hu 
Tel.: 06-30/381-7941

Telefon: 06 30 848 60 56
www.hotelkristaly.hu

3 éjszaka
16 500 Ft
4 éjszaka
20 000 Ft

Tartalma:  
korlátlan 
büféreggeli, 
menüválasztásos 
vacsora, korlátlan 
szaunahasználat
Az IFA mértéke 18 év felett
500 Ft/fő/éj

TAVASZI HOTELAKCIÓ 
HAJDÚSZOBOSZLÓN!

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN  3 nap/2 éj fél-
panzióval 9.800.- ; 6 nap/ 5 éj 24.500.- Tel.: 
06-49/312-251, www. fenyo-panzio. hu
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Alan Gratz:
Menekültek - Három gye-
rek, három történet és 
egy cél, életben maradni 

Vannak érdekes és vannak 
fontos könyvek. A Menekül-
tek mindkettő.

1930. A náci 
Németország. 
JOSEPH egy 
zsidó kisfi ú, aki 
hajón szökik a 
világ másik felére a koncent-
rációs tábor fenyegetése elől...

1994. Kuba. ISABEL és csa-
ládja egy tutajon menekül el a 
folytonos lázadások és a pes-
tis elől. Remélik, hogy Ameri-
kában békés jövő vár rájuk...

2015. Szíria. MAHMOUD 
szülőföldjét erőszak és rom-
bolás pusztítja. Családjával 
elindul Európa felé...

Három szívszaggató utazás 
a megmenekülésért. Elkép-
zelhetetlen veszélyek: cápa-
támadás, bombázás, árulás... 
De a holnap reménye sosem 

vész el. Habár Joseph, Isabel 
és Mahmoud történetét konti-
nensek és évtizedek választ-
ják el, a regény végén a meg-
döbbentő valóság az olvasó 
elé tárul: hármuk története 
mégiscsak szorosan kapcso-
lódik egymáshoz.

Bátorság, küzdés, túlélés. 
Mindent az otthonért.

Robert I. Sutton:
Kis seggfejkalauz
Ha úgy érzi, szétstresszelik, 
túlterhelik, alábecsülik, ter-
rorizálják, bán-
talmazzák, és 
mindez azért 
van, mert egy 
gyökérrel dol-
gozik együtt, ta-
nulja meg, hogy kell kikerül-
ni, átverni, lefegyverezni a 
seggfejeket – és ne halassza 
holnapra!

A hasznos, egyben szóra-
koztató Kis seggfejkalauz hat-
hatós és módszeres „játék-
tervvel” vértezi fel önt arra az 

esetre, ha egy gyökérrel kell 
együtt dolgoznia az irodában, 
a mezőn, a tanteremben, vagy 
egyszerűen csak az életben. 

Sutton a diagnózissal kez-
di, utána pedig „terepen” ki-
próbált, bizonyítékokkal alá-
támasztott, és néha meglepő 
stratégiákat ismertet az ud-
variatlan, bunkó, irritáló, kel-
lemetlen vagy csak szimplán 
inkompetens alakok kezelésé-
re. Elmondja, miként kerülhe-
ti el őket, hogy járhat túl az 
eszükön, hogy fegyverezheti 
le őket, hogy küldheti el őket 
kapálni, és hogyan növeszt-
het olyan pszichés „páncél-
zatot”, amely védelmet nyújt 
ellenük. 

Jodi Picoult:
A nővérem húga
Ha nincs másod, csak egy ka-
lapács, akkor mindent szög-
nek nézel.

Amerika keleti partvidékén 
egy tipikus kertvárosi házban 
él egy tipikusnak korántsem 

mondható háromgyermekes 
család. A legidősebb testvér, 
Jesse már a „sö-
tét oldalon” jár; 
a középső lány, 
Kate súlyos leu-
kémiás, akinek 
életben maradá-
sáért a két szülő ádáz küzdel-
met vív; a húg, Anna pedig 
a tudomány jóvoltából eleve 
azért született, hogy geneti-
kailag megfelelő donor legyen 
a nővére számára. 

Amikor a beteg Kate körül 
forgó családi élet ellen lázadó 
tizenhárom éves Anna bepe-
reli szüleit, hogy önrendelke-
zési jogot nyerjen a saját teste 
fölött, minden megbolydul. A 
lelki örvények egyre mélyebb-
re húzzák a jogászból lett fő-
foglalkozású anyát, a tűzol-
tó-mentős-amatőr csillagász 
apát, a kényszerűen koraérett 
gyerekeket, sőt még az An-
nát képviselő fi atal ügyvédet 
és annak elvesztettnek hitt 
kedvesét is. A krízishelyzetet 

a népszerű írónő felváltva lát-
tatja a hét szereplő szemével, 
bravúrosan váltogatva az idő-
síkokat is. 

Jodi Picoult:
Elrabolt az apám
Előkerül-e az a személy, aki 
azt sem tudta önmagáról, 
hogy elveszett?

A harminc-
éves Cordelia 
Hopkins életé-
ben minden na-
gyon rendben 
van: imádott apja nagy szere-
tetben nevelte fel, szép kislá-
nya, elbűvölő vőlegénye van, 
a munkájában – amely eltűnt 
személyek felkutatásából áll 
– rendkívül sikeres. Egy elfe-
ledett emlékkép felbukkaná-
sa miatt azonban egy pillanat 
alatt mindez összeomlik. Fel-
tárul az eltitkolt múlt...

Kiderül, hogy semmi sem 
úgy igaz, ahogy azt eddig 
hitte: apja átírta egész addi-
gi életüket.

k

ll kik l

d k d l

Bezár a bazár! – milliós nyeremények a TV2 új műsorában
Till Attila és Majka vezetésével vadonatúj formátummal jelentkezik április 9-től a TV2. A Bezár a bazár! 

nemcsak egy kvíz, hanem egy akciójáték is, ahol óriási izgalmak és nyeremények várnak a szereplőkre. 

Az új gameshow ötvözi a klasszikus kvízjátékot és az ügyességi feladatokra épülő műsorokat. Kikapcsoló

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

e-mail: rejtveny@szuperinfo.hu
2018. április 13.

rejtvénycsomagot sorsolunk ki.
A helyes megfejtést és a nyertesek nevét 

A Szuperinfó 2018/11-12. heti rejtvényének megfejtése:

Nyertese:
Kelemen Gábor, Budapest XV. 

Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.
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A hazai vidék legízesebb 
réteseitől a világ 10. legjobb 
étterméig idén is mindenből a 
legjobbat vonultatja fel Magyar-
ország legnagyobb presztízsű gaszt-
rofesztiválja a pünkösdi hétvégén, 
május 17-20 között a Millenárison. 

A Gourmet Fesztivál minden év-
ben megjelöl két témát, arra kérve a 
sztárséfeket, hogy a saját ételeik elké-
szítése mellett ezeket is dolgozzák fel 

a saját értelmezé-
sükben. Az idei ren-
dezvényen a gombóc és a kaviár a 

két téma, ami mellé ezúttal egy 
ital is társul, mégpedig a pezsgő. 

A Gourmet arról is híres, hogy 
három nap alatt, anélkül, hogy 
órákat kelljen utaznunk, végig-
kóstolhatjuk az ország legjobb 
éttermeit. Idén is ott lesznek a 
főváros Michelin-csillagos ét-
termei, a vidék legjobbjai, mi 
több, ezúttal számos, eddig még 
a Gourmet-n nem látott étterem 
is bemutatkozik majd. 

1957 elején a Nagy Szovjetunió úgy dönt, hogy baráti országai 
közül Magyarországnak ad esélyt, hogy kiválassza a 
földkerekség első kozmonautáját, aki majd az 
első ember lehet az űrben. Karmazsin Je-
nő elvtárs, a Kunmadarasi Vörösiszap 
Termelőszövetkezet elnöke tudja is, 
ki lehetne a legmegfelelőbb jelölt 
a nagy utazásra: Serbán Lajos, 
azaz Lajkó, ahogy minden-
ki hívja, már gyermekko-
ra óta betegesen vonzó-
dik a csillagokhoz. Ezt 
a vonzalmat nem kis 
részben anyjának 
köszönheti, aki 
beavatta a cigány 
asztrológia rejtel-
meibe, és sajnála-
tos módon, Lajkó 
egyik rosszul si-
került rakétakí-
sérletének kö-
vetkeztében, már 
nem lehet velük.

Gourmet 
Fesztivál a 
Millenárison

A nyári szünet méltó búcsúztatása-
ként, augusztus 24-én, a Szegedi If-
júsági Napok nagyszínpadán lép fel 

minden idők legsi-
keresebb brit szin-

ti-pop duója. 
A magyarok közül 

ott lesz többek között 
Ákos, Lovasi, 30Y, Anima 

Sound System, Belga, Bra-
ins, Cloud 9+, Csík zenekar, 

Fish!, Ganxsta Zolee és a Kar-
tel, Hiperkarma, Honeybeast,  In-

tim Torna Illegál, Irie Maffi a, Kowals-
ky meg a Vega, Magna Cum Laude, 
Majka & Curtis Live, Margaret Island, 
Paddy and the Rats, PASO, Punnany 
Massif, Quimby, Road, Soulwave, 
Supernem, Szabó Balázs Bandája, 
The Biebers, Vad Fruttik és a Well-
hello valamint 
DJ fronton DJ 
Szecsei, Drop-
lex, Metzker 
Viktória és 
Sterbinszky.

I M P R E S S Z U M

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

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

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Forog a film

Jön a Pet Shop 
Boys a SZIN-re

Celebekkel folytatódik az Észbontók a VIASAT3-on
Izgalmakat és derűs pillanatokat ígér az Észbontók legújabb, 5. évada is, amelyben kizárólag ce-

lebek mérkőznek meg egymással, nyereményükkel pedig hétről hétre egy-egy alapítványt, jóté-

kony célt támogatnak majd. Az észbontó pillanatok házigazdája változatlanul Kovács Áron lesz.

Alec Baldwin
A kos férfi büszke, sosem 

ismerné el, ha téved valamiben. 

Óriási feszültségek dúlnak benne, 

amelyek olykor féktelenül ki is 

törnek. Az április 3-án született 

Alec Baldwin igazi kosként a 

végletek embere.

Ikrek
A következő héten le-

gyen óvatos, mert 

nincs azzal baj, hogy 

barátságos és nyi-

tott mások felé, de 

nem kell mindjárt 

m i n d e n k i n e k 

teljes bizalmat 

szavaznia. 

Rák

A héten eluralkodhat éle-

tén a káosz és azt érez-
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hogy 

m
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it felépített, kezd 

darabjaira 
hullani. 
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Skorpió

A héten szám
íthat nagy 

kibékülésekre, de akár 

szakításokra is. A ba-

ráti köre sem
 kivétel 

ez alól és szám
íthat 

arra, hogy lesznek 

olyanok, 
akiktől 

búcsút kell ven-

nie.

Nyilas
Ez a hét jelentős mér-

tékben felkavarhatja 

érzelmi szinten. Érzi, 

sőt tudja, hogy nincs 

rendben az élete, 

elégedetlen vele 

és hogy tovább 

kellene lépnie. 

Kezdje el!

Bak

Ezen a héte
n végre

 eléri 

azt az álla
poto
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ondja elégedett-

nek, 
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Kikapcsoló

Lajkó - Cigány az űrben
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Április 4-13. között Buda-
pesten, hét helyszínen fut 
majd a 25. Titanic Nem-
zetközi Filmfesztivál. 

A 2005 óta verseny-
fesztiválként is műkö-
dő eseményen idén ki-
lenc  – egy norvég, egy 

dán, egy német, egy török, egy pa-
lesztin és egy román dráma, egy an-
gol szatíra, egy olasz életrajzi road 

movie és egy holland vígjáték – 
vetekszik a Hullámtörők-dí-

jért, melynek odaítéléséről 
Európa legjobb színész-

nője, Borbély Alexandra, 
Dobos Tamás operatőr 

és a zsűri elnöke, Tö-
rök Ferenc fog dönte-
ni. Két versenyfi lm 
rendezőjével, Julia 
Langhoffal (LO-
MO – egy blogger 
élete) és Jonas 
Matzow Gulb-
randsennel (Ár-
nyak völgye) ta-
lálkozhat is majd 
a közönség.



12 2018. április 5.

U
TA

ZZ
O

N
 A

 L
EG

JO
B

B
 Á

R
O

N
! 

 K
EN

E
D

I T
R

A
V

EL
 • 

Te
l: 

27
8-

21
56

h
ir

de
té

s 
az

 5
. o

ld
al

on
Exkluzív üzletünk: 

Budapest II. Margit krt. 51–53.
06-1/316-3651, 06-30/944-7935 

E-mail: lakatos@mconet.hu

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!ÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ O ÉÉ
Tekintsék meg megújult weblapunkat: louisgaleria.hu A Louis Galériában az értékbecslés ingyenes! 

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

Törtarany és fazonarany felvásárlás!
Fogaranyat (foggal együtt is!)
Fazonarany: 8000–18 600 Ft/gr  
Törtezüst, fazonezüst: 170–1000 Ft/gr

A HÍR IGAZ!!!  
A sárga golyós borostyánt súlytól 

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

Gyűjteményembe keresek színes,  régi eozinmázas  
körpecsétes Zsolnay porcelánt! 

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

Váza  
szőlőfürtökkel 

levelekkel

Váza  
relife 

mintákkal

Kaspó őzzel

Virágtartó

Panorámás 
Kaspó

Tál relife 
mintával

Gyűjteményeket bármilyen nagy tételben megvásárolok!

CARTIER
Acél: akár 80 000 Ft

Arany:
akár: 100 000 Ft

PATEK PHILIPPE
Arany: akár 4 000 000 Ft

Acél:
akár 2 000 000 Ft

ROLEX OYSTER
CHRONOGRAPH

Acél: akár 600 000 Ft
Arany: akár 1 500 000 Ft

I.W.C.  
SCHAFFHAUSEN

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

OMEGA
CONSTELLATION
Acél: akár 40 000 Ft

Arany: akár 200 000 Ft

Keresek Angelus, Heuer, Marvin, Doxa, Bovet, Tavannes, Breitling, Vetta acél stopperos órákat 
100 000–300 000 Ft-ig! (akár hibásat is) MINDENFÉLE FELHÚZÓS ÓRÁT VÁSÁROLOK!

OMEGA
CHRONOGRAPH

Acél: akár 300 000 Ft
Arany: akár 600 000 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




