rovatunkat megtalálja a 6. oldalon.

ÚJ FÜRDŐ ÉPÜL CSILLAGHEGYEN

Jövő tavasszal várható a csillaghegyi strandfürdő új fürdőegységének megnyitása.

(2. oldal)
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Kövess minket
a Facebook-on is!
www.facebook.com/
szuperinfobudapest

Szalai Kriszta csodálatos
színésznő, hatalmas lélekkel.
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FELHÍVÁS INGYENES HALLÁSSZÛRÉSRE
Tisztelt helyi lakos!
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2017. február 17-ig.

Hallásszűrésünk ingyenes,
önkéntes és fájdalommentes.
Időpont-egyeztetés céljából a
várakozás elkerülése érdekében
kérem, hívja az alábbi számot:

06 70 676 7225

Amennyiben Ön gyakran visszakérdez, túl hangosan hallgatja
a televíziót, vagy nehezen ért zajos
környezetben, elengedhetetlen,
hogy leméresse hallását.

A vizsgálatra TB kártyáját, személyi
igazolványát és ha van korábbi
hallásvizsgálati
lelete
illetve
hallókészülék kiskönyve, kérem,
hogy hozza magával!

Az idejében felfedezett hallássérülés sokkal jobb eredménnyel kompenzálható, a hallás képessége
nagyobb eséllyel rehabilitálható.

Tisztelettel:
Dr. Csillag Béla
fül-orr-gégész,
audiológus főorvos

Hirdesse meg Budapesten!

Tel.: 887-0707

Időtálló, minőségi műanyag
NYÍLÁSZÁRÓK Sziléziából.
55% AKCIÓ, ingyenes
felmérés és árajánlat.
Bontás, beépítés.
www.beresablak.hu
06-30/632-6966
1114 Bp. Bartók Béla út 87.

ÉLETJÁRADÉK
SZOLGÁLTATÁS

Többmilliós egyösszegű, továbbá
folyamatos havi járadékfizetés, törődés,
gondozás, folyamatos kapcsolattartás.
NE BÍZZA ÉLETE BEFEKTETÉSÉT
LEINFORMÁLHATATLAN EMBEREKRE!
JÖJJÖN EL IRODÁNKBA
MINDEN KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL!
Tel.: +36-20/298-8168
SHEKINAH
Cím: Bp. Rákóczi út 70-72.
ING.HASZN. Kft.

bilt.hu

Adószám: 25837605-2-42

R70 Irodaház

Fotó: Bodai Imre

Szallaii Kriiszta:
„Maradjunk annyiban””

Hogyan vészeljük át az inﬂuenzajárványt a munkahelyen?

Budapest • Dél-Pest

Ki akar gyermekvasutas lenni?

Aktuális

Február 4-én indul a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút tavaszi tanfolyama, amelyre már regisztrálhatnak
az érdeklődő iskolások. A négyhónapos képzés után a gyerekek nyáron állhatnak először szolgálatba. A
képzésen a tanulókat felkészítik a gyermekvasutas szolgálatokra és a kisvasutas életre.

Tanév: itt a félév vége!

■ Véget ért a
2016/2017-es tanév első féléve, a félévzárás
január 20-án volt, az iskoláknak január 27-ig
kellett értesíteniük a
tanulókat és a szülőket az eredményekről.

Alig, hogy vége van a téli szünetnek, sokan már a közelgő
tavaszi szünetre készülnek.
Erre még majdnem három
hónapot kell várni, a tavaszi
szünet ideje hivatalosan április 13-tól április 18-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap április 12. (szerda), a
szünet utáni első tanítási nap
2017. április 19. (szerda). A tavaszi érettségi május 5-én kezdődik a nemzetiségi nyelv és
irodalom vizsgákkal. A magyar
nyelv és irodalom május 8-án,
a matematika május 9-én, a
történelem május 10-én, az

angol május 11-én, a német pedig május 12-én lesz. Az írásbelik május 26-án zárulnak. A
szóbeli vizsgákat emelt szinten június 8-15., középszinten
június 19-30. között tartják.
A 6., 8., 10. osztályosok
kompetenciamérése május 24-én lesz. A kéttanítási nyelvű iskolákban május
31-én zajlik majd a célnyelvi

mérés, május 17-én elvégzik
az idegen nyelvi szövegértési
felméréseket is. A tanulók ﬁzikai állapotának felmérését
január 9. és április 30. között
végzik az iskolák, kivéve az
1-4. évfolyamon, valamint a
felnőttoktatásban.
A 2016/2017-es tanév június 15-ig tart, az utolsó tanítási nap is ez lesz.

Jövő tavasszal nyithat az új fürdőegység

Pároknak, párosat,
páratlan áron!
Az akció 2017. febr. 1.-28. között érvényes!
Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

Franciaágy +
matrac együtt
most

25%

kedvezménnyel!

■ Jövő tavasszal, nyár
elején várható a csillaghegyi strandfürdő új fürdőegységének megnyitása.

A fejlesztés egyrészt a tervezett új fürdőegység a lakosság színvonalas kiszolgálását célozza, új szaunavilággal,
wellness részleggel, gyermekparadicsommal, étteremmel. Másrészt az a cél,
hogy a sportolók részére, elsősorban az utánpótlás céljait
szolgálva, nevelésre „otthon
nyújtson”.

Hét szinten épül majd
meg a fürdő, összesen hétezer négyzetméternyi fürdőterületet építenek be tizenegy
medencével. A strand három
szabadtéri medencéje is megmarad. A fürdő egyik éke lesz
egy Barcsay Jenő által készített mozaik, amelyet a hamarosan lebontandó régi újpesti fürdőből hoznak majd át.
A sportolást és a közönségforgalmat szolgáló funkciók
az új épületszárnyba kerülnek elhelyezésre, míg a szabadidő eltöltését, pihenést
szolgáló funkciók a meglévő,

Bp. X. ker., Gyömri út 99. Újhegy Bevásárlóudvar
Tel.: 06-70/953-1262 • www.matracdepo.hu

Nálunk nemcsak akció van, áru is!

www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu
◊ költségelemzés
◊ eladás
◊ bérlet
◊ lízing
◊ üzemeltetés
◊ szervíz
Manual Hungary Kft.

Fotó: MTI/Mohai Balázs

LFNFOZ!HNBJMDPNô06-30/959-3204
Teljes kör megoldásokkal szolgálunk
kémény-építés, kéménymagasítás, kémény-felújítás

... az Ön kéménye biztonságos?
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korszerűsített épületrészbe
tervezték. A sportolni vágyókat és úszásoktatásra jelentkezőket egy 25 méter x 33
méteres két irányban kötelezhető versenymedence és
egy 10 méter x 12 méteres tanmedence várja.
A versenymedence alkalmas lesz kisszámú nézőközönség befogadása mellett
úszóversenyek és vízilabda
mérkőzések lebonyolítására
is. A wellness részlegben 32,
36, 38 Celsius-fokú élményelemekkel ellátott medence várja a pihenni vágyókat.
Ezen a szinten pihenő területek és masszázshelyiségek kerülnek kialakításra. A Gyerekparadicsom területén a vizes
gyermekjátszóházhoz kapcsolódóan egy megőrző-foglalkoztató kuckó, pelenkázó
kialakítását tervezik. A szaunavilágban helyet kap aromaszauna, ördögszauna,
gőzkamra, nagyméretű panorámás ﬁnnszauna, hideg- és
melegvizes merülő medencével. A panorámás külső teraszon 36°C-os élménymedencét terveznek építeni.

Szíínes hírek
Sz

Három fillmben szzerepel idén Goztolaa Krisztina
Három filmet is forgatott a tavalyi évben Goztola Krisztina. Az egyik egy hollywood-i
nagyjátékfilm, a másik kettő pedig kisfilmek. Közülük a Dark Bet nemzetközi filmfesztiválokon indul, a bemutató várhatóan az izraeli Near Nazareth Festivalon lesz májusban.

Istenes Bence lesz
a Survivor műsorvezetője!
a Hagyjál főzni! című gasztro
reality-ig. Most egy számára is
új feladattal néz szembe, hiszen először forgat majd külföldön, távol a családjától.
– Óriási megtiszteltetés,
hogy én lehetek a Survivor
műsorvezetője. Mindig is szerettem ezt a formátumot, elképesztően menőnek tartom!
Az pedig, hogy a csatorna nekem szavazott bizalmat, hogy házigazdája lehetek ennek a
produkciónak, óriási
megtiszteltetés –
árulta el Istenes
Bence, aki mind
szellemileg,
mind fizikailag igyekszik
maximálisan
felkészülni a
forgatásokra.
Fotó: RTL Klub, sajtóklub

A világ legnépszerűbb túlélő-showja hamarosan az RTL
Klubon lesz látható. A jelentkezés már megkezdődött,
amelyre minden kalandvágyó,
határait feszegető, vállalkozó
szellemű nő és férﬁ jelentkezését várják, akik szívesen kipróbálnák magukat nomád
körülmények között egy trópusi szigeten. Nem titok, a
cél a túlélés és a főnyeremény, mely ezúttal 20 millió forint! Sőt, most már a
műsorvezető személye
sem titok, aki nem
más, mint Istenes
Bence.
Bence számtalan show-műsor
házigazdája volt
már az X-Faktoron és a ValóVilágon át, egészen

Mit „lát” az ultrahang?
■ Az ultrahang (UH)
vizsgálat olyan képalkotó eljárás, amely
a különféle sűrűségű szöveteken áthaladó, illetve viszszaverődő hanghullámok segítségével
enged betekintést a
test belsejébe. A képernyőn megjelenített
kép alapján radiológus szakorvos állítja fel a diagnózist.
Az 1950-es évek óta alkalmazott ultrahang a
leggyakrabban használt
képalkotó vizsgálatok
közé tartozik. Az évtizedek óta felhalmozott tapasztalatok alapján nincs
mellékhatása, nincs kockázata, fájdalommentes,
bármikor megismételhető, teljesen veszélytelen, csecsemők vizsgálatára is alkalmas eljárás.
Legfeljebb a bőrre felvitt zselé lehet egy kicsit

kellemetlen, amely a
vizsgálófejből kibocsátott ultrahanghullámok
megfelelő terjedését teszi
lehetővé. Számos panasz
esetén elsőként választandó képalkotó vizsgálat, például pajzsmirigy,
máj- és epeproblémák
tisztázásához. Panaszmentesen szűrésre, állapotfelmérésre használható. Az UH diagnosztika
harmadik alkalmazási területe az állapotváltozás
nyomon követése, például
daganat esetén kontrollvizsgálatként végezzük.

MIRE AD VÁLASZT?
UH vizsgálattal az emberi szervezet teljes területét át lehet tekinteni bármikor, előkészítést csak
a hasi ultrahang igényel,
ehhez ideális feltételeket
teremt az éhgyomor és a
teli húgyhólyag.
• Hasi ultrahang vizsgálattal felfedezhető a
hasi fájdalmak oka, az
epe-, a vese- és a húgyúti kövek, kimutatható
az egyes szervek megnagyobbodása, a daganatos
betegségek májáttétei, a

Verhetetlen téli akció Óbudán!!
Jöjjön el az Alfa Egészségközpontba 2017. február 28.
napjáig, végeztesse el nálunk a hasi, alhasi, ízületi,
pajzsmirigy, mélyvénás ultrahangvizsgálatot,

amely vizsgálati típusonként 12.900 Ft helyett
CSAK 9.000Ft!

Kettő vagy több terület vizsgálata esetén
a teljes árból további 10% kedvezmény.

06-70/940-0099
www.alfaegeszsegkozpont.hu

hasüregi folyadék- vagy
gennygyülemek, a rejtett
vérzések.
Mindenkinek javasolható, hogy évente jelentkezzen hasi ultrahangra.
Panaszmentes esetben
a tüneteket még nem
okozó elváltozások felderíthetők, és nagyobb
eséllyel gyógyíthatók.
Vizsgálható a máj, az
epehólyag, a hasnyálmirigy, a lép, a vesék, a kismedencében a húgyhólyag, nőknél a méh és a
petefészkek, férﬁaknál a
prosztata. Továbbá a hasüregben futó nagyobb
erek, és a hasi főverőér
mellett található nyirokcsomókról is vélemény
alkotható.
• A nyaki nagyerek
UH vizsgálata alkalmas
szűrésre, illetve fejfájás, szédülés, érelmeszesedés, látászavarok
esetén a panasz okának
felderítésére.

• A végtagok mélyvénás doppler vizsgálatával felmérhető az erek
állapota, illetve mélyvénás trombózis gyanúja,
a végtagok dagadása, fájdalma esetén a tünet oka
tisztázható.
• A pajzsmirigy vizsgálata javasolt a pajzsmirigy ismert, illetve gyanított betegsége miatt.
• Lágyrész vizsgálatokkal tisztázható a bármelyik testtájon kialakult, ismeretlen eredetű,
tapintható duzzanatok
oka, igazolhatók a lágyrész sérülések, zúzódások, szakadások, eldönthető, hogy a panaszos
nyirokcsomók igényelnek-e további vizsgálatot.
• Ízületi sérülések,
váll-, könyök-, térd-, boka-, csípőfájdalom esetén
UH vizsgálattal megállapíthatók a szakadások,
vérömlenyek, gyulladásos állapotok.

Életmód rovatunkat megtalálja az 5. oldalon.
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Valóban csak a nőkön múlik a drámai népességfogyás?

2017. február 2.

Paparazzi

Beszólnak a nagy öregek a diszkópatkányoknak
Itthon és külföldön is haldoklik a klasszikus rock. Nagy Feró a rendszert és a médiát vádolja, Závodi Gábor
szerint azonban a változó trendek is közrejátszanak. Mindezzel szembefordulva a nemrégiben megválasztott
rocknagykövet, Takács Csaba Rock Camp-et szervez, hogy a fiatal generáció ne nőjön föl rockzene nélkül.

Szalai Kriszta: „Maradjunk annyiban”

■ Szalai Kriszta csodálatos színésznő, hatalmas lélekkel. Különleges
bemutatót tartott január 17-én a Centrál Színházban, a Maradjunk anynyiban című előadásnak
sem a születési körülménye, sem a kivitelezése nem mindennapi.
De aki a művésznőt kicsit is ismeri, egyáltalán
nem csodálkozik ezen…

– Honnan jött ennek a hidegrázóan őszinte és fájdalmasan szembesítő darabnak
az ötlete?
– Hallottam egy riportot
Lakatosné Jutkával, aki most
62 éves és 26 éve él az utcán.
Annak ellenére, hogy neki is
mindennapos küzdelem az
élete, aktivistaként rengeteget tesz a hajléktalanokért.
Arra gondoltam, hogy menynyien vannak, akik meleg otthonukban laknak, munkájuk
van, és mégis folyton keseregnek, depressziósak és elégedetlenek a sorsukkal. Úgy
éreztem, meg kell osztanom
Jutka életét a színpadon keresztül az emberekkel, hogy
lássanak rá kicsit ezáltal a saját szerencsés helyzetükre és
főként azért, hogy erőt merítsenek Jutka személyéből.
Mert ennek a nőnek az élete igenis példaértékű, értelmes és tisztaszívű, pusztán
a körülmények nem segítették őt abba az irányba, hogy
akár jogász vagy közgazdász
lehessen.
– Mit szólt Jutka, amikor elmondtad neki, hogy színpadra szeretnéd vinni az életét?
– Egy riportertől tudta
meg, hogy milyen terveim
vannak, nem tőlem. Én október elején találkoztam vele először, akkor visszafogott
öröm látszott rajta, de sokkal többet elárult, amit mondott, hogy őt eddig még nem
sosem tekintették embernek
és ez a színdarab most újabb
erőt ad neki élni.
– Októberben a facebook
oldaladon jelentetted be a
nyilvánosságnak, hogy több

Fotó: Székely Péter

Telefon: 06-20/950-49-41 Felújított mosógépek garanciával!

Mosógépek szerelését vállalom!
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napot az utcán fogsz tölteni
és a hajléktalanok életét éled,
hogy jobban beleláss, mielőtt
nekiállsz megírni a színdarabot. Volt, aki le akart beszélni
a tervedről?
– Rengetegen. De elengedhetetlennek éreztem, hogy ezt
megtegyem. A saját bőrömön
akartam megtapasztalni, milyen az, amikor valaki első nap
kikerül az utcára. Ezt könyveket, tanulmányokat olvasva
nem lehet mélységében átérezni. A családom is nagyon féltett, de én biztos voltam benne, hogy semmilyen veszély
nem leselkedik rám az utcán.
– Miért voltál ebben biztos?
– Mert meggyőződésem,
hogy minden konﬂiktus alapja az agresszió, és én alapvetően nyugodt természetű
vagyok, ezáltal nem keveredhetek veszélyes helyzetekbe.
– Így is lett?
– Munkakeresés közben
megtapasztaltam, hogy elég
komoly mértékben jelen van
az utcán a mafﬁa. De védett
az állapotom, a hajléktalan
létem.
– Sikerült munkát találnod?
– Az első három napon folyamatosan elutasításba ütköztem, a negyedik napon sikerült volna takarítói munkát
szereznem, de mivel tudtam,
hogy ez az utolsó napom az
utcán, nem akartam senkit
becsapni vagy mástól elvenni a lehetőséget. Alkalmam
volt megtapasztalni, menynyire nehéz helyzetben van
egy hajléktalan, ha dolgozni szeretne, hiszen ha nincs
lakcímkártyája, senki nem áll
szóba vele.

– Mi volt az utcán töltött
négy nap alatt a legelszomorítóbb megtapasztalásod?
– Nem elszomorított, inkább depresszívvé tett, hogy
az első két nap mélyen átéreztem, elhittem, hogy kizártam
magam a társadalomból. Hiába tudtam, hogy ez csak ideiglenes állapot, utána vár otthon a családom, a munkám
és a saját életem, borzasztó
volt megélni az egyedüllétet,
a magányt. Közben próbáltam lépni, kommunikálni,
azon dolgoztam, hogy megértsem a többségi társadalmat, miért reagálnak úgy a
hajléktalanokra, ahogy reagálnak. Arra jutottam, a félelem és a szorongás vezérel
sokakat.
– Hogy viszonyultak hozzád
az emberek?
– Magukhoz húzták a cuccaikat, amikor elsétáltam mellettük, a villamoson pedig arrébb léptek, amikor melléjük
álltam. Láttam rajtuk, hogy
kényelmetlenül érzik magukat miattam. Úgy viselkedtek velem, mintha büdös és
taszító lennék, pedig tiszta
ruhák voltak rajtam, egyáltalán nem volt kellemetlen szagom, ők mégis úgy érezték. A
másik pedig, ami elképesztő,
hogy az emberek zöme minden hajléktalant bűnözőnek
lát. Ijesztő az a fajta információhiány, ami téves elképzeléseket szül.
– Volt olyan körülmény,
ami váratlanul ért, amivel
nem számoltál?
– Gondoltam, hogy nem
lesz egyszerű a wc problémát megoldani, de azért azt

nem gondoltam, hogy ennyire. Napi több órás program
volt wc-t találni úgy, hogy a
több száz forintos nyilvános
wc-ket nem tudtam használni, mivel nem volt semenynyi pénz nálam. És azzal sem
számoltam, hogy levegőnek
fognak nézni. Rögtön az első percben megtapasztaltam,
hogy úgy néznek rajtam keresztül az emberek, mintha
nem is léteznék.
– Lelkileg milyen fejlődést,
változást hozott számodra ez
a néhány nap?
– Folyamatosan dolgozom
azon, hogy jelen legyek az
életemben, ne pörögjek állandóan, hanem éljek meg minden egyes pillanatot a maga
teljességében. Ami nekem
ajándék volt ebből a négy
napból, az az volt, hogy jelentősen lelassultam. És elkezdett formálódni bennem
egy kép arról, hogyan lehetne ezeken az embereken segíteni. Mindenképpen öszszefogásra van szükség, és
azt gondolom, hogy nem a
hajléktalanszállókra kellene elsősorban gondot fordítani, hanem a hajléktalanok

integrálására, az életbe való
visszavezetésükre. Ez más országokban működik, nálunk
is meg kellene oldani. Persze
akkor is lenne leszakadás, hiszen van olyan, aki erre képtelen, de sokak helyzetén lehetne javítani, ha lehetőséget
kapnának a felemelkedésre.
– Tartod valakivel a kapcsolatot azok közül, akiket az utcán ismertél meg?
– Igen. Egy ﬁatal srác útját
próbálom egyengetni, már sikerült is neki munkát találni,
azt a férﬁt pedig, aki befogadott a Kálvin téren, viszem
magammal az előadásomra.
És természetesen Lakatosné
Jutka is mindig ott lesz mellettem, vele a darab után beszélgethetnek a nézők.
– Mi a célod a színdarabbal?
– Felemelni az embereket.
Egy hús-vér ember történetét
osztom meg velük gyerekkorától kezdve, megismerhetik
az őszinteségét, a bátorságát, a
szívét. Emellett ez egy interaktív előadás, amelyben van beszélgetés és közösségépítő játékok is. A színházban kitettem
egy nagy papírt, amelyen az a
kérdés olvasható, hogy mit viszel haza. Az első előadás után
többek között az is szerepelt
rajta, hogy egy másik énemet.
Ha az emberek úgy érzik, hogy
sokkal gazdagabban mennek
haza, mint ahogy bejöttek, akkor már elértem a célomat.
– Milyen gyakorisággal lesz
látható?
– A Centrál Színházban havi egyszer játszom, és már
el kezdtem vidéken és gimnáziumokban is bemutatni.
Budai Klára
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■ Egy óvatlan pillanat
is elég, hogy elessünk a
csúszós, jeges utakon.
Pedig néhány trükk bevetésével el lehet kerülni a végtagtöréssel, ficammal, rándulással járó
mozgásszervi panaszokat. Az ortopéd szakorvos figyelmeztet, vegyük komolyan az enyhébb sérüléseket is.

végezhető gyakorlatokkal
fejleszteni, illetve a reakcióidőt javítani. Instabil felületen, egyensúlyi párnával,
egy felfújható matraccal fel
lehet készíteni a törzsünket
az ilyen helyzetekre, ezáltal csökkenthetjük a kibillenés esélyét. A megfelelő cipő
ilyenkor kulcskérdés, nem
árt csúszásgátlóval, például
gumival ellátott, telitalpú cipőt viselni. Hölgyeknek nem
Csúszós utak – néha nagy fej- javaslom a magas sarkú vitörést okoz, hogyan és merre selését, idősek pedig vegyeközlekedjünk a balesetek elke- nek igénybe botot, járókererülése érdekében. Végtagjaink tet. Nagy hasznát vehetjük,
ilyenkor vannak a legnagyobb kortól függetlenül csípővédő
veszélyben: csukló-, könyök-, nadrágnak, amely egy speváll-, boka- és combnyaktörés ciális betéttel veszi körbe a
az, amely a legtöbb esetben nagytomport. Ezt egyébként
bekövetkezik az év ezen idő- orvosi vényre is fel lehet íratszakában. A statisztikai adatok ni – árulta el Dr. Moravcsik
riasztóak: a véletlenszerűen Bence Balázs, a Budapesti
megtörtént balesetek 64%-a Mozgásszervi Magánrendeesés miatt következik be, és lő ortopéd szakorvosa.
minden hatodik haláleset hátHa mégis elveszítenénk az
terében is ez áll. Az OEP fek- egyensúlyunkat, igyekezzünk
vőbeteg ellátás adatai szerint tompítani a becsapódást. Kea 65 év feletti férﬁak 59%-a, a rüljük a támaszkodást nyújnők 70%-a hal meg esés követ- tott karral, igyekezzünk tekezményeként. A WHO felmé- nyérre, alkarra, felkarra, vagy
rése szerint azonban az esé- minél nagyobb felülettel földsek 51%-a megelőzhető lenne re érkezni, és ügyeljünk a femegfelelő eszközök és mód- jünkre, nehogy beüssük. Veszerek segítségével.
gyünk komolyan minden
– Az egyensúlyozási ké- sérülést, még egy ártalmatpességet lehet otthon is lannak tűnő rándulást is!
A rovat a
együttműködésével készült.

KENEDI TRAVEL  UTAZZON A LEGJOBB ÁRON!
MÁRCIUS 31IG 811% KEDVEZMÉNNYEL FOGLALHAT!
BÉCS-SCHÖNBRUNN
busz, idvez.
márc. 15. 6290 Ft/fő -8-11%!

VESZPRÉM-VÁRPALOTASZÉKESFEHÉRVÁR
busz, idvez., ebéd
ápr. 8. 5990 Ft/fő -8-11%!

DOBORJÁN-LÉKA VÁRA-KŐSZEG
busz, idvez., ebéd
ápr. 1. 6990 Ft/fő -8-11%!

SZEGED – A SZALÁMI
ÉS A PAPRIKA VÁROSA
busz, idvez., ebéd, szalámikóstoló
ápr. 8. 6790 Ft/fő -8-11%!

KRISNA VÖLGY ÉS SOMOGYVÁR
busz, idvez., ebéd
ápr. 15. 5490 Ft/fő -8-11%!

VIZSOLY-MONOK-SZERENCS
busz, idvez., ebéd, belépő
a nyomdászműhelybe
ápr.. 8. 7790 Ft/fő -8-11%!

SZABADKAI PIAC ÉS A BELVÁROS
busz, idvez.
ápr. 22. 5990 Ft/fő -8-11%!

DOMICA-AGGTELEK-EDELÉNY
busz, idvez.
ápr. 2. 5790 Ft/fő -8-11%!
PANNONHALMA-ZIRC
busz, idvez., ebéd
ápr. 8. 6990 Ft/fő -8-11%!
MORVAORSZÁGI KASTÉLYOK
busz, idvez.
ápr. 8. 7290 Ft/fő -8-11%!
KITTSEE-POZSONY
busz, idvez.
ápr. 8. 5990 Ft/fő -8-11%!
SEMMERINIG ÉLMÉNYEK
busz, idvez.
ápr. 8. 8390 Ft/fő -8-11%!
SZKLABONYA-SZÉCSÉNYBALASSAGYARMAT
busz, idvez., ebéd
ápr. 8. 5490 Ft/fő -8-11%!

POZSONY-DÉVÉNY VÁRA
busz, idvez.
ápr. 9. 5790 Ft/fő -8-11%!
DIÓSGYŐR-LILLAFÜREDBÜKKSZENTKERESZT
busz, idvez., ebéd
ápr. 9. 6990 Ft/fő -8-11%!
SÁROSPATAK-TOKAJ
busz, idvez., ebéd, borkóstoló
ápr. 9. 8790 Ft/fő -8-11%!

ZEBEGÉNY-NAGYBÖRZSÖNYSAHY-VÁC
busz, idvez., ebéd
ápr. 9. 5290 Ft/fő -8-11%!

KLOSTERNEUBURG-KREUZENSTEIN
MESEVÁRAI
busz, idvez.
ápr. 22. 6490 Ft/fő -8-11%!
KALOCSA-HAJÓS
busz, idvez., borkóstoló, ebéd
ápr. 22. 7490 Ft/fő -8-11%!

KÖRMÖCBÁNYA-BAJMÓC
busz, idvez.
ápr. 9. 5990 Ft/fő -8-11%!

VÁC-VÁCRÁTÓT-GÖDÖLLŐMÁRIABESNYŐ
busz, idvez., ebéd
ápr. 22. 5490 Ft/fő -8-11%!

IPOLYTARNÓC-FÜLEKMÁTRAVEREBÉLY
busz, idvez., ebéd
ápr. 9. 5990 Ft/fő -8-11%!

PÉCS ÉS A ZSOLNAY NEGYED
busz, idvez.
ápr. 23. 6490 Ft/fő -8-11%!

www.keneditravel.hu
Bp. 1067, Teréz krt. 3. (Király utcánál)
Nyitva: H-P 09:30-17:30 Tel: 278-2156, 278-2157

Apróhirdetése a 8-9. oldalon!
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Álláspont
Hogyan vészeljük túl az influenzajárványt a munkahelyen?
Inﬂuenzajárvány idején fokozottan kell vigyáznunk magunkra, ha nem szeretnénk
táppénzre menni, vagy szabadságot kivenni emiatt. Mit tehetünk, hogy megelőzzük a bajt?

Meneküljünk a tüsszentések elől!

Az ALPINE Kft biatorbágyi székhelyén folyamatosan az európai piacon megjelenő prémium kategóriás autókba audio-hifi berendezéseket gyárt a legmagasabb
minőségben. Folyamatosan bővülő, tehetséges, lendületes csapatunkba multinacionális környezetbe keresünk munkatársat az alábbi munkakörbe:

Javító technikus
(PÁLYAKEZDŐK jelentkezését is várjuk!)
Összeszerelő részlegünk értékes
tagjaként, az alábbi feladatok
várnak rád:
• Sori hibás termékek analízise,
javítása
• Visszacsatolás a hibák okairól
• Megoldási javaslatok a hibák
megelőzésére
• Napi jelentések pontos vezetése

A munkakör betöltéséhez
tartozó elvárások:
• Elektronikai technikusi végzettség
• Gépész vagy villamos középfokú
végzettség
• Forrasztási ismeretek
• Alapszintű számítástechnikai
ismeret
• Több műszakos
munkarend vállalása

Vállalatunk versenyképes juttatási csomagot, fejlődési, előrelépési és tréning lehetőségeket,
nemzetközi projektekben való részvételi lehetőséget, ingyenes vállalati buszjáratot, egészségügyi szűrővizsgálatokat kínál a fenti munkakör betöltése esetén.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette figyelmedet magyar nyelvű önéletrajzodat
kérjük küldd el a job@alpine.hu e-mail címünkre a betölteni kívánt pozíció
megjelölésével , fizetési igény megadásával.
Telefonszámunk: 06-23/534-111, 06-23/534-122
Facebook elérhetőségünk: www.facbook.com/Alpine Hungary

HÍVD INGYENES ZÖLDSZÁMUNKAT!
06-80-180-534

BETANÍTOTT
GUMIABRONCS
SZERELŐI
MUNKAKÖRBE.
e-mail címre várjuk.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MUNKÁBA ÁLLÁSI BÓNUSZ (BRUTTÓ: 35.000 forint)
VONZÓ ALAPBÉR
FIX könnyen elérhető HAVI ÉS FÉLÉVES BÓNUSZOK
KAFETÉRIA MÁR A PRÓBAIDŐ ALATT IS (havi 18.000 forint)
KIEMELKEDŐ MŰSZAKPÓTLÉK (40%)
HOSSZÚTÁVÚ, STABIL MUNKAHELY, HATÁROZATLAN IDEJŰ SZERZŐDÉS
INGYENES VÁLLALATI BUSZJÁRATOK
ÚJ MUNKATÁRS AJÁNLÁSI PROGRAM (PÉNZJUTALOMMAL!)
TISZTA MUNKAKÖRNYEZET, JÓ CSAPAT, EGÉSZSÉGVÉDELEM!
HELYBENI MELEGÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG (Túlóra ideje alatt ingyen!)
INGYENES EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK

:>Ed<^DM:͗D/EE,d&SͲ^ZͲWEd<ϴ͘ϯϬͲdM>^D>z^E
ϮϬϱϭ/dKZ'z͕sE>WZ<h/hdϭ͘^D>dd͘
dKs//E&KZD/M͗ϬϲͲϴϬͲϭϴϬͲϱϯϰ/E'zE^P>^D
ͲD/>͗ũŽďΛĂůƉŝŶĞ͘ŚƵ

ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬůƉŝŶĞ,ƵŶŐĂƌǇ

Étkezzünk egészségesen!

férfi munkatársat keres

beresgumi@beresgumi.hu

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ
RAKTÁRI MUNKATÁRS
TARGONCAVEZETŐ

Nagyon fontos – nem csak
ilyenkor – hogy megfelelő
mennyiségű folyadékot fogyasszunk! Reggel már készítsünk be magunknak egy
(legalább) 1,5 literes vizet és
igyuk meg a nap végéig.

törölgessük át az íróasztalunkat, az egeret, billenNem árt ilyenkor kicsit meg- tyűzetet, telefont és egyéb
erősíteni az immunrend- olyan kelléket, amit gyakran
szerünket, rendszeresen használunk.
szedjünk C-vitamint és vitamindús, valamint rostban Home office
gazdag ételeket fogyasszunk. Ha már kezdjük magunkon
Mossunk kezet!
érezni a tüneteket, akkor
Fokozottan ügyeljünk ilyen- Szellőztessünk!
inkább kérjük meg a főnökor a higiéniára, gyakrabban Ne bukóra állítsuk az ablakot, künket, hogy hagy dolgozmossuk meg a kezünket me- hanem időközönként tárjuk hassunk otthonról, ne fertőzki teljesen legalább 5 percre. zük meg a többieket! Fontos
leg vízzel és szappannal.
Ennyi idő alatt már kellően azonban, hogy az inﬂuenzát
sok pihenéssel és folyadékBéres Gumi Kft. átszellőzik a szoba.
kal lehet kikúrálni, így az a
Fertőtlenítsünk!
budapesti telephelyére
biztos, ha ilyenkor egyáltalán
(1239 Budapest
Ha van lehetőségünk, ak- nem foglalkozunk semmivel,
Nagykőrösi u. 351.)
kor alkoholos fertőtlenítővel csak az alvással!
Az inﬂuenza cseppfertőzéssel terjed, így aki köhög vagy
tüsszent már gyanús lehet!
Próbáljunk kellő távolságot
tartani az emberektől, kerüljük a zsúfolt helyeket!

Fényképes önéletrajzokat a

s>>>dhE<&K>zDdK^ESsm>S^Wd
>/DhE<<PZP<<Z^mE<j:DhE<dZ^<d͗

Igyunk sok vizet!

A hazai higiéniai papíripar vezető gyártója,
a VAJDA-PAPÍR KFT. munkatársakat keres
folyamatosan bővülő csapatába

GÉPKEZELŐ, GÉPBEÁLLÍTÓ
CSOMAGOLÓ
TARGONCAVEZETŐ
KARBANTARTÓ LAKATOS

pozíciókba
Amit kínálunk:
• Versenyképes alapbér
• Teljesítménybónusz
• Cafetéria
• Túlóra pótlék
• Budapestre bejárás
költségtérítése
• Hosszútávú, bejelentett, folyamatos munka
• Megbízható vállalati háttér
• Többműszakos munkarend
Kezdés: folyamatos, azonnali
Munkavégzés helye:
1239 Budapest, Ócsai út 8.
Önéletrajzaikat a
karrier@vajdapapir.hu e-mail
címre várjuk, a tárgyban a megpályázott
munkakör pontos megnevezésével.

Az álláskeresés, mint napi munka
Az álláskeresés, mint napi 8 vannak állásinterjú-meghíórás munka elsőre furcsán vásai, felkészül állásinterjúhangzik, de egy álláskere- ra, megtervezi az odautazást
sőnek valójában az álláske- vagy beállítja a kamerát, ha
resés a munkája. A haté- kamerás interjú, feltölti a tekony álláskeresők titka ez a lefonját, ha telefonos. Továbhozzáállás.
bi álláskeresési forrásokat
Az álláskeresők napi mun- keres, a net mellett szakmai
kája abból áll, hogy reggel egyesületek, csoportok elfelkel, reggelizik, majd szá- érhetőségein érdeklődik, jamítógép elé ülve azonnal
vaslatokat kér. Ő maga ad
hozzáfog az álláskerefel hirdetést ingyenes
séshez, ebédidőt és
hirdetési portálokon,
munkaidő végét
közösségi oldalabetartva fokon, hogy állyamatolást keres.
san azon
A munkadolgozik,
idő beoszhogy legyen állátása is ugyansa. Állásportálokat
úgy feladattá válik:
böngész, álláshirdeamihez azonnali
tésekre jelentkezik, kapcso- kapcsolat kell – telefonos,
latrendszert épít Linkedinen, személyes beszélgetések –
részt vesz Linkedin szakmai azt csak munkaidőben lehet
csoportok munkájában. intézni, ami írásos kapcsoMajd még egy állásközvetítő latot igényel csak, azt lehet
céghez bejelentkezik, kibő- „munkaidőn kívül is” végezvíti a listáját, amit azokról a ni. És ha már tényleg nem
cégekről vezet, ahol szívesen tud mit tenni aznap azért,
dolgozna, akkor is ír nekik hogy állása legyen, még minegy álláspályázatot, ha épp dig el kell olvasni pár szaknem hirdetnek állást. Ha már mai cikket, hírlevelet.
A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.
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Negyven helyszínen épült ki vagy bővült a közvilágítás

Dél-Pest

Tavaly 23 gyalogátkelőhelyen és 17, bűnmegelőzési szempontból fontos helyszínen építette ki vagy bővítette a közvilágítást a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. A beruházáshoz csaknem 50 millió forint forrást biztosított a Fővárosi Önkormányzat.

Ha nyert, nem Ön fizet!
■ Nagy értékű ajándé-

Kérjük, hogy ha ismeretlen
személy ilyen történettel jelentkezne Önnél:

kok helyett komoly anyagi veszteség érheti Önt,
amennyiben bedől a csalóknak, akik nyereményekre hivatkozva próbálják megtéveszteni.

„Gratulálunk! Ön nyert!”
Az utóbbi időben történtek
olyan esetek, hogy kéretlen telefonálók közismert
áruházláncok nevében
nyereményjátékra vagy
nyeremény-azonosításra
hivatkozva kerestek meg
telefonon keresztül budapesti lakosokat, és azt
állították, hogy a telefonszámukat „kisorsolták”.
A nyeremény átvételéhez
azonban szükségük van arra, hogy a nyertes személy egy ATM automatán keresztül
több tízezer forint
értékben, mobiltelefon feltöltéseket hajtson végre a
hívók által megadott
telefonszámokra.

A jóhiszemű és
gyanútlan
sértettek, reménykedve az
ígért több százezres, de akár
milliós nagyságú
pénzösszeg vagy
nagy értékű tárgy elnyerésében, a felszólításnak eleget tesznek, és a csaló által
diktált számsorra feltöltést hajtanak
végre a kijelölt
ATM-nél. Azonban ezt természetesen nem
követi az ígért
nyeremény átadása, átutalása.

A 24 éves húsbolt: Halásztelek,

• Semmilyen körülmények
között ne utaljon át pénzt és
ne keressen fel bankautomatát a csalók által megadott kódok vagy telefonszámok beütése céljából!
• Ne adja ki telefonon keresztül személyes – többek között bankkártyájának – adatait,
valamint ne árulja el lakcímét
vagy tartózkodási helyét!
• Járjon el körültekintően,
hívja fel a megnevezett céget, és
ellenőrizze a hívás hitelességét!
Ezzel az érintett vállalkozást is segíti, hiszen tudomásukra juttatja, hogy a nevükben élnek vissza mások
jóhiszeműségével.

Hívták telefonon, de nem
tudja, hogy mit tegyen?
Ha ilyen jellegű bűncselekmény áldozatává vált hívja a
107-es, 112-es központi telefonszámok valamelyikét vagy
jelentkezzen az ingyenesen
hívható 06-80-555-111-es „Telefontanú” zöld számán.

Hajnal u. 36.

06-24/452-207
A közlekedés az M0-on újra jó! • Csepel-Halásztelek 10 perc

Február 1 tl nyereményjáték!!!!!
5555 Ft feletti vásárlás esetén sorsoláson vesz részt. Értékes nyereményért.
További részletek a Facebook.com/Húskirály Termelői Húsbolt oldalon és az
üzletünkben a 24 éves "Termelői húsbolt" 2314 Halásztelek Hajnal utca 36.

KIZÁRÓLAG JÓ MINSÉG MAGYAR
HÚSOKKAL VÁRJUK!
Pulykamell ﬁlé............. 1598 Ft/kg...1498Ft/kg
Falusi egész csirke ........................... 568Ft/kg
Falusi csontos
csirkemell .......................985 Ft/kg...888Ft/kg
Falusi csirkeszárny..........499 Ft/kg...358Ft/kg

SZEPETNEKI HÚSÜZEM SZÉLES
KÍNÁLATÁVAL VÁRJUK EGÉSZ
FEBRUÁRBAN

Lecsó kolbász ............................698Ft...598Ft/kg
Cserkész kolbász.....................................898Ft/kg
Debreceni páros kolbász .........................898Ft/kg
Tartósan egész februárban....
250 g kenmájas..........................................250Ft
Paprikás szalámi ............................... 898Ft/db-tól
SERTÉS HÚSOK: KARAJ, COMB,
Csemege szalonna ..................................998Ft/kg
OLDALAS, TARJA ............... 1098Ft/kg
Brös húsok ...................................... 698Ft/kg-tól
HÁZI SÜLT ZSÍR............... 548 Ft/kg....499Ft/kg
Br nélküli zsír szalonna extra ....599 Ft...548Ft/kg
KOLBÁSZ HÚS RENDELÉSÉT MEGADOTT ARÁNYBAN FELÁR NÉLKÜL KÉRÉSÉRE DARÁLJUK.

Nyitva: keddtl péntekig 7-18, szombaton 7-13 óráig.

Erzsébet utalvány elfogadóhely!
Bankkártya elfogadóhely!

Kövess minket a facebookon is! www.facebook.com/szuperinfobudapest
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helyszíni készpénzﬁzetéssel
vásárol! Antik bútorokat,
porcelánokat, festményeket,
órákat, sznyegeket,
csillárokat, vitrintárgyakat,
aaranyat, réz-, bronz-,
ezüsttárgyakat, régi
é
t!
pénzeket,
kitüntetéseket!
Mindenféle régi lakberendezési
cikket. Hagyatékot kiürítéssel!
Gyjteményeket is vásárolunk!

Díjtalan
kiszállás
1 órán belül!

06-30/324-4986
86
HÉT VÉGÉN IS HÍVHATÓ!

ABLAK-AJTÓ
MINŐSÉGI FA -, Műanyag ablakok, ajtók, redőnyök gyártása beépítéssel, garanciával.
www.tuttoablak.hu Darázs János 30/687-6858

ADÁS-VÉTEL
IPARI EZÜST, platina, palládium, amalgám
felvásárlása, helyszínen kp. fizetéssel. Tel.:
06-70/292-1004

ÁLLÁS

Magán apróhirdetés! 10 szó: 3900 Ft+áfa

TARGONCÁST és KÉSZLETGAZDÁT keresünk szakirányú végzettség, tapasztalat versenyképes fizetés, céges buszjárat. Tel.: 30-792-1319

GYÁLI KONTAKTLECSEGYÁRBA
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT
KERESÜNK!
Bejelentett hosszú távú
KDGDSǘRlF ĘSHRYS@ĘLTMJ@
JvQMXDYDS ĘAQ Ę Ę%SĘ
ƁQ@AlQĘ ĘLǴRY@JOƁSKlJ
ĘĘĘ%SĘ$QYRlADSĘTS@KUźMX
(MFXDMDRĘCNKFNYƁHĘATRYIźQ@SĘ
HMCTKĘ@Ę'@SźQĘƃSQƁK
lRĘ*ǘAźMX@ *HRODRSQǘK
)DKDMSJDYlR

  
A DAEJUNG Hungary Kft. pátyi telephelyére keres
könnyű fizikai munkára operátorokat. Elvárás: 8
általános végzettség! Amit kínálunk: 8 órás munkaidő, ingyenes buszjárat, bónusz, szabad hétvégék, túlóra lehetőség. 06-30/194-0239
LEGYÉL TAGJA a műszaki eladói csapatunknak!
Háztartási cikkeket értékesítő budapesti bolthálózat eladókat és üzletvezetőt keres. Önéletrajzokat
a tboylogisztika@hotmail.com címre várjuk!

AUSZTRIAI NIGHTCLUB hostess munkára keres
csinos lányokat 19 éves kortól, top keresettel. Tel.:
00-43-664-599-96-95, 06-30/313-35-16
TAKARÍTÓCÉG keres budapesti női és férfi takarítókat, divatárú üzletek nyitás előtti (reggel) részmunkaidős takarítására. Garantált
jövedelem, rendezett munkakapcsolat, korrekt
bánásmód! 06-20/665-8568

ARANY, EZÜST

FAZONARANY.HU
arany:
10500-15000 Ft/g

borostyán akár aranyárban
EZ A KUPON 6000 FT
FT-OT
OT
É
ÉR ÖNNEK!!

1074 Rákóczi út 84.
06-20/298-8168
AUTÓ
AUTÓFELVÁSÁRLÁS AZONNALI készpénzfi zetéssel. Kérésre díjmentesen házhoz megyek.
06-30/682-1390

EGYÉB
II. OSZTÁLYÚ trapézlemez akció! Horganyzott és
színes trapézlemezek 950-1400 Ft/m² (nettó).Tel.:
06-29/367-618, 06-70/318-9472

ÉLETMÓD

ơƦƬơƥΎƬƧƪƦƙ

tanfolyam
ȯΎƥȯɀȵȷɂ
hídnál.

Ƨȹɂȯɂʑ˶
ƚȽȲȯȷȼɡΎƟɀȽɁɈΎƝɀɈɁɡȰȳɂ

ƬȳȺ˷˶Ύ̵̯˹̸̶̱̯̳̐˹̸̴̷̲
ELTARTÁS
FIATAL PÁR idősgondozást vállal, és eltartási
szerződést kötne. +36-70/408-3090

VAGYONŐRÖKET KERESÜNK kiemelt igényes munkahelyre azonnali kezdéssel, régóta
működő megbízható céghez. Nyugdíjasok is!
06-20/446-1963

FESTÉST, MÁZOLÁST, burkolást vállalok! Nyugdíjasoknak kedvezménnyel, bútormozgatással,
takarítással! Tel.: 06-30/422-1739

IX. KERÜLETI nagykereskedelmi vállalat tehergépkocsi vezetőt keres. Érettségivel rendelkező előnyben. Tel: 06-20/944-6579

SZOBAFESTÉS, tapétázás, mázolás olcsón, minőségben takarással, bútormozgatással Tel:
706-64-19, Mobil: 06-20/9877-273

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ beépítőket keresünk
budapesti munkavégzéssel. Tel.: 06-30/994-8277
MUNKATÁRSAKAT keresünk hajnali hírlap kézbesítésére heti 6 napra. Szórólapterjesztőt. hirlapkezbesites@gmail.com, 06-70/252-0444

Budapesti takarító cég
rész- és teljes
munkaidőbe keres új
munkatársat

FESTÉS-MÁZOLÁS

GÉP, SZERSZÁM
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO hegesztőt,
műszerészesztergát, marógépet, kompreszszort, invertert, kis gépeket. 06-70/6026-229

HÁZTARTÁSI GÉPEK
MOSÓGÉPEK ÖSSZES típusának javítása 4
órán belül, 1 év garanciával. Tel.: 389-8073,
06-20/9105-311

pozícióba.

Mosógépek

Jelentkezés: Az
iroda@pedanteria.hu
e-mail címre, vagy
a 06 30 227 2884
telefonszámon.

Felújított mosógépek
garanciával!

TAKARÍTÓ

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

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

Órákat készpénzért vásárolunk!
PÉTERIBE, BUDAPESTTŐL 20 km-re, a reptértől 15 perc távolságban (4-es elkerülő péteri
lehajtójától nem messze) eladó 1168 m² építési
telek. LK5 építési övezeti besorolású. 30% a
beépíthetőség. Maximum 2 lakásos sorházat
lehet rá építeni. A telek oldalhatáros. Minden
közmű az utcában van. Érd: 06-70/866-6821

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

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

KÉMÉNYFELÚJÍTÁS
KÉMÉNYBÉLELÉS
TURBÓS, KONDENZÁCIÓS
KÉMÉNYEK
.e0e1<6(35ė-È5'È.
ÉPÍTÉSE
Tel.: +36-30/636-80-36
info.fh2015@gmail.com

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

OMEGA
CHRONOGRAPH
Acél: akár 300 000 Ft
Arany:
akár 600 000 Ft
ROLEX OYSTER
CHRONOGRAPH
Acél: akár 600 000 Ft
Arany:
akár 1 500 000 Ft

PATEK PHILIPPE
1930-AS ÉVEK
Acél: akár 200 000 Ft
Arany:
akár 400 000 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

I.W.C.
SCHAFFHAUSEN
Acél: akár 250 000 Ft
Arany:
akár 500 000 Ft

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!

Zsazsa Galéria gyűjtői árakon vásárol!

… az Ön kéménye
biztonságos?
7HOMHVN|UĦPHJROGiVRNNDO
V]ROJiOXQNKémény-építés,
kéménymagasítás,
kémény-felújítás.
7HOHIRQ06 30 959 3204
HPDLO
kemeny2015@gmail.com

KÖNYV
TELJES KÖNYVTÁRAKAT, régi és modern könyveket (idegen nyelvűeket is) könyvgyűjteményeket,
levelezőlapokat, CD-ket, hagyatékot korrekt áron
vásárolunk Budán is. Díjtalan kiszállás! NOSZTALGIA ANTIKVÁRIUM 1136 Budapest, Pannónia u. 26.
Tel.: 06-30/950-8324, 339-8200, ifj. Nagy László.
RÉGI KÖNYVEK, könyvtárak, hagyatékok vétele magas áron. Díjtalan kiszállással házhoz megyünk. FONT ANTIKVÁRIUM 1062 Bp., Andrássy
út 56. Tel.:332-1646 Nyitva: 10-18-ig. E-mail:
fontantikvarium@gmail.com

Készpénzért vásárolunk:
– Sárga borostyán ékszereket
– Aranyat, ezüstöt, brilleket
– Régi, arany kar- és zsebórákat
– Dísztárgyakat szobrokat
– Numizmatika.
Kimagasló áron keresünk eozinos
Zsolnay tárgyakat! Garantált 1 000 000 Ft!

Kérem jöjjön el hozzánk!
Budapest XIII., Hollán Ernő u. 4. (a Jászai Mari térnél)
Telefon: 350-4308, 06-70/884-4084

LAKÁSFELÚJÍTÁS
ÉPÍTŐIPARI KFT. vállal: Teljeskörű lakásfelújítást,
családi ház- építést, átalakítást, tetők ácsolását,
melléképület felújítást, bontást, hőszigetelést,
burkolást, támfalépítést, gipszkartonszerelést,
festést, mázolást, tapétázást, térkövezést. Akár
anyagbeszerzéssel is. 70/420-1461

Kövess minket a

-on is!

www.facebook.com/ szuperinfobudapest

Márkafüggetlen
alapítva: 2000

• Foglaljon autót nyaralásához!
• Bérlés tulajdonostól
0iUFLXVEDQHOŋIRJODOiVLNHGYH]PpQ\
ÐOFVyWyODGUiJiLJNpUMHQV]HPpO\UHV]DERWWDMiQODWRW
Szervizelés: kis és középkategóriás autók szervizelését,
MDYtWiViWYiOODOMXNU|YLGKDWiULGŋYHO

Tel.: 06-20/398-53-32

1174 Budapest, Lőrinci út 4. • NY: H-P: 8-17 h-ig

(*Az autóbérlés idejére)

RÉSZÉRE VIRÁG ERIKA

INGATLAN

FOGLALJON MÁR MOST!
KUPON ELLENÉBEN ORSZÁGOS
MATRICA AJÁNDÉKBA*!

BÉCSI AUKCIÓSHÁZ

KÖZÉTKEZTETŐ CÉG újpesti vagy zuglói munkavégzéssel keres munkatársakat szakács, ételszállító sofőr, tálalókonyhai kisegítő (4 vagy 8 órás
munkavégzéssel), főzőkonyhai kisegítő, fekete
mosogató munkakörökbe. Amit kínálunk: stabil háttér, béren kívüli juttatások, hosszú távú
munkalehetőség. Az önéletrajzokat kozetkeztetes. munka@gmail.com címen várjuk. Érdeklődni
lehet a 20/483-3781 (konyhai kisegítő, szakács),
20/486-5341 (sofőr, mosogató) számon.
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Csak pontosan, szépen,
úgy érdemes.

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

SZARVASAGANCS

megerősítés, fedlapcsere. Tetőtér beépítés, szi-

Agancs
felvásárlás!

getelés, lambéria, gipszkarton. 06-70/315-4195

Hagyatékot is!

REDŐNY-RELUXA

AKCIÓK!

réje, bádogozás, csatorna, beázás elhárítás. Előtetők, garázsok építése, kémény bontás, építés,

ÜDÜLÉS
HAJDÚSZOBOSZLÓI üdülés 60 m²-es, fürdővel szemben lévő apartmanokban 24.500.-Ft/
fő/7 éjszaka. Tartalma: reggeli, kétfogásos
melegvacsora, Kedvezményes fürdőbelépő, TB-támogatott gyógykezelések! Tel.:
06-20/9724-977

HERENDI VÁSÁR
készpénzes felvásárlás!

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

SZOLGÁLTATÁS

5 éj szállás, 5 félpanzióval, garázzsal, wifi, idegen-

REDNY JAVÍTÁSOK.
Szúnyoghálók -5%!
Napellenzk akciós áron!

LAKATOSMESTER! Zárnyitás, zárszerelés, rácsok,
kapuk, kerítések készítése, lakatosmunkák. Tel.:
06-30/299-1211

forgalmi adóval CSAK 21.750 Ft. http://hajduszo-

SZŐNYEG, KÁRPIT

TERMÁL HOTEL Pávai gyógyszálló Berekfürdőn. Simogató gyógyvíz, családias légkör, nagyon kedvező árak, TB által támogatott gyógykezelési lehetőség! www.termalhotelpavai.hu
T.: 06-59/519-111

FELVÁSÁRLÁS! HAGYATÉKBÓL származó egyszerű használati tárgyakat, poharakat, tányérokat, készleteket, hűtőszekrényt, fali tányérokat,
karórát, fali órát (üzemképtelent is), mosógépet,
centrifugát, könyveket, csillárokat, porcelánokat,
vitrintárgyakat (olcsóbbat is), képeket, szekrénysort, bútorokat, dunnát, párnát, valamint teljes hagyatékot vásárolok. Azonnal fizetek. Tel.:
06-30/396-4495

EZŰST VÁSÁR
100–600 Ft/gr

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

06-30/778-6062

RÉGISÉG

Arany, ezüst, briliáns
felvásárlás!

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN 3 nap/2 éj fél-

Manyag és
alumínium rednyök
5% kedvezménnyel!

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

Dinasztiánk harmadik generációja vagyok, aki folytatja a több évtizede tartó
családi hagyományt, a szép tartós értékek felkutatását, felvásárlást. Édesapám a legnagyobb ékszerkeresked. A tle tanult sok évtizedes tapasztalatot és az 5-ös minsítés bizonyítványomat, nemcsak magánszemélyek,
de a szállodák is igénybe veszik. Az üzleti élet alapja a becsület! Hiszem,
hogy a tisztességes magatartásnak van jövje!
Komoly érdekldk megkeresését örömmel várom.

MINŐSÉGI SZŐNYEG- és kárpittisztítás!
Melegvizes mélymosás, vegytisztítás, szegés, javítás. Háztól-házig 2 nap alatt!
www.szonyegexpressz.hu, 06-1/280-7574,
06-30/94-94-360

TÉLI AKCIÓ!!! Apartmanokban, fürdő 50 m. 6 nap

boszlo.jaszbere.hu Tel.: 30/3817941

BECSÜLETES ÁRAK!
(érdeklődjön személyesen)
Briliáns ékszerek aukciós áron!
Zsolnaykért
kimagasló magas árat ﬁzetünk!

TETŐ
MAGAS ÉS LAPOSTETŐK kivitelezését, felújítását, javítását, szigetelését, ezek bádogosmunkáit vállalom! 35 év gyakorlattal! Tel.:
06-20/92-68-321

Borostyán
5000–100 000 ft-ig

Telefon: 06-1/887-0707
E-mail: hirdetes@szuperinfo.hu
Hirdessen a Szuperinfóban!

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

XV., Média 2000 Bt., Ivánka Pál u. 13., Tel.: 417-1837
XVI., XVI. Kerületi Ipartestület, Margit u. 18., Tel.: 403-0205
XX., Kapucenter, Szűrös-Team, Határ út 90., Tel.: 1/421-0071, 30/921-3560

Arany kar-, zsebórák

HISZEM, HOGY A TISZTESSÉGES MAGATARTÁSNAK VAN JÖVŐJE!

BUDAPEST FELVÁSÁRLÁS
1117 Krösy 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

Komplett kivitelezés!
GABI
6 légkamra
ABLAK
40% kedvezmény 01.12- 02.28-ig
ABLAK ÉS ERKÉLYAJTÓRA
Minden manyag nyílászáró egyedi gyártású!
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

létezik jobb módja
az újrahasznosításnak!

1202 Bp., Nagykrösi út 203. Manna 75 Bt. Ny.: H-P: 9-17
T.: 06-30/694-1063 • T/F.: 06-1/605-2388
gabiablakok@gmail.com
www.gabiablak.hu
ANETT TOURS

1066 Bp., Dessewffy u. 49.
Tel.: 269-3533 • www.anetttours.hu

Tel.: 887-0707

VELENCEI KARNEVÁL NON-STOP
Február 24-26. busszal
Részvételi díj: 13.000 Ft/fő +
városi belépő: 12 €/fő

KIRÁNDULÁS
A PLITVICEI TAVAKHOZ
Trakostyán vára és Zágráb
érintésével
Április 8-9. (2 nap/1 éj)
Részvételi díj: 32.400 Ft/fő

HÚSVÉT GÖRÖGORSZÁGBAN
busz+szállás+reggeli +
húsvéti ebéd!
Április 11-17.
Részvételi díj: 54.900 Ft/fő-től

Nem nehéz az elromlott háztartási
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu

NYARALÁS GÖRÖGORSZÁGBAN
Platamon, Neoi Pori
Május 19-29. 11 nap/8 éj
busz+szállás 25.500 Ft/fő-től!
R-01365
Regisztrációs díj minden útnál 500,- Ft/fő

Üzleti apróhirdetés! 10 szó: 7800 Ft+áfa

Ház- és l

ás

e
akásf lújít

RÉGISÉGEIMET MAGÁNEMBEREKNEK ELADOM! Antik festmények, csillárok stb. Tel.:
06-20/9718-229

Az árváltozás jogát fenntartjuk!

MUNKA

Festő-mázolót,
burkolót,
kőművest
felveszek!
06-20/998-2369

9
TETŐDOKTOR! Régi, hajlott tetők javítása, cse-

2017. február 2.

KÉMÉNYFELÚJÍTÁS • KÉMÉNYBÉLELÉS • TURBÓS, KONDENZÁCIÓS KÉMÉNYEK • KÉMÉNYSEPRŐ JÁRDÁK ÉPÍTÉSE
Tel.: +36-30/636-80-36 • info.fh2015@gmail.com
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Kikapcsoló
Sir Richard Shirreff: 2017
– Háború Oroszországgal
A 2008-as orosz–
grúz háború
olyan volt, mint
az 1930-as években a Rajna-vidék megszállása, de ahogy akkor, most sem
foglalkoztunk a baljós előjelekkel. Aztán 2014-ben Putyin
elfoglalta a Krím félszigetet,
ahogy anno a Szudéta-vidéket Hitler, de mi ezen is hamar túltettük magunkat. Azóta Oroszország megtámadta
Ukrajnát, és a Baltikum lehet
a következő...
Sir Richard Shirreff, a NATO nyugalmazott tábornoka több évtizedes katonai tapasztalat alapján teszi fel a
kérdést, mi lesz, ha a világ
vezető hatalmai továbbra sem
veszik komolyan az orosz elnök arrogáns politikáját, ha
továbbra is kényelmesen hátradőlve áltatják magukat,
hogy majd az atomfegyvereik

Tegan and Sara
A kanadai ikertestvérduó, Tegan Rain Quin és Sara Keirsten Quin február 4-én 20.00
órai kezdettel tartja lemezbemutató koncertjét a Dürer Kert nagytermében. Mindkét
lány sokoldalú multi-instrumentalista, akik lemezről lemezre képesek megújulni.

megvédik őket Putyin agresz- Megtudhatja egyáltalán, hol más, hogy nem szakmailag
sziójával szemben.
élte le élete első öt évét? Va- igyekszik feltárni az okokat,
jon ki lehet az igazi oroszlán? nem elemez, nem vizsgálódik.
Saroo Brierley: Oroszlán
Ő személyes benyomásain és
Beck Weathers
Mi történik akegész élettörténetén keresz– Stephen G. Michaud:
kor, ha egyszer
tül, egyszerű szavakkal beTúléltem az Everestet
csak egy zakatoszél a fanatizmus határát súló vonaton talál1996 májusában
roló szenvedélyéről, bevonva
juk magunkat,
egy elszánt amaaz emlékezésbe családtagjait
és azt sem tudtőr elindul, hogy
és közeli ismerőseit is. A jejuk, merre robogunk?
k Ha nem megmássza a
ges mozaikokra széttöredező
emlékszünk a kisváros nevére, csúcsok csúcsát,
történetben döbbenten olvasahonnan elindultunk? Mi lesz a Mount Evereshatjuk, hogyan hagyták mavelünk, ha Kalkuttába kevere- tet. Sokan döntenek így azon gára a hóban társai, mert hadünk, és a múltunkról semmi- a tavaszon, professzionális és lottnak hitték. (Minthogy az is
féle információnk nincs? Szá- műkedvelő hegymászók egy- volt.) A klinikai halálból ugyan
rú, az ötéves indiai kisﬁú egy aránt – de ebből az expedíci- visszatért, de lefagyott, elhalt
szerencsétlen véletlen folytán óból alig páran térnek vissza. végtagjait, eltorzult arcát adta
India egyik legveszélyesebb Nyolcan életükkel ﬁzetnek a az Everestért, szinte rituális
városába kerül. Volt otthona, legnagyobb álomért.
áldozatként…
most nincs semmije. Mit várhat
El kell telnie csaknem két évaz emberektől, az érzéketlen tizednek, hogy Beck Weathers, Dennis Lehane:
tömegtől? Vajon túl lehet élni ez a merész és makacs ember Az éjszaka törvénye
azokat a megpróbáltatásokat, megírja saját visszaemlékezé- Joe Coughlin,
amelyek elé az élet állítja őt? seit a tragikus kalandról. Bár Boston rendőrHogy juthat el egy kisﬁú Indi- korábban proﬁ hegymászók kapitányának
ából Ausztráliába? Képes lesz tollából már több híres könyv legkisebb ﬁa tolúj életet kezdeni? Találkozhat született az expedícióról, We- vajként bontomég valaha az édesanyjával? athers beszámolója annyiban gatja szárnyait.

Egy balul elsült kaszinórablás
közben megismerkedik Emma
Goulddal, találkozásuk pedig
örökre megváltoztatja az életét. Hamarosan a saját bőrén
kénytelen megtapasztalni, mit
is jelent valójában az éjszaka
törvénye, és milyen árat kell
ﬁzetnie azért, ha életben akar
maradni az alvilágban. Joe-nak
vág az esze, ami bűnözői körökben ritka adottság, ezért
szédületes gyorsasággal kapaszkodik egyre magasabbra a szervezett bűnözés ranglétráján, ám a sorsát így sem
kerülheti el.
Dennis Lehane regénye egyszerre kalandos és lírai utazás a húszas-harmincas évek
Amerikájába, egy mára legendássá vált, letűnt korszak
mélyére, amelyben virágzott
a szeszcsempészet, a bűnözőket hősként tisztelték, és a
gyarlóság az ország nemzeti
erényének számított. A könyvből Ben Afﬂeck rendezett nagy
sikerű ﬁlmet 2017-ben.

Kikapcsoló

A legendás hang újra Magyarországon
Andrea Bocellit több mint húsz éve a legkedveltebb és világszerte legnagyobb érdeklődésnek örvendő sztárok egyikeként tartják számon. A népszerű tenor két év elteltével, 2017. november 25-én viszszatér a Papp László Budapest Sportarénába, ahol újra hallhatjuk egyedi hangját.

Georges Berr – Louis Verneuil – Fényes Szabolcs – Mihály István:

Hazudni tudni kell!
Hazudni tudni kell – pláne
egy pikáns francia komédiában, amelyikben a főszereplő művésznő valaha
elkövette azt a könnyelműséget, hogy gyermeket szült! Nos, minden bonyodalom

Az alapító
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Szekeres Adrien meghódította már
hazánk legnagyobb koncertszínpadait, és számos alkalommal ejtette
már rabul a közönség szívét. Neve
hosszú idő óta garancia a kiváló minőségre és az igényes
zenei világra.
Az énekesnő folyamatosan keresi az új kihívásokat, melyekkel a legfőbb cél számára mindig
az, hogy a közönségnek
maradandó élményt
nyújtson. Ezért is vállalkozott arra, ismét
egy rendhagyó, ezúttal
zongorás estre hívja meg

Jennifer Aniston
A Vízöntő nő hivatásában is élen
szeret járni. A február 11-én született Jennifer Aniston a legjobban
fizetett színésznők egyike, jelentős
gázsijával még a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült.

vendégeit.
Második Lakáskoncertje március
31-én, pénteken 19.00 órakor kerül
megrendezésre.
Budapest szívében,
az Andrássy úton, egy
gyönyörű lakásban várja mindazokat, akik szeretnének eltölteni vele
egy kellemes estét. A
koncerten csupán egy
maréknyi ember vehet
részt, akiktől karnyújtásnyira énekel majd
Szekeres Adrien.

Februárban érkezik
A Rólunk szól
Az Egyesült Államokat már ősszel
meghódította, február 6-án a VIASAT3-on pedig a magyar nézőknek is bemutatkozik a 2016-os év
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Az illinois-i üzletember, Ray Kroc
megismerkedik a Kalifornia
déli részén hamburgerezőt
üzemeltető McDonald ﬁvérekkel az 1950-es években. Krocot lenyűgözi
az étterem gyors kiszolgálási rendszere, s ügyesen manőverezve átveszi
az irányítást a
vállalkozás felett;
hamarosan milliárdos birodalommá és a világ
egyik legismertebb márkanevévé fejleszti a
McDonald’sot.
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ebből
adódik ,
ugyanis a felserdült
ﬁatalember nősülni szeretne, de úgy,
hogy senki ne sejtse meg, hogy tulajdonképpen kinek
is a ﬁa. Persze akad
egy konkurense, aki
hevesen intrikál és
meglepetésére egy atya is, aki titokban, álnéven épp a híres színésznőnek csapja a szelet… Ám ahogy
az lenni szokott kiderül: Párizs
sem elég nagy város ahhoz,
hogy minden titokban maradjon! Fedák Sári egykori sikerét új feldolgozásban, zenés változatban
Fényes Szabolcs dalaival játsszák a
zeneszerző halálának harmincadik évfordulója
alkalmából.
A Turay Ida
Színház előadását Mikó István
rendezte.
Bemutató: február 11.
legnagyobb sikere,
a Rólunk szól (This
Is Us).
A Rólunk szól négy
ugyanazon a napon
született embert mutat
be, akiknek a történet előrehaladtával egészen különleges módon fonódik össze az
élete. Az őszinte és provokatív,
többszereplős családi történet már
indulásakor hatalmas siker volt. A
három Golden Globe-díjra jelölt sorozat az Egyesült Államokban hétről hétre tizenötmillió nézőt ültet a
képernyők elé, melynek köszönhetően újonc létére
az őszi televíziós
szezon harmadik legnézettebb
network tévés
sorozata lett a
tengerentúlon.

Kiadó: Mobil Lap Kiadói Kft. 1133 Budapest, Gogol utca 26.
t4[FSLFT[UǮTÏHT[FSLFT[UPTFH!T[VQFSJOGPIVt"LJBEÈTÏSUGFMFM"LJBEØàHZWF[FUǮJHB[HBUØKB
t'ǮT[FSLFT[UǮ-J[ÈL"OOBt4[FSLFT[UǮ#VEBJ,MÈSBt5ÚSEFMÏT5ÈSD[JOÏ'àMÚQ)BKOBMLB (PMETUFJO&T[UFS
t)JSEFUÏTGFMWÏUFMIJSEFUFT!T[VQFSJOGPIV #Q (PHPMVUDBt5FM GBY
t5FSKFT[UÏTUFSKFT[UFT!T[VQFSJOGPIVt/ZPNUBUÈT1BOOPO-BQPL5ÈSTBTÈHB,JBEØJ,GU
4[ÏLIFMZ7FT[QSÏN )È[HZÈSJÞUt'FMFMǮTWF[FUǮ)PSWÈUI(ÈCPS
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.

Paparazzi rovatunkat megtalálja a 4. oldalon.
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Szalai Kriszta: „Maradjunk annyiban”

2017. február 2.

„Az üzleti élet alapja a becsület”
30 éve ebben a szellemben végzem felvásárlói tevékenységemet..
Büszke vagyok arra, hogy 5-ös minösítésű 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 műtárgykereskedő)

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK!
KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!

Minden pénzt
megfizetünk
a régi brilles
fülbevalóért!
akár 100 000–5 000 000 Ft-ig
(a brillkő méretétől függően)

Ezüsttárgyakért
súlytól függően 50 000–100 000– kimagasló árat
200 000–300 000 Ft-ért vásároljuk!! fizetünk
Korall ékszereket készpénzben!

A HÍR IGAZ!!! A sárga golyós borostyánt

vásárolunk!
5 000–100 000 Ft
1000–3000 Ft/g-ért vásároljuk csak ezt a típust! Minél nagyobb, annál jobb!

Törtarany és fazonarany felvásárlás!
Fazonarany: 8000–18 600 Ft/gr
Törtezüst, fazonezüst: 170–1000 Ft/gr
Briliáns ékszereket vásárolunk!
brossokat briliánssal 300 000–800 000 Ft

Órákat készpénzért vásárolunk!
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

Festményeket keresek!
Scheiber Hugó műveit keresem!
Művektől függően
300 000–2 000 000 Ft-ig!

Az árváltozás jogát fenntartjuk.

hirdetés
az 5. oldalon

UTAZZON A LEGJOBB ÁRON!  KENEDI TRAVEL • Tel: 278-2156

2017. február 2.
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Aranypénzek
grammja akár 18 600 Ft
Zsigmond forint
Magyar
10 koronás 1914

Bármilyen, régi eozinmázas
körpecsétes Zsolnay porcelánt
megveszünk kimagasló
áron! Töröttet is!
1 000 000–5 000 000 Ft-ig
Arany
zsebóra
250 000 Ft–
600 000 Ft

Tekintse meg weblapunkat: louisgaleria.hu A Louis Galériában az értékbecslés ingyenes!

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

