rovatunkat megtalálja a 3. oldalon.

DRÁGULNAK AZ INGATLANOK

Idén is folytatódhat a lakóingatlanok árának emelkedése Budapesten.

(2. oldal)
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Budapest • Dél-Pest

Megújítja a Gemenc Zrt. a Szekszárd
mellett fekvő, sötétvölgyi horgásztó
környezetét, ahol új kirándulóközpont, családi piknikrét és játszótér
épül, valamint felújítják a Várhegy-kilátóhoz vezető ösvényt. A tó
délkeleti sarkánál lévő ligetben parkot alakít ki az erdőgazdaság. 5. oldal

Szerelemre talált a Nemzet Szépe
Kis Gabriella nem szingli
többé, tavaly november
elején ismerkedett meg
Ádámmal, akivel gyakorlatilag azóta elválaszthatatlanok egymástól.
A Nemzet Szépe szépségverseny második győztese teljesen váratlanul esett szerelembe. 3. oldal

Hirdesse meg Budapesten!

Tel.: 887-0707

SZÁSZ FOGÁSZAT és
FOGTECHNIKA
a PENNY mögött
változatlan helyen várja vendégeit!

Fogsor javítás azonnal!
Készítés gyorsan!
Cím: Csepel, Petz Ferenc u. 14.
Nyitva: H–P 9–18 Szo 9–12
Telefon : 784-1772

Dr. Heveesi Krisz
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nemrég
giben veh
e ette át Szombathelyen
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SZAMOS

Egészségház-Fitness
új
programunk:

GerincTréning
1201 Bp., Átlós u. 17-19.
T.: 06 1 285 8102
+36 30 573 2212
www.egeszseghaz-fitness.hu

KULCSMÁSOLÁS
ZÁRAK
VASALATOK
Cégtáblák, Névtáblák gravírozása,
bélyegző, névkártya készítés
LED-HALOGÉN ÉGŐK - ELEMEK
XXI. Kossuth L. u. 85. (sétáló utca sarok)
H-P 9-18 Szo. 9-13 Tel: 276-9707
XXI. Táncsics M. 106. (áruháznál-piacnál)
H-P 9-17 Tel : 277-3329

7HUPHOĘL0DJ\DU0p]
Marci bácsi méhészete
Akácméz:
Vegyesméz:

2.200 Ft
1.400 Ft
0,97 kg-os üvegben

Kapható még: Hárs, Napraforgó,
Repce, Selyemfű és Lépes méz is!
Rendeljen mézet a termelőtől!

www.termeloimagyarmez.hu
+36-1/409-1481 • 06-30/587-5950
Ingyenes házhozszállítás!*

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

Fotó: Csányi István

„Ne halogassukk
a probbléémák megoldását!”

A Dalban is próbára tette magát Kökény Attila

Színes hírek

Megszépül
a sötétvölgyi tó

2018. március 22.
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Színpompával készül a tavaszra a FŐKERT

Aktuális

Összesen 130 ezer árvácskát ültet ki a Budapest kiemelten kezelt zöldterületeire és mintegy 16 különféle árnyalatot használva hoz színeket a főváros virágágyaiba tavasszal a FŐKERT Nonprofit Zrt.
Az árvácskákon kívül közel 35 ezer tulipán, nárcisz és császárkorona is díszíti majd a parkokat.

web: www.braviaablak.hu
55-60% kedvezmény
a 80 mm-es 6 légkamrás aluplast manyag
nyílászárókból és a beépített díjakból ápr. 30-ig!

MANYAG ABLAKOK
Szolgáltatásaink: Szaktanácsadás • Árajánlat készítés
• Helyszíni felmérés • Beépítés • Kmvesmunkák

Bp. XIV. Nagy Lajos király útja 115.
Tel.: 06-1/769-6347, 06-70/418-7751
e-mail: pest@braviaablak.hu

IRODABÚTOR FÉLÁRON!

A hirdetés felmutatója 10% engedményt kap!

www.irodabutorfelaron.hu

*|G|OOŋ7iQFVLFV0XWFD
Nyitva: H-P: 9-17-ig

Te l e f o n : + 3 6 7 0 3 6 9 9 5 6 0

Folytatódhat az ingatlanok
drágulása a fővárosban
■ Idén is folytatódhat
a lakóingatlanok árának
emelkedése Budapesten a Cordia Zrt. szerint.
Az ingatlanfejlesztő cég a várható drágulást a növekvő építési költségekkel és a kínálat
szűkülésével magyarázza.
A vállalat által kiadott közlemény hangsúlyozza, hogy a
fővárosi lakóingatlanok négyzetméterárainak átlaga 2017ben átlépte a 700 ezer forintot, a lakáseladások száma
pedig 15 százalékos emelkedéssel 8100-ra nőtt, viszont
9700 - vagyis 2016-hoz képest
8 százalékkal kevesebb - lakás
értékesítése kezdődött meg.
A Cordia Zrt. vezérigazgatója a kínálat csökkenését
a kedvezményes áfa jövője
miatti bizonytalansággal magyarázta. Földi Tibor hozzátette, hogy az 5 százalékos
építőipari áfakulcs meghoszszabbítása vagy véglegesítése

kedvezően hatna a nemzetgazdaságra. A szakértő idén
8-10 százalékos áremelkedésre számít az új lakások
piacán.
A teljes budapesti lakáspiacot elemző felmérésből kiderül, hogy az összes eladó új
lakás majdnem háromnegyede a VIII., a IX., a XI., a XIII.
és a XIV. kerületben található.
Az V. kerületben 20 millió forint alatt nem lehet lakást találni - bár ebben az
árfekvésben már lehet garzonlakásokat kapni a belső

kerületekben - és a legdrágább, 100 millió forint fölötti
lakások egy részét is a belvárosban kínálják. Hozzátették,
20 millió forint fölött jelentősen megugrik a kínálat, közepes méretű lakásokat már
30 millió forint alatt is lehet
találni.
A 2017 utolsó negyedévét
értékelő felmérés a négy lakásosnál nagyobb, már értékesítés alatt álló projektek, a több
ütemből álló projektek közül
az értékesítés alatt állók lakásainak adatait tartalmazza.

Gardenexpo: lazítsunk a zöldben!
■ 2018 legerősebb kerti irányzata nagyon
egyszerűen összefoglalható: még több lazítás a zöldben.
A mindennapi rohanásban
egy talpalatnyi természet is
óriási értékkel bír, napjaink
kapkodó embere számára a
szabad ég alatti kikapcsolódás jelenti az igazi feltöltődést, az egyik legpihentetőbb

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

része az otthonunknak. A
kerti élet többé
nem a fűnyírásról és a gazolásról szól, sokkal
inkább az elmélyült lazítás,
a családi programok, a felhőtlen
játékok helyszíne. De hogyan lehet a kertet a
megváltozott igényekre szabni? A kérdésekre idén
is Magyarország legnagyobb kerti trend
és életmód kiállítása
adja meg a válaszokat. A rendezvényen
álomszép bútorok,
grillek, medencék, árnyékolók, kerti gépek
és szerszámok, kültéri világítás és öntözéstechnikai megoldások legszélesebb

választéka vár minden érdeklődőt március 23-25. között
a Budapest Sportarénában.
A Gardenexpo társrendezvénye, a több ezer virágzó orchideát és fantasztikus kompozíciókat bemutató, azonos
jeggyel látogatható Orchidea
Ünnep ezúttal az Édenkert
világába repíti el az orchidea
szerelmeseit.
Érdemes előre regisztrálni
a www.gardenexpo.hu oldalon, hiszen egy kertgarnitúrát
is lehet nyerni!

2018. március 22.
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Színes hírek
Rátalált a szerelem a Nemzet
Szépe királynőjére

■ Kis Gabriella nem
szingli többé. A 22 éves
szépségkirálynő tavaly november elején ismerkedett meg Ádámmal, akivel gyakorlatilag azóta elválaszthatatlanok egymástól.

A Nemzet Szépe szépségverseny második győztese hoszszú ideje szingli volt már,
és teljesen váratlanul esett
szerelembe.
Kis Gabriellát nyáron követte be az Instagramon jelenlegi párja, aki rögtön szimpatikussá vált neki, hiszen
azon túl, hogy helyes, hozzá hasonlóan az egészségügyben képzeli el a jövőjét.
Kölcsönösen be is kedvelték egymás posztjait, de egy

szót sem váltottak, mígnem
egy átlagos munkanapon
összefutottak a szegedi klinikán, ahol Gabi ápolóként
dolgozik.
„Jöttem ki az egyik kórteremből, ő pedig ott állt velem szemben. Teljesen véletlen az egész, mert egyetemi
hallgatóként épp aznap volt
gyakorlaton nálunk, amikor nappalos voltam, pedig
az esetek többségében éjszakai műszakban szoktam
lenni. Mindketten másként
éltük meg a nagy találkozást: elmondása szerint egy
EKG-gépet toltam ki az ajtón, én pedig csak arra emlékszem, hogy vért venni indultam, és nagyon zavarba
jöttem” – mesélte a Nemzet
Szépe királynője.

A Nemzet Szépe szépségversenyt 2018-ban immár harmadik alkalommal rendezik
meg, a szervezők pedig már
várják a lányok jelentkezését.

ON ELŐT TI AKCIÓ!
Z
E
Z
S Beépítési költség 0 Ft!*
Minden típusú redőny és rovarháló rendszerünkre!
(Részletekért érdeklődjön bemutatótermünkben!) bruttó árak

Alumínium hő- és hangszigetelt redőny: 18 860 Ft/m²
Műanyag redőny UV fedett: 8 065 Ft/m²
(Üvegszálas szúnyoghálóval integrálva: + 8 445 Ft/m²)
Rolós rovarháló: 12 385 Ft/m²
Fix alumínium keretes rovarháló: 6 795 Ft/m²
20% kedvezmény minden napellenzőre:
136 005 Ft/db helyett 108 805 Ft/db-tól

5 ÉV
GARANCIA!!!

* Bruttó 127 000 Ft feletti vásárlás esetén!

Akció időtartama: 2018.03.15-04.15.
2040 Budaörs, Károly Király út 57.
Tel.: 06-23-311-550

budaors@gredicsredony.hu

A Fresenius Medical Care
FÁLLÁSÚ TAKARÍTÓ munkakörbe
új kollégát keres budapesti dialízis központban hosszú távra.
Munkavégzés helye: 1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.
Fontos számunkra a higiénés környezet biztosítása,
a megbízhatóság és a lelkiismeretesség.
Elny: egészségügyi intézményben szerzett takarítói tapasztalat.
Hat napos munkarend, munkavégzés beosztás szerint több
mszakban hétftl szombatig.
Jelentkezés önéletrajzzal személyesen a központban vagy e-mailben!
Kovács Tímea – 1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.;
e-mail: timea.kovacs@fmc-ag.com
Érdekldni telefonon lehet: 20/479-8513

Utazás rovatunkat megtalálja az 5. oldalon.

„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnyel...”

2018-ban való szereplése kapcsán a Sláger TV Híradójának
vendége volt, ahol elmesélte a
megmérettetés alatt szerzett
tapasztalatit és élményeit.
Habár Kökény Attila, Szőke Nikoletta és Szakcsi
Lakatos Róbert triója végül nem jutott be a döntőbe, az énekes nagyon
bizakodó, hiszen sikerült
megmutatni a műsor által egy nem túl populáris stílusú dalt a szélesebb közönségnek is.
Fotó: Sláger TV Híradó

Kökény Attila régóta meghatározó pontja a magyar zenei
életnek. Több tehetségkutatóban is kipróbálta már magát,
és otthonosan mozog többféle zenei stílusban is. A Dal

„Valójában a tudtunkon kívül
kerültünk be a jelentkezők
közé, a szerző a Sláger menedzsmenttel közösen küldte
be a dalt, így hatalmas meglepetés volt számunkra, mikor
kiderült, hogy bejutottunk a
legjobbak közé. Nagyon örülök neki, hogy így alakult, az
egész műsor alatt igazán jól
éreztük magunkat. Az „Életre kel” kifejezetten jól sikerült
szerzemény, mi pedig az előadásunkkal igyekeztünk belőle a legtöbbet kihozni.”

Érkezik a bulivillamos Prágába

A Dalban is próbára tette magát Kökény Attila

Paparazzi

Arany klipek a költő 200. születésnapjára!
Hét remekbeszabott új videó készült az Arany János Emlékévre megjelent „Arany Lemez”-hez. YOULÏ, Hangácsi Márton, Baron Mantis, a Tha Shudras, az InFusion Trio, a Csillag
Kórus és a FACE’N’BASE együttesek fogalmazták meg vizuálisan is Arany művészetét.

Dr. Hevesi Krisztina: „Ne halogassuk a problémák megoldását!”

■ Dr. Hevesi Krisztina szexuálpszichológus
nemrégiben vehette át
Szombathelyen Az év
szakértője díjat, ami azt
jelzi, hogy az emberek, a
szakma elismeri szexuálpszichológusként végzett tevékenységét, valamint írói munkásságát.

– Hogy tapasztalja, mennyire foglalkoztatja manapság ez
a téma az embereket, menynyire beszédtéma a mindennapjaikban? Hogyan változott
ez az elmúlt évek folyamán?
– Részemről nagyon hálás
vagyok a médiának azért, hogy
sok műsorban, újságcikkben
nyíltan tudunk beszélni a valóban fontos kérdésekről. Ennek eredményeként az emberek egyre többet tudnak a
szexuális zavarokról, hogy mi
a kiváltója, miképp előzhető
meg, valamint, hogy mikor érdemes szakemberhez fordulni
a problémával.
– Szakterületén belül milyen konkrét kérdések foglalkoztatják leginkább?
– Legújabban az internet áldásos hatása mellett „átkos”
következményei foglalkoztatnak főképp: az ott látott ingerdömping miatt kevésbé becsüljük meg a saját partnerünket,
illetve nehezebben is köteleződünk el egy párkapcsolatban.
A retusált, erotikus, beállított,
végtelen számú fénykép miatt, ami a közösségi oldalakon
ébredésünktől kezdve zúdul
ránk – hiszen ma már okostelefonjainkkal fekszünk és ébredünk – elhisszük azt, hogy
ezek mind elérhető szexuális
partnerek a számunkra. Ehhez
viszonyítva a partner szürkének tűnhet, nem találjuk anynyira vonzónak, hisz nem tud
egész nap csücsörítve-pucsítva
rohangálni a lakásban. Egy illúzió nyomán veszítjük el az
érzelmek adásának-kapásának szépségét, de ugyanígy
az internetpornó látvány- és
akcióorientált szemlélete miatt
úgy érezzük, hogy a mi szexuális életünk lapos, s a valóban izgalmas szex az alkalmi
kalandokban keresendő. Ezt

sugallják felénk a ﬁlmek, ahol
a kezdő jelenet jellemzően az
idegenek találkozása, majd a
nimfomán, szexéhes nők rávetik magukat a kertészﬁúra
– ez nagyon messze áll a női
élménytől, valódi vágytól. A téves információk sorát még nagyon sokáig folytathatnám…
– Több könyve is jelent már
meg, néhány elkészítésében
pedig társszerzőként vett
részt. Mi alapján választ témát, az önálló köteteivel mire
kívánta felhívni a ﬁgyelmet?
– Olvasmányos-olvasható,
nem szakkifejezésekben hemzsegő kiadványokat igyekeztem írni a Szex, a psziché labirintusa, illetve a Szextrém
kötetekkel, ami egy kicsit önsegítő célzatú is a problémák
beazonosításán túl. Ezért a
mottóm: „Az a célom, hogy
feleslegessé váljak.” Rengeteg visszajelzést kapok folyamatosan, hogy sokan ennek
nyomán indultak el a megoldás felé, illetve jöttek rá arra,
hogy mit tehetnek érte vagy
másként.
– Dolgozik jelenleg új kiadványon? Milyen témaötletei,
tervei vannak?
– Aktuálisan az ELTE szexuálpszichológiai szakképzése részére állítunk össze az
egyetemi kollégáimmal egy
tankönyvet, hogy a jövő pszichológus generációjának a
külföldi szakirodalom rendszerezése mellett a gyakorlati tudásunkat is átadhassuk:
ahogyan ezeket a problémákat
gyorsan és hatékonyan kezelni érdemes.
– Hogy látja, a magyar férﬁak és nők könnyen beszélnek
és fogadnak be információkat
a szexualitásról vagy lesütik
szemüket, esetleg elhatárolódnak, amint intimebb területekre terelődik a szó?
– Úgy látom, hogy egyre nyitottabbak vagyunk elfogadni
azt, hogy az intimitás életünknek egy természetes és gyönyörű része, amire vigyázni
kell, s nem jó megtagadni, illetve megfosztani magunkat
tőle a belénk nevelt szégyenérzet folytán. Fontos ez, hiszen születésünktől kezdve

szexuális lények vagyunk, így
az ezzel kapcsolatos kérdések,
problémák, szorongások is végigkísérhetik az életünket. Onnantól kezdve, hogy észreveszszük, hogy a nemi szervünk
érintése másfajta bizsergést
okoz, mint a többi testtáj, hogyan dorgál meg miatta a környezetünk, mennyire szégyenítenek meg, viszonozzák-e
már az általános iskolában az
érdeklődésünket, jó csajnak/
srácnak számítunk-e az osztályban. Aztán jönnek a serdülőkor félelmei, hogy miképp
válhatok jó szeretővé, mit csinálok rosszul, valamit mindig
túl kicsinek vagy túl nagynak
érzek magamon. Fiatal felnőttként, hogy mit tegyek, ha nem
élvezem annyira az együttléteket, szabad-e vagy kötelező
szexelni a várandóság idején,
és milyen hamar „kell” visszatérni a házasélethez a szülés
után. Aztán a miképp maradjak hűséges problémaköre, a féltékenység, a
megcsalás, vagy csak
éppen az unalom és
a szexmentes kapcsolatok jelentenek problémát
amellett,

hogy visszahozható-e még
a szenvedély egy hosszabb
szünet után. Majd az időskor
aggodalmai, a klimaktérium
időszaka, s az azt követő testi-lelki változások, a való-e
még nekünk a szex dilemmája. Rengeteg kérdés van, de
a legtöbb tipikus, életkorhoz
kötött, ezért könnyű egyszerű
információátadással megválaszolni, nincs szükség egyéni,
speciﬁkus tanácsadásra.
– Meglátása szerint Magyarországon mi okozza a
párkapcsolatokban a legjelentősebb problémát? Mire mennek rá szerelmek, mi bizonyul
a párok számára megoldhatatlan feladatnak?
– Nem pusztán nálunk, de a
nyugati kultúrában mindenhol

Fotó: Csányi István

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

Mosógépek szerelését vállalom!
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gondot jelent a párkapcsolatok
devalválódása, leértékelődése
az internet gyors randi-applikációi és eldobható, letiltható
viszonyai folytán. Ez egy divathullám, amibe belesodródtunk, de végeredményképpen
egyik nemnek sem jó: érzelmileg koplaltatva, megbecsülés
és szeretet nélkül maradunk
– ami pedig humán létünk értelme, életünk legszebb élményeit veszíthetjük így el.
– Mit tanácsolna azoknak, akik már eljutottak arra a pontra, hogy megsérült,
nem működik az intimitás a
párjukkal. Hogyan lehet egy
kapcsolatot erről a pontról
visszahozni, megmenteni?
– Természetesen attól függ
a megoldás, hogy mi okozza
a problémát a kapcsolatban.
Ezért érdemes mielőbb szakemberhez fordulni, mivel néhány alkalmas konzultációval
rendszerint viszonylag gyorsan orvosolható, feloldható az
elakadás. E téren a legfontosabb üzenet az, hogy ne halogassuk addig, amikor már
annyi sérülést okoztunk egymásnak és a kapcsolatnak,
ami nem visszafordítható: a
szexuális problémák tipikusan
azok a zavarok, amik nem oldódnak meg maguktól, az idő
nem megjavítja, hanem egyre
inkább krónikussá teszi a diszfunkciót, eltávolítva a párt is
egymástól.
– Milyen tervei vannak erre az évre?
– Annyira szeretnék a serdülő korosztályhoz minél szélesebb körben szólni, ehhez
segítséget kapni – mivel ők a
legtörékenyebbek. Ez az, ami
Szombathelyen a kiváló szervezésnek köszönhetően évről
évre megvalósul. Igaz, mondhatjuk, hogy az előző generációknak sem jutott megfelelő
szexuális felvilágosítás, mégis felnőttek – viszont legalább
nem zúdult rájuk ilyen kezelhetetlen mennyiségű torz és
dehumanizáló információ. Fogyasztói szemlélet az emberi kapcsolatok terén, közöny
és gépies világ a valódi szép,
meghitt, nagy élmények és érzelmek helyett.
Budai Klára
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Humanoid robotot tesztelnek a müncheni repülőtéren
Egy humanoid, mesterséges intelligenciával rendelkező robotot tesztelnek a müncheni Franz Josef Strauss repülőtéren. A Josie Pepper névre keresztelt robot a 2-es és a szatellit terminált összekötő transzfer bejáratánál dolgozik, és az utazással kapcsolatos információkon kívül az éttermekről és az üzletekről is tud felvilágosítást adni.

Megújítja a sötétvölgyi tó
környezetét a Gemenc Zrt.
■ Megújítja a Gemenc
Zrt. a Szekszárd mellett
fekvő, sötétvölgyi horgásztó környezetét, ahol
új kirándulóközpont, családi piknikrét és játszótér épül, valamint felújítják a Várhegy-kilátóhoz vezető ösvényt.

Fotó: a kép illusztráció

A 12,5 hektáros tó mellett, a
korábbi fabarakk helyén 2018
nyarára egy 120 négyzetméteres, többfunkciós fogadóépület készül, ahol vendéglátóhely, horgászcikkeket árusító
bolt, kerékpárjavító műhely
várja majd a látogatókat, illetve itt alakítják ki a halőr és
az erdészet irodáját is.
A tó délkeleti sarkánál lévő
ligetben családi összejövetelekre, piknikezésre, beszélgetésre alkalmas parkot alakít ki
az erdőgazdaság szabadtéri
tűzrakó helyekkel, padokkal,
asztalokkal.

Ugyanitt egy süllőfészek elnevezésű, egyedi játszóteret
is terveznek, amelynek a tematikáját a tóban mesterségesen elhelyezett halbölcsők
sugallták. Fő eleme egy látszólag rendezetlenül, valójában gondosan megtervezett,
egymásba gabalyodó fatörzsekből, rudakból álló mászóka, amely az igazi famászáshoz hasonló élményt kínál.
Megújul a Várhegy-kilátóhoz vezető ösvény, pihenőhelyeket építenek ki a tó körüli
gyalogút mellett, a szigetre
fahidakon sétálhatnak majd
be a kirándulók.
A horgászok, kerékpáros és
bakancsos turisták által kedvelt hely az 502 hektáros sötétvölgyi erdő mellett fekszik,
amely 1975 óta helyi jelentőségű természetvédelmi terület. Az erdő különlegessége a 170 éves cseres-tölgyes
társulás, amely Tolna megye
egyik legidősebb
erdeje, illetve az
itt fészkelő védett madarak,
többek között a
csuszka, a fekete harkály, a békászósas és a fekete gólya.

Érkezik a bulivillamos Prágába
■ Társasági rendezvényekre, baráti összejövetelekre alkalmas bulivillamos fog várhatóan már az idén ősszel
közlekedni Prágában.
A T3 Coupé elnevezésű projekt keretében készülő elegáns, különleges dizájnú
villamoskocsit, amelyben
egyebek között asztalok, kiszolgálópultok, zenegép és táncparkett is lesz, a berlini
InnoTrans közlekedési kiállítás keretében mutatják be
szeptemberben a
nagyközönségnek,
majd néhány héten

belül már üzembe is helyezik Prágában. A cseh főváros
tömegközlekedési vállalata,
amely a villamost készíti, azzal számol, hogy a speciális
„partyvillamosokra” külföldön is igény lesz.
Az átalakított villamosnak
csak egy ajtaja lesz és egyszerre mintegy ötven személy utazhat, szórakozhat
rajta.

KEN-EDI TRAVEL – ELŐFOGLALÁS 2018!
MÁRCIUS 31-IG 8-11% KEDVEZMÉNNYEL FOGLALHAT!
SZEGED – A SZALÁMI ÉS PAPRIKA
VÁROSA
busz, idvez., ebéd, szalámi- és
paprikamúzeum belépő kóstolóval
ápr. 7. 7990 Ft/fő -8-11%!
VIZSOLY-MONOK-SZERENCS
busz, idvez., ebéd, nyomdászműhely
látogatás belépővel
ápr. 7. 8990 Ft/fő -8-11%!
SEMMERINGI ÉLMÉNYEK
busz, idvez, csokidiszkont látogatás,
(vonat fakultatív)
ápr. 7. 8890 Ft/fő -8-11%!
BÉCS ÉS A NASCHMARKT PIAC
busz, idvez.
ápr. 14. 6890 Ft/fő -8-11%!
BAJMÓC-KÖRMÖCBÁNYA
busz, idvez.
ápr. 14. 6990 Ft/fő -8-11%!
KASSA-RÁKÓCZI VÁROSA
busz, idvez., helyi vezetés
ápr. 14. 6990 Ft/fő -8-11%!
ZEBEGÉNY-NAGYBÖRZSÖNYSAHY-VÁC
busz, idvez., ebéd
ápr. 14. 5990 Ft/fő -8-11%!

CSORNA-CELLDÖMÖLK-BAKONYBÉL KINCSES KOLOZSVÁR ÉS A MOLDVAI
busz, idvez., ebéd
KOLOSTOROK
ápr. 21. 7990 Ft/fő -8-11%!
busz, idvez., 4 éj háromcsillagos
szállodában, svédasztalos reggeli,
GYÖNGYÖS-EGER
kirándulások
busz, idvez., ebéd, mátrai kisvasút jegy
máj. 9-13., jún. 6-10.
ápr. 21. 7490 Ft/fő -8-11%!
59 900 Ft/fő -8-11%!
VÁC-VÁCRÁTÓT-GÖDÖLLŐCSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ 5 nap 4 éj
MÁRIABESNYŐ
busz, idvez., kirándulások, 4 éj
busz, idvez., ebéd
háromcsillagos szállodában, svédaszápr. 21. 6490 Ft/fő -8-11%!
talos reggelivel, szalonnasütés házi
KLOSTERNEUBURG ÉS
pálinka-sajt-túró kóstolóval
KREUZENSTEIN MESEVÁRAI
május 17-21. 44 900 Ft/fő -8-11%!
busz, idvez.
ápr. 21. 7690 Ft/fő -8-11%!
PÜNKÖSD AZ ADRIÁN PLITVICEI
TAVAKKAL 5 nap 3 éj
SEEGROTTEI TAVAS BARLANGbusz, idvez., 3 éj szállás kétcsillagos
HEILIGENKREUZ-MAYERLING
szállodában svédasztalos félpanzió,
busz, idvez.
kirándulások (Opatija, Trieszt, Vrbnik),
ápr. 21. 7990 Ft/fő -8-11%!
borkóstoló sajttal, sonkával,
FEHÉRVÁRCSURGÓ-MÓRrijekai városnézés
MARTONVÁSÁR
május 17-21. 46 900 Ft/fő -8-11%!
busz, idvez., ebéd, borkóstoló
ápr. 22. 7990 Ft/fő -8-11%!
VELENCEI HÉTVÉGE 3 nap 2 éj
busz, idvez, 2 éj négycsillagos
PARÁDSASVÁR-EGER
szállodában, svédasztalos reggeli,
busz, idvez, ebéd
kirándulások a
ápr. 22. 7490 Ft/fő -8-11%!
program szerint
máj. 25-27., jún. 29-júl. 1.
JELI ARBORÉTUM-SÁRVÁR busz, idvez.
ápr. 28., 29., 30. 6990 Ft/fő -8-11%!
42 900 Ft/fő -8-11%!

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: 06-1-278-2156, 278-2157
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Hirdetésfelvétel: hirdetes@szuperinfo.hu • 1133 Budapest, Gogol u. 26.

Épület homlokzatå
hőszigetelés.
www.homlokzati-hoszigeteles.eu
hoenergetikaifelujitok@gmail.com

Tel.: 06-70-502-3889

Csepeli nehézipari
kereskedelmi kft.
Ý
ÝòÝ 

Vǧ
GÉPLAKATOS ±
 \ 
Úǡï
ïÝ±Ǥ
Y±
À±òǣ
̷ƪ Ǧ Ǥ
Palackozott gázok értékesítésével foglakozó budapesti
(Illatos út) cég keresi munkatársait
árukiadó és ]OHWN|WĘL munkakörbe.
Amit kínálunk: 8 órás
PXQNDYLV]RQ\NLHPHOW¿]HWpV
(OĘQ\2.-VWDUJRQFDMRJRVtWYiQ\
számítógépes alapismeret (árukiadó),
GHNRUDWtYPHJMHOHQpVMyNRPPXQLNiFLyV
NpV]VpJ%NDWMRJRVtWYiQ\ ]OHWN|WĘ 
)pQ\NpSHV|QpOHWUDM]RW
a lerakat.linde@gmail.com
HPDLOFtPUHYiUMXN

Csepelen a Sétáló
utcai NŐI cipőboltban

50%OS AKCIÓ

a TÉLI CSIZMÁKBÓL!

Megérkeztek
a tavaszi cipők!

Egészségpénztárra elszámolhatóak.

06-70/281-5550

Ny: H-P: 10-18 óráig, Szo.: zárva
Budapesten, a XXI.
kerületben, Csepelen,
forgalmas helyen±Ýǡ
bevezetett, MODERN
IRODAHÁZBAN iroda
céljára I. emeleti helyiség/
ek felszerelt konyhával
és mellékhelyiségekkel
KIADÓK hosszú távra
kisebb létszámú
vállalkozásnak.
A bérleményhez tartozik
Ǧ±Ý
ÝÚ×Ǥ
2Ý:
06-1-420-5353, 06-1-276-9100
Ý

FELVÉTELT HIRDETÜNK

BUDAPESTI
MINTABOLTUNKBA
(1093 Budapest, Vámház körút 1-3.)

ELADÓ – PÉNZTÁROS
munkakör betöltésére, napi 6 órás munkaidőbe,
azonnali kezdéssel.
Feltételek:
• élelmiszer- és vegyiáru-eladó, illetve pénztárosi végzettség,
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeret,
• rugalmasság.
Előny:
• érettségi bizonyítvány,
• húsértékesítésben szerzett tapasztalat.

Jelentkezni lehet 2018. április 08-ig a
kiss.edit@hungerit.hu e-mail címen.

A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT.
ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁSI OSZTÁLYA
FELVÉTELT HIRDET

KERTÉSZETI GÉPKEZELŐ,
KERTÉSZETI SZAKMUNKÁS
MUNKAKÖRÖKBE

Feladat:
Budapest XXI. kerület közigazgatási területén
parkfenntartási, kertészeti gépkezelői és egyéb
kertészeti szakmunkák végzése.
Jelentkezését önéletrajz és bizonyítványok
megküldésével az park@varosgazda.eu e-mail
címre várjuk, valamint leadhatja személyesen
ügyfélszolgálatunkon
(1215 Budapest, Katona József u. 62-64.) is.

Álláspont
Adóbevallás 2018: tudnivalók
magánszemélyeknek
■ A személyi jövedelemadó (röviden szja) értelmében minden magánszemélynek a jövedelme
után adóznia kell, így járulva hozzá a közteherhez, valamint biztosítva
ezzel az adóbevételt az állami és az önkormányzati költségvetés számára.

Hogyan nyújthatom be az
adóbevallásomat?
Többféle megoldás nyílik arra, hogy elkészítsük és beadjuk az adóbevallásunkat.
1. A NAV automatikusan
elkészíti a tervezetet, így nekünk csak át kell néznünk és
jóvá kell hagynunk az adatokat, melyre 2018. március
15-től van lehetőségünk az

eSZJA oldalon. Ha nincs ügy- úton abban az esetben tudfélkapunk, akkor március 19- juk feladni a bevallásunkat,
ig kérhetjük a tervezet pos- ha rendelkezünk Ügyfélkapu
tázását levélben, SMS-ben, regisztrációval. Postai úton a
telefonon, illetve a NAV fent említett programok segítügyfélszolgálatain.
ségével elkészített bevallást
Amennyiben az adatok kell kinyomtatni.
ellenőrzéséről megfeledkeAz szja 1+1%-át elektronikuzünk, akkor a NAV május 22- san az eSZJA segítségével, valavel adóbevallássá minősíti át mint papíron az 17EGYSZA jelű
a tervezetet.
nyomtatványon is fel lehet aján2. A másik megoldás, ha lani az szja bevallással együtt,
magunknak készítjük el a be- vagy akár attól elkülönülten is.
vallásunkat. Ehhez a 17SZJA
A 2017-es jövedelmekről
nyomtatványt kell kitöltenünk szóló adóbevallás beadási haés feladnunk. A nyomtatványt tárideje 2018. május 22.
elkészíthetjük a Regisztráció
nélküli online felületen, vagy
letölthetünk üres SZJA nyomtatványt, illetve kitölthetjük az
Általános nyomtatványkitöltő programmal. Elektronikus
A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

Mit nem tehetnek meg
a diákmunkásokkal
a munkaadók?

A munkát vállaló fiatalkorú
diák nem végezhet éjszakai
munkát, ami 22:00-06:00ig tart. Ezenkívül nem dolgozhat rendkívüli munkaidőben, ami azt jelenti, hogy
napi 8 óránál többet nem
foglalkoztathatják.
Abban az esetben, ha a tanuló egyszerre több helyen
is dolgozik, össze kell adni a
különböző helyeken eltöltött
munkaidejét és így sem szabad túllépnie a napi 8 órát. A
pihenőnapok nem lehetnek
egyenlőtlenül elosztva, hetente legalább 2 napot meg
kell adni a diáknak. Amenynyiben a munkavégzés ideje meghaladja a 4 és fél órát,
úgy 30, míg 6 órát való meghaladás esetén legalább 45
perc szünetet kell biztosítani,
valamint két egymást követő
munkanap között minimum
12 órának kell eltelnie.

2018. március 22.

Dél-Pest
3 hasznos tanács, ha
elvesztettük az állásunkat
■ A kétségbeesés mel-

lett, még inkább helyette érdemi lépéseket kell
tenni az álláskeresésért.

1. Kérjünk segítséget!
Nem tanultunk iskolában
állást keresni, ahogy senki
sem. Ezért ha nem tudjuk,
hogy kell, nem a mi hibánk,
de ha nem kérünk segítséget, bezárkózunk, magunk
próbálkozunk, csak tovább
erősítjük az elveszettség,
kirekesztettség érzését magunkban, ami nem tesz jót.
Kapcsolati tőke mozgósítása,
tanácsadók, toborzócégek.

2. Mit szeretnénk?

3. Hogyan „küzdjünk meg”
a családdal?
Ha mi bizonytalanok vagyunk a jövőnkben, akkor
ők aggódni fognak, és nem
látnak más kiutat, mint hogy
nyomás alá helyezzenek: legyen állásunk minél gyorsabban. Sokszor otthoni veszekedésekbe fordul egy állás
elvesztése, mert az egész
család anyagi biztonságát
veszélyeztetheti a kieső jövedelmünk. A veszekedések, rossz hangulat ellen az
a megoldás, ha kitaláljuk az
álláskeresésünk lépéseit, elmondjuk, mit tervezünk, és
hogy mit teszünk naponta!
Ezzel azt látják, hogy dolgozunk a megoldáson.

Azon a területen van
a legnagyobb esélyünk
állást találni, ahol eddig dolgoztunk. Ha
emellett vannak másfajta ambícióink is,
gondoljuk át, hogyan
tudnánk abban állást
találni, fejlődni, próbálkozzunk azzal is.

TETŐFELÚJÍTÁS RÖVID HATARIDŐVEL,
AZONNALI KEZDÉSSEL.

Alig használt
k£Z¸Ŷ Ǹj`
Csepeli kft.
CCbĝ×jÀj¸ĠÀk¸`
jkµjÀŶ͍ĝµ`   \
keres belföldi
¡͍kÓ͍{CµCZ ĝÓC¦ árufuvarozásra.
Érd.: 06-1-276-9100

5j¦_͍Ú½͍ÇÚ͍ÇzÃ͍Ãºz¡
ÔÔÔ¦j£Z¸ Ǹj¦È

Ýǡ
önéletrajzzal.

ELŐZZE MEG
A BAJT!
Elmúlt 65 éves?
Sokszor vissza kell kérdeznie?
Nehezebben érti meg a környezetében
beszélőket?

Ha igennel válaszolt a kérdésekre,
Önnél hallásprobléma tünetei
jelentkezhetnek.
Kérjen időpontot
INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA
az Amplifon hallásközpontba
2018. március 22-től április 6-ig.

Ácsszerkezetek készítését, felújítását,
régi tetők javítását, átfedését,
bádogos munkákat,
lapostető-szigetelést,
kőművesmunkát,
kéményátrakást vállalok.

Amplifon Hallásközpontok

Tel.: 06 20 913 8458

amplifon.hu

VIII., Üllői út 34.
Tel.: 06 1 317 09 26
XXI., II. Rákóczi Ferenc u. 142.
Tel.: 06 1 265 51 05
XXIII., Hősök tere 14.
Tel.: 06 1 283 99 64

Kövess minket a facebookon is! www.facebook.com/szuperinfobudapest
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KFT. KERES azonnali kezdéssel gyakorlattal rendelkező villanyszerelőket Budapestre.
Nettó:1500.-Ft. bérrel. Napi előleg, utazás
megoldott. 06/30-197-7141, 06/30-410-7978

BÉCSI AUKCIÓSHÁZ
RÉSZÉRE VIRÁG ERIKA

helyszíni készpénzﬁzetéssel
vásárol! Antik bútorokat,
porcelánokat, órákat,
festményeket,
sznyegeket, csillárokat,
aranyat, réz-, bronz-,
ezüsttárgyakat, régi
pénzeket, kitüntetéseket!
Mindenféle régi
lakberendezési cikket.
Hagyatékot kiürítéssel!

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.

Díjtalan kiszállás
1 órán belül!
e-mail: virag.mugyujto@gmail.com

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

ABLAK

PÁLINKÁS CÉG tapasztalattal rendelkező üzletkötőt keres. Fényképes önéletrajzokat várjuk:
magnairoda@gmail.com
TÁVKÖZLÉSI HÁLÓZATOK karbantartásában és
szerelésében jártas agilis munkaerőt keresünk! Kiemelt kezdő fizetés bruttó 500.000 Ft (+ szolgálati
autó, telefon). Telefon: 06-70/397-2115
VARRÁS!! Minőségi konfekció gyártásához
bedogozókat keresünk.Tel.: 06-30/678-4336
E-mail: info@marthamay.hu
BUDAPESTI munkásokat keresünk építőipari
segédmunkára hosszú távra Tel.: 06-30/301-0898

Magán apróhirdetés! 10 szó: 3900 Ft+áfa

ABLAK-AJTÓ

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

ABLAK-AJTÓ JAVÍTÁS

MŰANYAG ÉS fa nyílászárók, tetőtéri ablakok javítása, szigetelése. Egyedi ajtószárnyak gyártása.
06-30/793-2443

ADÁS-VÉTEL
DUNNÁKAT, PÁRNÁKAT 23.500 Ft/kg-ig,
hagyatékot, örökséget, bizsukat, ékszereket vásárolok. 06-70/422-4659

ANTIKVITÁS
MAGAS ÁRON vásárolok régiséget, festményeket, műtárgyakat, hagyatékot, szőnyegeket,
órákat, ékszereket, borostyánokat, kerámiát,
bronzot, ezüstöt, kitüntetéseket, varrógépeket, bútorokat. szantinotrade@gmail.com Tel.:
06-70/352-8776

ARANY

BÉCSI
ARANYHÁZ

osztrák árakon
vásárolunk
VII. Rákóczi út 10.
Tel.: 20/770-5000
www.becsiaranyhaz.hu

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

AUTÓFELVÁSÁRLÁS AZONNALI készpénzfizetéssel, hitel kiegyenlítéssel is. Díjmentes állapotfelmérés háznál: +36-30/682-1390

ÁLLÁS
A DMH MAGYARORSZÁG Kft. keres raktárost
targoncavezető vizsgával. A munkavégzés helye: Harbor Park Logisztikai központ. Érdeklődni: 06-30/817-0323
20 ÉVE CSEPELEN MŰKÖDŐ cégünkbe azonnali felvételre keresünk acélszerkezeti lakatosokat, hegesztőket, kőművest, esztergályost és 1
fő (lehet nyugdíjas) TMK jellegű lakatost. Acélszerkezet gyártásban jártas műszaki előkészítőt
(árajánlat készítése). Számítógép ismerete szükséges.Bér: személyes megbeszélés szerint. Tel.:
06-30/932-6272, 06-30/3491614

MŰANYAG FELDOLGOZÓ
munkatársat keres két
műszakos munkarendben
(hétfőtől péntekig
06:00-14:00/14:00-22:00)

kőbányai műanyag
feldolgozó vállalat.
Elérhető bruttó bér 290.000 Ft
+ műszakpótlék + cafetéria.
A próbaidő alatt heti kifizetés lehetséges!

NYUGDÍJAS MUNKAVÁLLALÓKAT keresünk Budapest különböző területeire, könnyű fizikai és
szakmai munkákra. Északi Szomszédok Nyugdíjas
Szövetkezet, 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 50.
Telefon: 06-20/215-0837 vagy 06-20/396-2897

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
BÉRLÉS

Jelentkezni a 06-30-923-16-39-es
számon lehet.

TÁRSBÉRLETET KERES egy egyedül élő 70 éves
nő üres szobával. Sürgős. Tel.: 06-30/854-4043

ÉPÍTŐIPARBA SEGÉDMUNKÁST keresek. Vidékieknek és erdélyieknek szállást biztosítok. Bejelentett állás, heti fizetés, kezdőknek 260.000 Ft/
hó. Lehetőség van szakmát tanulni, jóval magasabb órabér. Jelentkezni 06-30/9841-887

CSERÉPKÁLYHÁS: építés, átépítés, javítás, bontás, ingyenes állapotfelmérés. Nyugdíjas kedvezmény! T.: 06-30/418-3292

Az Isoplus Távhővezetékgyártó Kft.,
német tulajdonú vállalat

MEGBÍZHATÓ SZOCIÁLIS gondozó végzettségű
30 éves nő eltartási szerződést kötne idősekkel
Budapesten. Tel: 06-30/567-2417

OLDALVILLÁS
TARGONCAKEZELŐT
keres.

Feltétel: oldalvillás
targoncavezetői képzettség
és gyakorlat.
Munkavégzés helye:
Budapest III. kerület.
Munkakezdés és ﬁzetés
megegyezés szerint.

CSERÉPKÁLYHA

ELTARTÁS

ÉLETJÁRADÉK
LEINFORMÁLHATÓ HÁZASPÁR életjáradékot fizetne idős hölgynek vagy úrnak. Tel.:
06-30/291-0463

ÉLETMÓD

ơƦƬơƥΎƬƧƪƦƙ

tanfolyam
ȯΎƥȯɀȵȷɂ
hídnál.

Jelentkezés módja:
telefonon: +36 30 266 7626
vagy fényképes önéletrajzzal
e-mailben: isoplus@isoplus.hu

Ƨȹɂȯɂʑ˶
ƚȽȲȯȷȼɡΎƟɀȽɁɈΎƝɀɈɁɡȰȳɂ

ÖSSZESZERELŐI MUNKÁRA keresünk dolgozókat a XVIII. kerületben. Azonnali kezdéssel! Tel.:
06-30/338-9403

FAKIVÁGÁS

23. KERÜLETI zöldségtisztító üzemben keresünk azonnali kezdéssel munkaerőt. Bentlakásra van lehetőség. Fizetés hetente. Bejelentett
hosszútávú munkalehetőség. Érdeklődni a következő telefonszámokon: 06-70/383-22-51
illetve 06-70/770-7304
NEMZETKÖZI GÉPKOCSI vezetőt keresünk, hosszú
távú biztos munkalahetőségre, Magyar-Német viszonylatokra, nyerges szerelvényre CE-kategóriás
jogosítvánnyal! További Infó: +36-70/772-2221

ƬȳȺ˷˶Ύ̵̯˹̸̶̱̯̳̐˹̸̴̷̲
FAKIVÁGÁS alpintechnikával, területgondozás, bozótírtás, fűnyírás, hulladék elszállítással. Gerner Károly 30/255-4466

FESTÉS-MÁZOLÁS
FESTÉST, MÁZOLÁST, burkolást vállalok! Nyugdíjasoknak kedvezménnyel, bútormozgatással,
takarítással! Tel.: 06-30/422-1739
SZOBAFESTÉS,TAPÉTÁZÁS,MÁZOLÁS olcsón,
minőségben takarással, bútormozgatással Tel:
06-20/9877-273 Vezetékes: 706-64-19

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!
Gyűjteményeket bármilyen nagy tételben megvásárolok!

OMEGA
PATEK PHILIPPE
CARTIER
I.W.C.
SCHAFFHAUSEN CONSTELLATION
Arany:
Acél:
akár 4 000 000 Ft
akár 20 000 Ft Acél: akár 250 000 Ft Acél: akár 40 000 Ft
Arany:
Acél:
Arany:
Arany:
akár 200 000 Ft
akár 2 000 000 Ft akár: 100 000 Ft
akár 500 000 Ft

PATEK PHILIPPE
VACHERON
1930-AS ÉVEK
CONSTANTIN
Acél: akár 500 000 Ft Acél: akár 2 000 000 Ft
Arany:
Arany:
akár 400 000 Ft
akár 1 000 000 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
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!

FIGYELEM! FIGYELEM!
Zsazsa Galéria gyűjtői árakon vásárol!
Brilles
B
ill ék
ékszerek:
k
100 000–3 000 000 Ft-ig

TörtTö
ö é
és ffazonarany:
6000–19 800 Ft-ig

Ezüst tárgyak: 100–600 Ft/gr-ig

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

Agancs felvásárlás!
06-30/788-6062
2
akár

10 000 – 30 000
darabja

Ft
t
téko
a
y
g
Ha
is!

Komplett kivitelezés!
GABI
6 légkamra
ABLAK
40% kedvezmény 03.19-04.30-ig
ABLAK ÉS ERKÉLYAJTÓRA

Minden manyag nyílászáró egyedi gyártású!
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

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

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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KIVEHETŐ FOGPÓTLÁSOK készítése, javítása.
Nyugdíjasoknak kedvezmény! Bp. József krt.
59-61. Tel.: 06-30/334-1963

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

Mosógépek
szerelését vállalom!
Telefon: 06-20/950-4941
Felújított mosógépek
garanciával!
INGATLAN

ELADÓ EGERTŐL 20 km-re, Bekölcén 65 nm-es,
jó állapotú, 2 szobás családi ház. Nyaralónak
vagy vadászháznak is alklamas. Iár: 4,5MFt. Tel.:
06-30/972-8579
NÉMETORSZÁGBAN, Bajorország déli részén Duna közeli nyüzsgő kisvárosban 38 nm-es lakás
családi okok miatt 10,4 millió Ft-ért eladó. A lakás
jól kiadható. 06-30/206-5920, +4917676867515
UGODON , szép kilátással a Kőrishegyre, családi
ház eladó. 06-70/905-0243
SIÓFOK TÖREKIBEN panorámás építési telkek eladók! 957 m2, 1020 m2, 1512 m2-es.
06-20/992-2878

IGÉNYES, TEHERMENTES Ingatlan Eladó! Gyulától 15 percre Kétegyházán (Bp. vasútvonalon)
120m2, beépített terasszal, garázzsal ,melléképületekkel, nagy telken. Ir:12,5 M Ft Tel: 06 70
7013752 email:vaszkanbeata78@gmail.com
INGATLANKÖZVETÍTÉS 1%-tól, kedvező jutalékkal. Telefon: 06-30/984-3962 alacsonyjutalek.hu ,
ingatlanközvetítés 1%-tól
KULCS, DIÓS utca 5.226 hrsz-ú, 3 szintes nyaraló,
Dunához közel eladó. Tel.: 06-30/324-8635
MEGVÁSÁROLOM AZONNALI készpénzfizetéssel
lakását,házát. Adóssággal terhelt, felújítandó is
érdekel. 06-30-188-5118
BUDAPESTEN A VÁRBAN eladó ingatlant keresek megvételre 45-50 m-ig. Tel: 06-20/417-2373

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

SZAKÉRTELEM, DISZKRÉCIÓ,
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS.
Pl. POLOSKAIRTÁS 10900.- Ft-tól,
CSÓTÁNYIRTÁS 7900.- Ft-tól.

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

ROVARIRTÁS

ROVAR- ÉS
RÁGCSÁLÓIRTÁS

megrendeles@dunatox.hu
Tel.: +36-1/951-0253,
+36-30/343-3155
SZOLGÁLTATÁS

ÁCS, TETŐFEDŐ, bádogos munkát vállalunk.
Cserepes lemez 4500 Ft/m² anyag és munkadíj. Mátyás Európa Hu Kft. 06-20/266-4701,
06-70/219-9107, 06-30/377-1758

KONTÉNER

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

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

HULLÁMPALA-PALATETŐK szigetelése bitumenes zsindelylemezzel, 15 év garanciával.
06-30/987-2181

KÖNYV
KÖZPONTI KÖNYVFELVÁSÁRLÓ ANTIKVÁRIUM minden könyvet, teljes könyv hagyatékot ingyenes kiszállással megvásárol. Tel :
06-20/992-1358
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

LAKÁSFELÚJÍTÁS
VIZES, SALÉTROMOS, megrepedt falak,
kémények helyreállítása, tetők javítása. Festés, burkolás, kőműves munkák, térkövezés.
Parkettázás, szigetelés. Injektálás. 20% kedvezmény, kúpolás, kiszállás. Garanciával, tapasztalattal. Tel: 06-30-564-8279

MUNKA

Gipszkartonozót,
festőt,
burkolót,
kőművest
felveszek!
06-20/998-2369
e
akásf lújít

ás

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

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

Csak pontosan, szépen,
úgy érdemes.

SZŐNYEG, KÁRPIT

Szőnyeg- és kárpittisztítás

www.szonyegexpressz.hu
280-7574 • 06-30/94-94-360
TÁRSKERESÉS
KÖZÉPKORÚ, JÓ körülmények között élő férfi megismerkedne szép, csinos, őszinte nővel 44 éves korig. Hozzám költözéssel is. Tel:
06-70-357-9246
BUDAPESTEN ELVÁLT vagy özvegy urat keresek
komoly kapcsolatra. 06-70/244-6539

PALATETŐ bontásnélküli felújítása színes,
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. Akció -10%. 06-30/229-2206,
www.palatetofelujitasjavitas.hu
SÍK PALA tetők bontás nélküli fejújítása. www. palatetok. hu Bodó Gábor
+36-30/2277-082

KÉMÉNY

RÉGISÉGET, HAGYATÉKOT , porcelánt, festményeket vásárolok magas áron. +36-70/324-3961

RÉGISÉG

Fazonarany: 9000 Ft-tól
Arany felvásárlás:
6000 Ft-tól
Briliáns ékszerek
aukciós áron!
SÁRGA Borostyán RÉGI arany,
ezüst,
100 000 Ft-tól
papírpénz

HERENDI felvásárlás
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!

KORREKT, MEGBÍZHATÓ, LEINFORMÁLHATÓ

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

félpanzióval: 9.800.-

6 nap/5 éj
félpanzióval: 24.500.Tel.: 06-49/312-251

REDŐNY-RELUXA

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

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

MEZŐKÖVESD
GYÓGYFÜRDŐN
3 nap/2 éj

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

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

i

TOLLTISZTÍTÁS

PAPÍR-RÉGISÉG

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

det

Dinasztia Galéria

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

MAGÁN DIABETOLÓGIA ÉS ÁLTALÁNOS BELGYÓGYÁSZAT RENDELÉS! BEJELENTKEZÉS:
06-30/966-1961, 06-30/682-6872 AZ ELSŐ
VIZSGÁLAT KÖRÜLBELÜL EGY ÓRÁT VESZ
IGÉNYBE. SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!
DR. SZABÓ ZSUZSANNA

Manyag és
alumínium rednyök
5% kedvezménnyel!

e re

Melegvizes mélymosás,
vegytisztítás, szegés,
HÁZTÓL HÁZIG javítás

ORVOS

AKCIÓK!

ÚJ ÉV, ÚJ REMÉNYEK,
SOKKAL TÖBB PÉNZ

www.fenyo-panzio.hu
ÜDÜLÉS
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
HEGYVIDÉK SZÖVETKEZETI Üdülőszálloda-láncnál 1,5 szobás apartman örökös üdülési joga 25
% kedvezménnyel eladó. Tel: 06-70-575-1965
TERMÁL HOTEL Pávai gyógyszálló Berekfürdőn. Simogató gyógyvíz, családias légkör, februárban még tavalyi áron, TB által támogatott gyógykezelési lehetőség!
www.termalhotelpavai.hu T.: 06-59/519-111

ÁPRILISI AKCIÓ

HAJDÚSZOBOSZLÓN!
3 éjszaka
16 500 Ft
4 éjszaka
20 000 Ft

Tartalma:
• korlátlan
büféreggeli,
• menüválasztásos
vacsora,
• korlátlan
szaunahasználat.

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

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

XII., Divatáru üzlet
X
!
J
Ú Németvölgyi út 2.
Ny.: H-P 10-18 óráig
N
Tel.: 06-20/9365-457
email: judit.regner@gmail.com
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

Üzleti apróhirdetés! 10 szó: 7800 Ft+áfa

FOGÁSZAT
FOGSOR EXPRESSZ! Javítás azonnal. Készítés
gyorsan.Tel : 06-1/784-1772, 06-30/961-8655
Szombaton is!

ZSIGMOND MIHÁLY azonnal készpénzzel vásárol hagyatékot: bútorokat, könyveket, festményeket, porcelánokat, órákat, kitüntetéseket, érméket, csipkéket, bizsukat, csillárokat,
szőnyegeket, bronz réztárgyakat, teljes lakásdekorációkat. 06-70/600-1727

Az árváltozás jogát fenntartjuk!

SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, tapétázást azonnalra vállalok, üres lakásokra árkedvezmény. Közületeknek is. Tel.: 06-20/247-7185

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

Ház- és l

SZOBAFESTÉS :Ingyenes helyszíni felméréssel, árajánlattal. Teljes lakás festés esetén 10% nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
06-20/319-0620
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rovatunkat megtalálja a 2. oldalon.

Aktuális
Folytatódhat az ingatlanok drágulása a fővárosban
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Kikapcsoló
Görög Ibolya:
Summa Summarum
Európaiság - hitelesség
– protokoll

A Summa summarum szerkezetileg eltér az eddigiektől:
ha lehet, még kötetlenebb formában, sok-sok humorral fűszerezve, az életből vett tapaszGörög Ibolya 1987 és 1999 kö- talatokkal színesítve kaphatjuk
zött dolgozott a Miniszterel- meg az alapvető információkat.
nöki Hivatal
Kresley Cole:
Protokoll FőoszElfojtott üvöltés
tályán. Ezalatt
Halhatatlanok alkonyat
hét miniszterelután 14.
nököt szolgált,
1992-től pedig
protokollfőnökként irányítot- Ebben az izgalmas történetta, szervezte a kormány hi- ben a New York Times sikervatalos rendezvényeit. Azóta szerzője, Kresley Cole a Macsem pihen: szinte mindennap Rieve klán sötét titkaiba vezeti
járja az országot, előadásokat be az olvasót. Uilleam MacRitart protokollról, rendezvény- eve azt hitte, leszámolt retteszervezésről és viselkedéskul- netes múltjával,
túráról, fennmaradó idejében ám idővel mégis
pedig olykor akár abszurd kér- feltámad benne
désekre ad kimerítő e-mailes a régi harci szelválaszokat.
lem. A büszke
A „protokoll nagyasszonya” vérfarkas legszíebben a legújabb könyvében vesebben a halált választaná…
ál
á
az előadásait írja le, ezért az Aztán rátalál egy ﬁatal emberelőző négy kötetében leírtak lányra, aki bátor és erős, így
is vissza- visszaköszönnek. képes arra, hogy visszatartsa

Rita Ora a Soundon pótol
Újabb sztármenetelés indul Európa legmenőbb vízparti fesztiválja, a Balaton Sound felé.
Tavalyi elmaradt szigetes koncertjét a Soundon pótolja a 27 éves világsztár, Rita Ora, a Balaton-partra igyekszik a nemrég megjelent lemezével nagy sikert aratott Big Sean is.

őt ettől a halálos meneküléstől. Chloe Todd rabszolgaként
csöppen a számára teljesen új,
szörnyekkel és varázslattal teli világba. Sötét lények fenik
rá a fogukat, Chloe pedig attól retteg, hogy még az éjszakát sem éli túl. Ekkor azonban közbelép MacRieve, az
igéző szemű halhatatlan férﬁ, akinek az érintése maga az
eleven láng. Megmenti ellenségeitől, és abba a mindentől elszigetelt erődbe megy
vele, ahol ifjúkorát töltötte.
Amikor azonban ágyba viszi a lányt, megelevenedik a
múlt kísértete, és próbára teszi, talán az őrületbe is kergeti
a vérfarkast…

Lana Millan: Raziel
Ismered a viccet, amiben a bukott angyal, a KitKat-mániás
démon és egy hősszerelmes
bolti eladó a Tudás Könyvének
keresésére indul? Nem? Nem
csoda, hiszen ez nem vicc. Raziel a Tudás Könyvének őrzője,

a legfelsőbb misztériumok és
titkok angyala. Vagyis csak
volt. Valami történt. Lélegzik és
ver a szíve, miközben Nevada
tűzforró sziklái
között kinyitja a
szemét. Emberré vált.
l Lehetne
h
még ennél is rosszabb a helyzete? Lehet, és lesz is. Amikor eltűnik a Tudás Könyve,
üzletet ajánlanak neki: ha segít megtalálni, visszakaphatja
a szárnyát. Segítőként egy pimasz démont varrnak a nyakába, hogy aztán együtt vágjanak
neki Amerika vadregényes tájainak. Kalandos útjuk során
Raziel felfedezi magában az
elszánt harcost, a féltő barátot,
és az esendő embert.

nosztalgiaenciklopédia; az
agyhalál elleni agyhalál. Tavaszi tárlat egy elveszett világról, egy elfeledett nyelven.
Uj Péter több mint húsz évig
(egészen a lap
megszűntéig)
írta a Népszabadság Szerda
című rovatát.
A rövidke, humoros szövegek hol
h l publibl
cisztikába, hol szimbolista
prózába, hol posztmodern
szövegfolyásba hajlanak,
de a sorozat minden egyes
pontján stabilan őrzi csipkelődő derűjét. Uj Péter nyelvi
leleményei az egész magyar
újságírást megváltoztatták,
mondta a szerzőről egyik
korábbi szerkesztője, Kelen
Károly. Az ÖmbizalompunUj Péter:
pa nem csak retrospekt szöÖmbizalompunpa
veggyűjtemény, de egyben
A sikeres enber sine qua
az elmúlt 25 év sajátos, grocsimborasszója
teszk tablója is. Író-FPS: belÖmbizalompumpa: a felszí- ső nézetű lövöldözés nyelvi
nesség alapos szájba törlése; patronokkal.

Fejtse meg rejtvényünket és a megfejtést küldje be címünkre!
Szuperinfó Rejtvény, 1133 Budapest, Gogol u. 26.,
e-mail: rejtveny@szuperinfo.hu
#FL«METJIBUSJEâ2018. március 30.
"IFMZFTNFHGFKUTUCFL«MEâLL¥[¥UU
FHZ,FEWFODSFKUWOZMBQPLC¢M¥TT[FMMUPUU
rejtvénycsomagot sorsolunk ki.
A helyes megfejtést és a nyertesek nevét
B4[VQFSJOG¢QSJMJTONFHKFMFOâT[NCBOL¥[¥MK«L
A Szuperinfó 2018/9. heti rejtvényének megfejtése:
A király uralkodik, de nem kormányoz.
Nyertese:
Mészáros Rózsa, Budapest XIII.
Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.

"K»OEÃLP[[POFMàGJ[FUÃTUXXXLFEWFODXFCBSVIB[IV

LFNFOZ!HNBJMDPNô06-30/959-3204
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Indul az Ide süss! a VIASAT3-on
Hajós András és Sass Dani műsorvezetésével március 26-án debütál az Ide süss! – Az ország
nagy cukrászversenye című gasztro-reality a VIASAT3-on. A nagysikerű The Great British Bake
Off formátum hazai verziójában az ország legjobb amatőr cukrászai küzdenek majd egymással.

Donald Churchill: Édes bosszú
Egy úrinő, egy szobafestő és
egy féltékeny feleség. Ezek
a hozzávalók egy olyan fergeteges komédiához, melyre ajánlatos magunkkal vinni
egy csomag papírzsebkendőt
is, a nevetésből fakadó könnycseppek végett. A darab receptje igen egyszerű: elutazott férj, évente

A hűséges
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Nyilas

Egy helyen a
tánc szerelmesei
Harminchetedik alkalommal rendezik meg az Országos Táncháztalálkozót és Kirakodóvásárt április 13-15.

IMPRESSZUM
MTI

HÍRFELHASZNÁLÓ

Teljes kör megoldásokkal szolgálunk
kémény-építés, kéménymagasítás, kémény-felújítás

Fennállása 40. évfordulóját ünnepli a Korál együttes május 5-én
a Papp László Budapest
Sportarénában. A Balázs
Fecó énekes, billentyűs, zeneszerző által vezetett csapat
két éve állt utoljára színpadon.
A zenekar első lemeze a ma már
hihetetlennek tűnő csaknem 250 ezer
példányban kelt el. A dalok szövegeit
Horváth Attila írta, a Balázs-Horváth
szerzőpároshoz olyan slágerek fűződ- udvarból vagy a
nek, mint a Maradj velem, az Anyám, Homok a szélben.
vigasztalj engem, a Kergesd el a felA csapat négy remek lemez (I. hőt a házamról, a Kölykök a hátsó 1980, A túlsó part - 1982, Az óceán
- 1984, Korál IV. - 1986)
után 1986-ban leállt. Balázs Fecó sikeres szólókarrierbe kezdett, majd
a Korál 1997-ben újra öszszeállt és fellépett a Kisstadionban. A zenekar
2006-ban egy zömmel új
dalokat tartalmazó lemezt
is kiadott Ne állj meg soha címmel.

között, közel 2500
közreműködővel,
a Budapesti Tavaszi
Fesztivál egyik legkiemelkedőbb és legnagyobb érdeklődésre számot tartó eseményeként.
A fő helyszín most is a Papp
László Budapest Sportaréna
lesz, ahol a küzdőtéren zajlanak
majd az egymást váltó táncházak
forgataga, a népművészeti vásár, valamint az esti gálaműsorok. Az Aréna kisebb-nagyobb termeiben is folyamatosan várják az érdeklődőket a
párhuzamosan futó programokkal.

Kiadó: 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.

Fotó: Goracz József
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Korál 40

Elton John
A Kos férfi szellemes, igazi társasági ember, szeret a középpontban lenni. A március 25-én született
Elton John megjelenésével is
ráerősít erre a hatásra, ahova
belép, nem lehet őt nem észrevenni.

tíz napos viszony, és
egy csúnya lebukás.
Hogy hogyan kerül a
képbe a szobafestő,
azt ne ﬁrtassuk, lényeg, hogy ő menti meg a helyzetet.
De hogy?
A Turay Ida Színház előadását
Verebes István
rendezte.

Szűz

ri barátaival azonban
egy gengszterbanda
tagjai, akik rablásokból élnek. Amikor
a jómódú brüszszeli családi környezetben élő Gigi
szembesül a valósággal, mindent
megtesz, hogy a
végsőkig megvédje szerelmüket.
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... az Ön kéménye biztonságos?
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hirdetés
az 5. oldalon

UTAZZON A LEGJOBB ÁRON!  KENEDI TRAVEL • Tel: 278-2156
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06-1/316-3651, 06-30/944-7935
E-mail: lakatos@mconet.hu

Exkluzív üzletünk:
Budapest II. Margit krt. 51–53.

Gyűjteményeket bármilyen nagy tételben megvásárolok!
Törtarany és fazonarany felvásárlás!
Keresek Angelus, Heuer, Marvin, Doxa, Bovet, Tavannes,
Fogaranyat (foggal együtt is!)
Breitling, Vetta acél stopperos órákat 100 000–300 000 Ft-ig!
Fazonarany: 8000–18 600 Ft/gr
Törtezüst, fazonezüst: 170–1000 Ft/gr

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

A HÍR IGAZ!!!
A sárga golyós
borostyánt súlytól függően
50 000–100 000–
200 000–300 000 Ft-ért
vásároljuk!!

ROLEX OYSTER
PATEK PHILIPPE
CARTIER
CHRONOGRAPH
Arany:
Acél:
akár 4 000 000 Ft akár 80 000 Ft Acél: akár 600 000 Ft
Arany:
Acél:
Arany:
akár 1 500 000 Ft
akár 2 000 000 Ft akár: 100 000 Ft

Kaspó őzzel

Zsebórák 200 000–
600 000 Ft-ig!
Gyűjteményembe keresek színes,
régi eozinmázas körpecsétes
Zsolnay porcelánt! Kimagasló áron,
töröttet is! Mérettől
függően 300 000–3 000 000 Ft-ig!

Panorámás
Kaspó

Zsigmond forint

Tál relife
mintával

Váza
szőlőfürtökkel
Virágtartó
levelekkel

Tekintsék meg megújult weblapunkat: louisgaleria.hu

Váza
relife
mintákkal

Magyar 10 koronás
1914

Aranypénzek grammja akár 18 600 Ft

A Louis Galériában az értékbecslés ingyenes!

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!

