rovatunkat megtalálja a 3. oldalon.

KÖZPONTI
KÖNYVFELVÁSÁRLÓ
ANTIKVÁRIUM
minden könyvet,
teljes könyv
hagyatékot
ingyenes
kiszállással megvásárol.

Tel : 06-20/992-1358

KISZOLGÁLT FENYŐK AZ UTCÁN

A fák elégetésével több tízezer háztartás számára biztosítanak fűtési hőt, és áramot.

(2. oldal)
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Budapest • Dél-Pest

• Accu-Chek
Vevőszolgálati Pont
• Bank- és Egészségpénztár
kártya elfogadása
• Gyöngy Patika, Vitalitáspont akciók
• EUCERIN, BIODERMA, BABE,
CURAPROX termékek
Nyitva: H–P 8–20, Szo 8–13
1213 Budpest, Kondor u. 45. Tel.: 425-3324
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Konyha:

APOLLO
160×200-ra
nyitható:

KULCSMÁSOLÓ és
ZÁRSZAKÜZLET
www.kulcseszar.hu

107.000,-tól
Gardróbok
felméréssel,
szállítással,
beszereléssel.

Kárpitos, konyha, választható színben
és méretben.
kisbútorok, gardróbok
egyedi méretre!

Heverő 90×200 rugós: ANDY rugós heverő

Az árak 01. 31-ig érvényesek.

44.000,--tl
BASEL szekrénysor
3,55 m: 149.000,-

Hirdesse meg Budapesten!

ÉLEZÉST VÁLLALOK!

67.000,-tól
7
79.000,Nápoly 160 cm
gardrób
129.900,--tól
Sorrento sarok: rugós

XXI. Bp. Kossuth Lajos u. 76. (Vasedény után)
Tel.: 061/243-0163 • H-P: 10-18-ig Szo: 9-13-ig
Bp. XVIII. ker. Ülli út 288. Tel.: 260-2219
Ny: H-P: 9-19, Szo: 9-15

www.dnlbutor.hu

06/70-235-6480
1211 Bp., Károli Gáspár u. 2.
(a Csepel Művek I. Főkapu belső oldalán)

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

SCARLET
Faschion boutique

Egyedi Olasz ruhák
testalkattól függetlenül
megfizethető áron. XS-6XL
valamint

egyedi olasz cipők
széles választéka.
1203 Bp., Ady Endre utca 70.
Ny: H-P: 10–18-ig, Sz: 10–13-ig

Fotó: KO Records

„A közönség szeretete
vonzoott vissza a színpadra”

Puskás Peti és Curtis közös dallal és klippel rukkoltak elő

Színes hírek

KIRÁLYERDŐ
GYÓGYSZERTÁR

Utazás rovatunkat megtalálja az 5-6-7. oldalon.
Szökjünk el a tél elől a mesés Lisszabonba!
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Aktuális
Vízkereszt után félmillió tűlevelű
kerül ki az utcákra

■ Amennyiben olyan
méretű a fenyőfa, hogy
azt hulladékszállító célgéppel nem tudják összeaprítani, másik szállítójármű viszi el a helyszínről.

Az FKF Zrt. tapasztalatai szerint vízkeresztet, azaz január 6-át követően kezdődik az
igazi kihelyezési dömping,
amely általában 1-1,5 hónapig tart. Ilyenkor úgynevezett
fenyőfa járatok szállítják el
a már feleslegessé vált karácsonyfákat. Ezt megelőzően,
illetve ezt követően a normál
hulladékszállító célgépek
gyűjtik össze az örökzöldeket. Mintegy 500-600.000 darab tűlevelű elvitelét és hasznosítását kell megoldani.

A lakosság több lehetőség
közül is választhat: a kukák
mellé, vagy a kijelölt gyűjtőhelyek egyikére teheti ki a
fákat. Az első esetben azonban ﬁgyelni kell arra, hogy
ne akadályozzák sem a gyalogosokat, sem az úttesten a
parkolást, illetve a gépkocsik
forgalmát.

A kiszolgált tűlevelűeket először aprítják, majd ezt követően a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű kazánjaiba kerülnek.
A fenyőfa a magas gyantatartalom miatt kitűnő tüzelőanyag,
melyből az elégetéssel több tízezer budapesti háztartás számára biztosítanak fűtési hőt,
és villamos áramot.

Érdemes ellenőrizni a vízórákat!
A Fővárosi Vízművek azt kéri,
hogy aki még nem tette meg,
minél előbb ellenőrizze, hogy
az elmúlt napok fagypont alatti időjárása nem okozott-e
kárt a vízórában vagy a kerti
csapban, vezetékben, és gyorsan helyezze biztonságba azokat. Elfagyott mérők esetén a
Fővárosi Vízművek Vízvonalát
kell hívni a 06-1-2477777-es
számon, míg kerti csap vagy
vezeték fagyásakor, törésekor
szakemberhez kell fordulni.
Emlékeztettek, a belső hálózat és a vízmérők fagy elleni

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

védelméről az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia. Ha a meghibásodás ennek elmulasztásából ered, a
mérő cseréjének költségét, illetve az elfolyt víz díját is az
ingatlantulajdonosnak kell
viselnie.
Azt ajánlják, hogy a fogyasztók tavaszig rendszeresen ellenőrizzék, nincs-e
víz az aknában, valamint ﬁgyeljenek arra is, hogy helyén
van-e az aknafedél, aminek
a hőszigeteléséről is érdemes idejében gondoskodni.

A fagy elleni védelemre számos
megoldás található a Fővárosi Vízművek honlapján.
A vízmérők,
csövek és egyéb
szerelvények
elfagyása jelentős költségeket és váratlan
kellemetlenségeket okozhat a
háztartásoknak. A fagy elleni
védelemre számos megoldás
található a Fővárosi Vízművek
honlapján.

2019. január 17.

Kiss Ramóna: „Bármikor
megérkezhet az első gyermekünk”

Színes hírek
Puskás Peti és Curtis közös dallal
és klippel rukkoltak elő
■ Megjelent a The Biebers zenekar legújabb klipje Minden este címmel, melyet Curtis-szel jegyeznek.
A dal stílusában és szövegében is a bulikat idézi elő,
melyről így vallanak:
- Hiszünk ebben a dalban, mert tényleg őszinte

érzelmek és vélemények vezéreltek minket, minden The
Biebers dalnak mély mondanivalója és jelentése van, de
próbáljuk ezeket úgy megírni, hogy mindenki a saját
életére kivetítve értelmezheti
– mondta Puskás Peti.
A dal érdekessége továbbá, hogy a dalszövegírásban
ByeAlex is részt vett, Curtis

pedig a rap szöveg írója és
előadója is egyben.
- Curtis-szel nem most kezdődött a barátságunk, de az
elmúlt időszak vele kapcsolatos történései és pletykái
teljesen letaglóztak. Az alkohol és a drog a valóságtól való
menekülés eszközei, amikor
az ember nem akar szembenézni a problémákkal. Erre is
utal a dal refrénje: Belerángat
minden este…
- Nem konkrétan Curtis dolgaival kapcsolatban kutatom a
kérdést. Tény, hogy Ő ihletett,
és úgy gondoltam, hogy ezeket az érzéseket ki kell írnom
magamból, s ehhez a legjobb
dolog, ami történhetett, hogy
Ő is részese lett a dalnak, abszolút kiegészít bennünket –
tette hozzá Peti.

■ Kiss Ramóna tizenhét
éves kora óta megállás
nélküli, pörgős élete fordulóponthoz érkezett.
A csinos műsorvezető minden percében születendő kisﬁára koncentrál, és arra, hogy
Noé nyugodalmas környezetben tölthesse az életét alapjaiban meghatározó, első fontos
hónapokat és éveket. Párjával, Mátéval úgy döntöttek,
semmit nem bíznak a véletlenre, így a baba születésénél
levetetik a köldökzsinórból
kinyerhető őssejteket.
- Úgy alakult az életem,
hogy tizenhét éves korom óta
dolgozom – meséli Ramóna,
aki egy casting után, egyik
napról a másikra a Barátok
közt szereplői között találta
magát, és egy ország azonnal megismerhette. - Azóta
állandó pörgés jellemzi az életemet, de most már elmondhatatlanul várom, hogy Noé
megszületésétől egy másik
életszakasz vegye kezdetét.
Talán még soha nem vártam

ennyire semmit sem – folytatja lelkesen a gyönyörű
kismama.
A műsorvezető azt mondja, Máté talán még nála is jobban izgul, ha a közelgő nagy
eseményre gondol. - A legjobb barátaink viccesen azt
mondják, hogy Máté egy havert kap Noé személyében,
akivel aztán együtt bandázhatnak. Persze tudom, hogy
borzasztóan felelősségteljes
apuka lesz, de közben mind
a ketten nagy gyerekek vagyunk és ez talán nem is baj.

KENEDI TRAVEL  NYARALÁSOK JANUÁR 31IG 15% KEDVEZMÉNNYEL!
FOGLALÁSKOR CSAK 5000 FT/FŐ FOGLALÓT KÉRÜNK.
ALBÁNIA 10 nap 9 éj
busz, idvez., 1-1 éj oda-vissza Szerbiában,
7 éj Albániában négycsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, ingyenes napozószék,
napernyő
jún. 25-júl. 4., júl. 2-11., júl. 9-18., júl. 16-25.,
aug. 6-15., aug. 13-22., aug. 20-29., aug.
27-szept. 5. 129 900 Ft/fő -15%!!
MONTENERO-IGALO 6 nap 5 éj
busz, csop.kísérő, 5 éj háromcsillagos
szállodában, svédasztalos reggeli
jún.30-júl. 5., júl. 5-10., aug. 16-21., aug. 23-28.
96 900 Ft/fő -15%!
MONTENERO-IGALO 8 nap 7 éj
busz, csop.kísérő, 7 éj háromcsillagos
szállodában, svédasztalos reggeli
júl. 12-19., júl. 26-aug. 2.,
aug.30-szept. 6. 124 900 Ft/fő -15%!
BULGÁRIA 9 nap 6 éj
busz, idvez., 6 éj szállás Aranyhomokon
négycsillagos SPA szállodában, ULTRA all
inclusive ellátás
jún. 27-júl. 5., aug. 24-szept. 1.
117 900 Ft/fő -15%!
aug. 3-11. 134 900 Ft/fő -15%!
szept. 3-11. 109 900 Ft/fő-15%!

KRK-SZIGET – OMISALJ 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj kétcsillagos szállodában,
svédasztalos félpanzió italfogyasztással, Krk
városlátogatás
jún. 13-16., 47 900 Ft/fő -15%!
aug. 17-20. 53900 Ft/fő -15%!

KRK-SZIGET – OMISALJ 6 nap 5 éj
busz, idvez., 5 éj kétcsillagos szállodában,
svédasztalos félpanzió italfogyasztással,
Krk városlátogatás
júl. 3-8., júl. 22-27. 84 900 Ft/fő -15%!

KRK-SZIGET – OMISALJ 7 nap 6 éj
busz, idvez., 6 éj kétcsillagos szállodában,
svédasztalos félpanzió italfogyasztással,
Krk városlátogatás
júl 8-14. 99 900 Ft/fő-15%!

KRK-SZIGET –OMISALJ 5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj kétcsillagos szállodában,
svédasztalos félpanzió italfogyasztással, Krk
városlátogatás
jún. 19-23. 62900 Ft/fő -15%!
júl. 18-22., aug. 24-28. 71 900 Ft/fő -15%!

JESOLO-CAVALLINO 6 nap 5 éj
busz., csop.kísérő., 5 éj háromcsillagos
szállodában, svédasztalos reggeli, ingyenes
strandszervíz (napágy+ernyő).
ingyenes WIFI
jún. 25-30., aug. 26-31., szept. 3-8.
92 900 Ft/fő -15%!

KRK-SZIGET – KRK 6 nap 5 éj
busz, idvez., 5 éj háromcsillagos, medencés,
tengerparti szállodában, svédasztalos félpanzió,
rijekai városnézés
jún. 2-7. 144 900 Ft/fő -15%!

KRK-SZIGET–MALINSKA 6 nap 5 éj
busz, idvez., 5 éj négycsillagos, tengerparti
szállodában, svédasztalos félpanzió az
étkezéseknél korlátlan italfogyasztással, rijekai
városnézés
jún. 30-júl. 5., aug. 25-30.
144 900 Ft/fő -15%!

JESOLO-CAVALLINO 8 nap 7 éj
busz., csop.kísérő., 7 éj háromcsillagos
szállodában, svédasztalos reggeli, ingyenes
strandszervíz (napágy+ernyő).
ingyenes WIFI
júl. 7-14., júl. 14-21., júl.21-28.,
júl. 28-aug. 4. 122 900 Ft/fő -15%!

KRK-SZIGET – OMISALJ 8 nap 7 éj
busz, idvez., 7 éj kétcsillagos szállodában,
svédasztalos félpanzió italfogyasztással, Krk
városlátogatás
jún. 26-júl. 3., aug. 28-szept. 4.
110 900 Ft/fő -15%!

PLITVICEI TAVAK – KRK-SZIGET 6 nap / 4 éj
busz, idvez., 4 éj kétcsillagos szállodában,
svédasztalos félpanzió italfogyasztással, rijekai
városnézés
júl. 13-18., aug. 19-24.
72 900 Ft/fő -15%!

TOSZKÁN NYARALÁS ELBA-SZIGETI
KIRÁNDULÁSSAL 6 nap 5 éj
busz, idvez., 5 jé háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, ingyenes napozószékek,
napernyő a szálloda strandján
szept. 10-15., szept. 20-25. 94 900 Ft/fő
GÖRÖGORSZÁG-KAMENA VOURLA 10 nap 9 éj
busz, idvez., 1-1 éj háromcsillagos szállodában
Makedóniában, 7 éj Görögországban Kamena
Vourlán, kétcsillag plusz besorolású, medencés
szállodában svédasztalos félpanzióval
jún. 25-júl. 4., aug. 27-szept. 5.
134900 Ft/fő-15%!
júl. 2-11., júl. 9-18., júl. 30-aug. 8., aug. 6-15.,
aug. 13-22., aug. 20-29.
139 900 Ft/fő -15%!

További ajánlataink: www.keneditravel.hu
Bp. 1066, Teréz krt. 22. (4-es, 6-os villamos Oktogon megálló, BEJÁRAT AZ ARADI UTCÁBÓL)
Nyitva: H-P 09:30-17:30 • Tel.: 278-2156, 278-2157

Kövess minket a facebookon is! www.facebook.com/szuperinfobudapest
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Paparazzi

Megjelent Szőcs Renáta új klipje
Egy elhagyatott pincében forgatta a „Szemed mindent lát” című dalhoz készült klipjét Szőcs Renáta. Az énekesnő nem érezte teljesen biztonságban magát a forgatás alatt, de a végeredményen ez
szerencsére nem látszik: erőteljes képkockákat rögzítettek a slágergyanús szerzeményhez.

Komonyi Zsuzsi: „A közönség szeretete vonzott vissza a színpadra”

■ Három új, saját dallal tért vissza Komonyi Zsuzsi a könynyűzenei világba.

Az énekesnő számára az elmúlt két év elsősorban a kisﬁáról szólt, és már a születése előtt sem nagyon vállalt
fellépéseket. Szeretett volna
megfelelően felkészülni az új
szerepre. Édesanyaként és feleségként találta meg azt a feladatot és életcélt, amit mindig
is keresett. Ennek az álomnak
a kiteljesedése most biztos
hátteret nyújt Zsuzsi számára az énekléshez és a színpadi
munkához is.
– Hogyan tudnád bemutatni a rád jellemző zenei
stílust, amiben megtaláltad
önmagad?
– A mai trendi zenei elemeket ötvöztük a táncolható
popzenével.
– A dalok milyen hangulatvilágot tükröznek és a szövegeknek mi a fő mondanivalójuk, üzenetük?
– A dalaim többnyire a szerelemről szólnak. Annak minden formájáról. A három dal
mind különböző hangulatot
kelt a hallgatóban. A Végtelen
című dal a szakításról, vagyis
a be nem teljesült szerelemről, a Száz év című dalom a
vágyakozásról, az örökkön
áhított társról szól. A harmadik dal pedig egy Nő és egy
Férﬁ barátságáról, amit felbonthat, elronthat, az egyikükben fellobbanó szerelem
a másik iránt. A címe is ezt
tükrözi: Kimondanám a szót.
Úgy gondolom, hogy ezek a
témák nem ismeretlenek a
közönség számára, így biztos sokan tudnak azonosulni ezen sorokkal.
– Az elmúlt két év az
anyagságról szólt számodra,
nem vállaltál más feladatot.
Milyen új színt hozott az életedbe az anyaság, mit tanultál általa magadról, az életről, miképpen formálta az
egyéniségedet ez az új szerep?
– Nagyon vágytam és vártam már az anyaságot, ami
2,5 évvel ezelőtt megadatott
nekem. Nagyon szerencsés

vagyok, hogy majdnem 2
évig csak a kisﬁammal foglalkozhattam. Nem is akartam más feladatot. Rengeteg
minden kiderült ez idő alatt,
amit még én sem tudtam magamról, hogy olyan dolgokra
vagyok képes, amire előtte
nem. Önállóbb, összeszedettebb, magabizosabb, és persze fáradtabb lettem. Úgy
érzem, akkor lettem igazán
felnőtt, amikor Kolos megszületett. Az biztos, hogy egy
gyerek nagyon sok mindenre
megtanítja a szüleit. Most éppen arra, hogy sokkal türelmesebbnek kell lennem. Ez
még kevésbé megy, mert elég
lobbanékony vagyok.

fellépés, nagylemez és 2 videoklip, így tudnám igazán öszszefoglalni. Nagy kedvencem
volt az együttes, így nagyon
megtisztelő volt, amikor Varga Zsolt felkért, hogy legyek én
az énekesnő a csapatban. Gondolkodás nélkül elvállaltam.
– Korábbi lemezeid főként
feldolgozásokat tartalmaztak. Miért választottad akkoriban azt az irányt?
– Nagyon ﬁatalon kezdtem el énekelni, ezért is választottam, akkor ismert
dalokat. Külföldi, magyar
egyaránt szerepelt a repertoáromban, volt pop, táncdal,
sőt még operett slágereket is
énekeltem olykor-olykor. Így

annak idején abbahagytad
vagy szinte a nulláról kell
most kezdened az építkezést?
– Ez a 2 év kihagyás szinte
fel sem tűnt az embereknek,
ott folytattam, ahol abbahagytam. Sőt, tulajdonképpen abban a szerencsés helyzetben
voltam, hogy a közönség szeretete vonzott vissza újra a
színpadra. Már 3 héttel szülés
után záporoztak a felkérések,
de mindenki tiszteletben tartotta, hogy otthon szeretnék
maradni a kisﬁammal, és türelmesen vártak. Annyira jó
érzés, hogy szavakba sem tudom önteni. Hálás vagyok!
– Egészen ﬁatalon kerültél a szépségiparba, hatéves

– A ’90-es évek közepén-végén népszerű hazai zenekarnak számított az UFO,
amelynek te is a tagja voltál.
Hogy érezted magad a ’90-es
évek zenei közegében és milyen volt az UFO-val az élet?
– Elképesztően régen volt,
de persze szép emlékeket őrzök abból az időszakból. Nagyon pörgős volt az az egy
év, amíg én a tagja voltam
az együttesnek. Rengeteg

azt gondolom mindenféle stílusban kipróbáltam magam.
Végül pár évvel később, szereplési lehetőséget kaptam a
Dáridó című produkcióban,
és akkor váltam végleg a feldolgozás, ezen belül is a táncdalok szerelmesévé. Így ismert meg az ország.
– Hogy tapasztalod, menynyire maradtál meg az emberek emlékezetében? Tudod a
karrieredet ott folytatni, ahol

korod óta modellkedtél, tizenkét évesen pedig gyermekszépségversenyt nyertél.
Végül az alacsony termeted
miatt kényszerültél annak
a pályának az elhagyására. Hogyan élted ezt meg
akkor? Ez a múlt miben segítette, illetve volt-e olyan,
amiben akadályozta az énekesnői karrieredet?
– Gyerekként szuper élmény volt a modellkedés, és

Fotó: KO Records

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

Mosógépek szerelését vállalom!
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egyáltalán nem viselt meg,
hogy 12 éves koromban az
alkatom miatt abba kellett
hagynom. Sok élménnyel és
tapasztalattal gazdagodtam,
amit később az élet más területein kamatoztathattam,
mint például a gyermekszépségverseny, amit 1994ben meg is nyertem. 1999ben pedig a Miss World
Hungary 2. udvarhölgye lettem. Mindezek sokat segítettek a mai színpadi rutinom
kialakulásában.
– Játszottál színdarabokban, valamint találkozni lehetett veled a Barátok közt
napi sorozatban is. Mennyire érezted testhezállónak a
színészi pályát? Vannak még
ambícióid azon a téren?
– Egyetlen szóval tudnám
jellemezni: imádtam! Hatalmas lehetőség volt számomra, amivel csak élni lehetett.
Nem könnyű mesterség, de
örülök, hogy egy picit belekóstolhattam, és ki tudja, mit
hoz a jövő.
– Hogyan tudod összeegyeztetni a családi életet és
a karriert? Okoz-e ez neked
dilemmát?
– Először okozott némi fejtörést, de aztán szépen belerázódtam, belerázódtunk. Az
biztos, hogy támogató családi háttér nélkül nem tudom,
hogyan oldottam volna meg.
De hál’Istennek van egy csodálatos férjem, na és persze
a nagyszülők, akik mindig a
segítségemre vannak, így azt
gondolom, hogy Kolos semmiben nem szenved hiányt.
– Milyen terveid vannak
a közeli és a távolabbi jövőre vonatkozóan? Miben
és hogyan szeretnél még
kiteljesedni?
– A közeljövőben szeretném megélni a dalaim sikereit. Szeretném, ha minél többen szeretnék és ismernék
azokat. Újabb videóklipeket
és sok-sok szereplési lehetőséget kívánok magamnak.
Távolabbi jövőben pedig vágyam egy igazán látványos
koncert, remélem, hogy hamarabb megvalósul, mint
hinném.
Budai Klára

Itthon Budapest, külföldön Zakopane vezet
Budapest, Eger és Hajdúszoboszló számíthatott a legtöbb vendégre idén szilveszterkor a Szallas.hu
előfoglalási statisztikái szerint. Az autóval megközelíthető, szilveszteri, külföldi települések tekintetében sorrendben Zakopane, Pozsony és Krakkó a leggyakoribb választás a magyarok körében.

Szökjünk el a tél elől a mesés Elindult a Borarcok
Lisszabonba!

Élmények a bolhapiactól a
rooftop bárokig
Ha valahol megéri elveszni,
az Lisszabon: bárhol is kezdjük a felfedezést, nem dönthetünk rosszul. A város egykori mór negyede a meredek
lépcsőkkel és zegzugos utcákkal tarkított Alfama, ahol
számtalan történelmi épület
és terasz kínál lélegzetelállító panorámát. Persze a hét
dombra épült városban nem
csak itt lehet részünk páratlan kilátásban: nem győzünk
válogatni a rooftop bárok és

Fotó: Adamsky

■ Sok városra mondják,
hogy az életben legalább
egyszer látni kell, Lisszabon viszont tényleg ebbe a kategóriába tartozik. A Tejo folyó partján
valóban mesés élmények
várnak a lélegzetelállító
óvárostól az Ócenáriumig, ráadásul télen is kellemes, tavaszias az idő.

magaslati kávézók közül. Aki
szívesen vegyülne a helyiekkel, ne hagyja ki a Campo de
Santa Clarán keddenként és
szombatonként megrendezett Feira da Ladra bolhapiacot, ahol elég sok a kacat, viszont a hangulat semmihez
sem fogható.

Kalandok a Tejo folyó partján
A város elegánsabb arcával
a Chiadón találkozhatunk,
amelyet egy tűzvészt követően Álvaro Siza Vieira épített újjá. A Rossio térről a Baixán át hangulatos boltocskák

és nemzetközi márkák üzletei között sétálhatunk le a Tejo partjára. Érdemes felülni
egy kompra vagy sétahajóra
is, ami a lehető legkellemesebb módja annak, hogy eljussunk a Torre de Belémhez,
azaz a manuelita stílusban
épült belémi őrtoronyhoz. Az
igazán modern Lisszabont a
Gare do Oriente környékén
keressük: az egykori világkiállítás helyszínén, a Nemzetek
Parkjában hatalmas épületek
és szobrok nyűgöznek le, az
Ócenárium pedig varázslatos
módon tárja elénk az óceánok
páratlan élővilágát.

Borászatok és magánszemélyek egyaránt regisztrálhatnak a Borarcok gasztroközösségi portálon, amit azért
hoztak létre az alapítók, hogy
összehozzák azokat, akik úgy
érezték, kell egy oldal a bor és
a gasztro kedvelőinek.
A vadonatúj honlapon a
látogatók megoszthatják egymással
borélményeiket, de
ajánlhatnak másoknak borokat, borászatokat és éttermeket is.

A weblap szolgáltatásai között hamarosan megtalálható
lesz az e-sommelier szolgáltatás, ahol adott ételhez különböző borjavaslatok között
szemezhetünk majd. Januárban pedig elindul egy átfogó
sommelier képzés Borarcok
borértő néven.
A honlap januártól
4 nyelven elérhető a
legﬁnomabb receptekkel és a nemzetek konyháiról szóló érdekességekről.

Foglalja le most szállását
a Hotel Aquamarinba, Hévízen!
Új februári foglalások* esetén a szállásdíjból
2019 Ft/fő/éj kedvezményt biztosítunk
Vendégeinknek!
Kedvezményes ajánlatainkat
megtalálja weblapunkon
a „Téli ajánlatok” menüpont
alatt, vagy érdeklődjön telefonon
vagy e-mailban!
*a kedvezmény február 1-28. közötti
tartózkodásra vonatkozik és más
kedvezménnyel is összevonható.

+36-83/545-979
Hotel Aquamarin***
8380 Hévíz, Honvéd u. 14.
www.hotelaquamarin.hu
sales@hotelaquamarin.hu

ÉVKEZDÉS A LÖVÉRBEN
2019. január 06 – március 13. között
vasárnaptól csütörtökig foglalható 3 éjszakára

szállás bővített félpanzióval,
a szálloda wellness-szigetének használata

Kétágyas szoba 2 fő részére: 26.250,- Ft / fő / 3 éjszaka ártól
TOVÁBBI AJÁNLATAINKAT KERESSE WEBLAPUNKON.
Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.
A fenti ár további kedvezménnyel nem összevonható.

Tel: 06 99 888 400 | info@hotellover.hu | WWW.HOTELLOVER.HU

Életmód rovatunkat megtalálja a 10-11. oldalon.

Utazás
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Nem lehet félvállról venni a szűrővizsgálatot!
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Kikapcsoló rovatunkat megtalálja a 14-15. oldalon.
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EGYNAPOS UTAK MÁRCIUS 31IG 811% KEDVEZMÉNNYEL FOGLALHATÓK!
MORVAORSZÁGI KASTÉLYOK
busz, idvez., máj. 12., jún. 30., aug. 3.
9490Ft/fő -8-11%!

POZSONY-DÉVÉNY VÁRA
ZÁGRÁB-MARIJA BISTRICA
JELI ARBORÉTUM-SÁRVÁR
busz, idvez.
busz, idvez.
busz, idvez.
ápr. 13., jún. 15. 8790 Ft/fő -8-11%! máj. 4., jún. 29. 11 490 Ft/fő -8-11%! ápr. 27., máj. 4. 8990 Ft/fő -8-11%!

KLOSTERNEUBURG ÉS KREUZENSTEIN
MESEVÁRA
busz, idvez.
ápr. 13., máj. 18., 9490 Ft/fő -8-11%!

POZSONY-VÖRÖSKŐ VÁRA
busz., idvez.
máj. 11., szept. 28.
9490 Ft/fő -8-11%!

BÉCS ÉS HÍRES TEMPLOMAI
busz., idvez.
máj. 11., okt. 12. 8890 Ft/fő -8-11%!

GÚTA-KOMARNO-KOMÁROM
busz, idvez., ebéd, vizimalom belépő
ápr. 14., júl. 7., 8490 Ft/fő -8-11%!

BÉCS-SCHÖNBRUNN
busz, idvez.
ápr. 13., jún. 1., 8990 Ft/fő-8-11%!

SZENTANTAL-SELMECBÁNYA-LÉVA
busz, idvez., ebéd
ápr. 27., jún. 29. 9990 Ft/fő -8-11%!

BÉCS ÉS A NASCHMARKT PIAC
busz, idvez.
ápr. 6., máj. 11., 8890 Ft/fő -8-11%!

BETLÉR-ROZSNYÓ-KRASZNAHORKA
busz, idvez., ebéd
ápr. 14., máj. 12., jún. 16.
9490 Ft/fő -8-11%!

BÉCSÚJHELY ÉS SOPRON
busz, idvez., ebéd
ápr. 26., máj. 24., 9990 Ft/fő-8-11%!
LIECHTENSTEIN ÉS BURGENLAND
busz, idvez.,
ápr. 6., jún. 22. 8990Ft/fő-8-11%!
SEMMERINGI ÉLMÉNYEK
busz, idvez.
ápr. 12., máj. 10., jún. 15., júl. 20.,
109 90 Ft/fő -8-11%!

GOMBASZÖGI BARLANGROZSNYÓ-SZINPETRI
busz, idvez., ebéd
ápr. 7., máj. 18., 9990 Ft/fő -8-11%!
KISTAPOLCSÁNY-MALONYA
busz, idvez.
máj. 11. 7990 Ft/fő -8-11%!
KASSA-RÁKÓCZI VÁROSA
busz, idvez.
ápr. 13., máj. 25. 9490 Ft/fő -8-11%!

MARIAZELL busz, idvez.
máj. 4., jún. 20. 11 990 Ft/fő -8-11%!
SEEGROTTE-HEILIGENKREUZ-MAYERLING
busz, idvez.
máj. 4., okt. 13. 9990 Ft/fő -8-11%!

GARAMMENTI KISKÖRÚT
busz, idvez., ebéd
ápr. 7., máj. 4., máj. 26..
7990 Ft/fő -8-11%!

Disney on Ice az Arénában

|

IPOLYTARNÓC-FÜLEK-MÁTRAVEREBÉLY
busz, idvez., ebéd
DOBORJÁN-LÉKA VÁRA-KŐSZEG
ápr. 13., máj. 11., jún. 23.
busz, idvez., ebéd
máj. 19., jún. 16., 9490 Ft/fő -8-11%!
8990 Ft/fő -8-11%!
CSORNA-FERTŐRÁKOS-RUSZT
busz, idvez,, kisvonatozás, fertő-tavi hajózás
máj. 11., jún. 21., júl. 20.
11 990 Ft/fő -8-11%!

OCHTINA-ROZSNYÓ-RIMASZOMBAT
busz, idvez., ebéd, ápr. 27., szept. 28.
9990 Ft/fő -8-11%!

TŐKETEREBES-TOLCSVA-MÁD
busz, idvez., tőketerebesi kastély belépő 1 dl
EISENSTADT-FERTŐD
tokaji borral
busz, idvez.
ápr. 13., okt. 12. 8990 Ft/fő -8-11%! máj. 11., aug. 3. 10 990 Ft/fő -8-11%!
SZOMBATHELY-JÁK-GÜSSING
busz, idvez., ebéd
jún. 23., júl. 26. 9990 Ft/fő -8-11%!

LENDVA – LENTI ÉS A BUDAFAPUSZTAI
ARBORÉTUM
busz, idvez., erdei kisvasútjegy
máj. 11., júl. 27. 9990 Ft/fő -8-11%!

SZABADKA busz, csoportkísérő
ápr. 6., máj. 11. 8990 Ft/fő -8-11%!
SZABADKA-NOSZA-PALICS
busz, idvez., ebéd
jún. 1., aug. 24. 9990 Ft/fő -8-11%!
NAGYVÁRAD busz, idvez.
ápr. 28., jún. 15. 8990 Ft/fő -8-11%!
NAGYSZALONTA-GYULA
busz, idvez., ebéd
máj. 5., jún. 2., aug. 4. 9990 Ft/fő
DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK-SIKLÓSHARKÁNY-MÁRIAGYŰD
busz, idvez., ebéd
máj. 26., jún. 22., jún. 29.
11 490 Ft/fő-8-11%!
SZIGETVÁR-KAPOSVÁR-SZENNA
busz, idvez., ebéd
ápr. 14., máj. 19., jún. 21.
9990 Ft/fő -8-11%!
DIÓSGYŐR-LILLAFÜREDBÜKKSZENTKERESZT
busz, idvez., ebéd
ápr. 14., máj. 12., jún. 14., júl. 14.
9990 Ft/fő -8-11%!
DEBRECEN VIRÁGKARNEVÁL
busz, idvez.
aug. 20. 8990 Ft/fő -8-11%!
TISZADOB-MEZŐKÖVESD
busz, idvez., ebéd, orgonabemutató
ápr. 28., jún. 21. 8490 Ft/fő -8-11%!
PARÁDSASVÁR-EGER
busz, idvez., ebéd
ápr. 28., júl. 28. 8990 Ft/fő -8-11%!
ÓZDI FILMTÖRTÉNETI EMLÉKPARK
ÉS AZ EGRI BEATLES MÚZEUM
busz, idvez., ebéd
máj. 18., júl. 6. 9490 Ft/fő -8-11%!
SÁROSPATAK-TOKAJ
busz, idvez., ebéd, borkóstoló
ápr. 14.,máj. 19., jún 16.
12 990 Ft/fő -8-11%!

KITTSEE-POZSONY
busz, idvez.
ápr. 13., jún. 1. 8790 Ft/fő -8-11%!

CSÁKTORNYA-VARASD busz, idvez.
ápr. 13., okt. 19. 8990 Ft/fő -8-11%!

NYÍREGYHÁZA ÁLLATPARK
busz, idvez.
ápr. 13., máj. 11., jún. 30.
9490 Ft/fő -8-11%!

BAJMÓC-KÖRMÖCBÁNYA
busz, idvez.
ápr. 13., máj. 25. 8490 Ft/fő -8-11%!

TRAKOSTYÁN VÁRA-PTUJ busz, idvez.
máj. 25., szept. 21.
11 490 Ft/fő -8-11%!

GYŐR-PÁPA-GANNA
busz, idvez., ebéd, ápr. 7., máj. 5., jún. 23.
9490 Ft/fő -8-11%!

VIZSOLY-BOLDOGKŐVÁRA
busz, idvez., ebéd, nyomdászműhely belépő
ápr. 28., jún. 14. 10 990 Ft/fő -8-11%!
SZERENCS-MONOK-TÁLLYA
busz, idvez., ebéd, borkóstoló
ápr. 27., jún. 28. 12 990 Ft/fő -8-11%!
SZÜRETI MULATSÁG A BALATONNÁL
busz, idvez., vidám szüreti program, fogadó
pálinka, ebéd itallal, a szüret időtartama alatt
kacsazsíros kenyér, korlátlan bor- és must
fogyasztás
szept. 8. 13 990 Ft/fő -8-11%!
ALCSÚT-MÓR-MAJKPUSZTA
busz, idvez., ebéd, borkóstoló
máj. 5., júl. 7. 9490 Ft/fő -8-11%!
FEHÉRVÁRCSURGÓ-MÓR- KISBÉR
busz, idvez., ebéd, borkóstoló
máj. 19., jún. 23. 9490 Ft/fő -8-11%!
VESZPRÉM-VÁRPALOTA-SZÉKESFEHÉRVÁR
busz, idvez., ebéd
ápr. 14., jún. 30. 8490 Ft/fő -8-11%!
OZORA-SIMONTORNYA ÉS AZ ENYINGI
CSEREPES CSŰR
busz, idvez., ebéd, fazekasbemutató
máj. 25., júl. 6. 8990 Ft/fő -8-11%!
PÉCS ÉS A ZSOLNAY NEGYED
busz, idvez.
ápr. 14., jún. 9. 8490 Ft/fő -8-11%!
SZEGED ÉS A ZSINAGÓGA
busz, idvez., ebéd, zsinagóga belépő
ápr. 14., máj. 12. 9490 Ft/fő-8-11%!
ÓPUSZTASZER-SZENTES-CSONGRÁD
busz, idvez., ebéd
ápr. 27., máj. 19., 8990 Ft/fő -8-11%!
BAZI NAGY GÖRÖG
KEN-EDI BULI!
busz, csoportkísérő, görög ebéd, zenéstáncos görög show műsor, élőzene, táncolási
lehetőség
febr. 23., 24. 9990 Ft/fő -8-11%!
SEJ-HAJ ROZI! MULAT A KEN-EDI!
busz, csoportkísérő, háromfogásos magyaros
ebéd, magyarnóta-operett műsor, élőzene,
táncolási lehetőség
jún. 1. 8990 Ft/fő -8-11%!
BAZI NAGY BAJOR • KEN-EDI BULI!
busz, csoportkísérő, bajor ebéd, vidám bajor
tánc műsor, élőzene, táncolási lehetőség
okt. 23. 8990 Ft/fő -8-11%!

KÉRJE 2019. ÉVI 224 OLDALAS KATALÓGUSUNKAT IRODÁNKBAN.
Bp. 1066, TERÉZ KRT. 22. (4-es, 6-os villamos Oktogon megálló, BEJÁRAT AZ ARADI UTCÁBÓL)
Nyitva: H-P 09:30-17:30 Tel: 278-2156, 278-2157

2019. január 17.
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HÚSVÉT AZ ADRIÁN 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos tengerparti
szállodában, svédasztalos félpanzióval,
korlátlan italfogyasztással, kirándulások (Krk,
Rijeka, Opatija) bor-házi sonka, sajt kóstoló
Vrbnikben, csokoládékóstoló Opatijában
április 19-22. 68 900 Ft/fő -15%!

DREZDA-LIPCSE-SZÁSZ SVÁJC-PRÁGA
5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj három és négycsillagos
szállodákban, svédasztalos reggeli,
kirándulások
június 12-16. 69 900 Ft/fő -15%!

BERLIN-POTSDAM 4 nap 3 éj
HÚSVÉT KÁRPÁTALJÁN 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában,
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, kirándulások
félpanzióval, pisztrántelep látogatás
május 26-29. 84 900 Ft/fő -15%!
pisztráng ebéddel, borkóstoló, élőzene,
FEKETE-ERDŐ-ELZÁSZ-BODENI-TÓ
táncolási lehetőség
6 nap 5 éj
április 19-22. 54 900 Ft/fő -15%!
busz, idvez., 5 éj négycsillagos szállodában,
HÚSVÉT A SZÉKELYEKNÉL
svédasztalos reggeli, kirándulások
5 nap 4 éj
július 25-30. 129 900 Ft/fő -15%!
busz, idvez., 4 éj háromcsillagos szállodában
BJOR KASTÉLYOK ÉS INNSBRUCK
félpanzióval, wellness használat,
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában,
kirándulások a program szerint
április 18-22. 79 900 Ft/fő -15%! svédasztalos reggeli, kirándulások a program
szerint
CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ 5 nap 4 éj
aug. 22-25. 59 900 Ft/fő -15%!
busz, idvez., 4 éj négycsillagos szállodában,
BELGRÁD ÉS A VAJDASÁG 3 nap 2 éj
svédasztalos reggeli, húsfeldolgozó
látványműhely látogatás kolbásztöltéssel, busz, idvez., 2 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, kirándulások
kóstolóval, borral, június 6-10.
59 900 Ft/fő -15%!
április 26-28., június 14-16., aug. 2-4.
32 900 Ft/fő -15%!
ERDÉLY – SZÉKELYFÖLD KINCSEI
BENELUX KÖRÚT 7 nap 6 éj
5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj négycsillagos szállodában, busz, idvez., 6 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, kirándulások,
svédasztalos reggeli, kirándulások a program
húsfeldolgozó látványműhely látogatás
szerint, április 16-22., április 19-25.,
121 900 Ft/fő -15%!
kolbásztöltéssel, kóstolóval, borral,
kirándulások, látogatás a Csiki sör
DOLOMITOK LEGSZEBB TÁJAI 5 nap 4 éj
manufaktúrában
busz, idvez., 4 éj 3 és 4 csillagos szállodákban
május 1-5., június 22-26., július 17-21.
59 900 Ft/fő -15%!
svédazstalos reggelivel, kirándulások
május 22-26., június 26-30.
DÉL-ERDÉLY ÉS A VASKAPU 4 nap 3 éj
94 900 Ft/fő -15%!
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában,
FIRENZE-RÓMA-VELENCE 6 nap 5 éj
svédasztalos reggelivel, al-dunai hajózás,
busz, idvez., 5 éj három és négycsillagos
kirándulások a program szerint
szállodákban, svédasztalos reggelivel,
május 16-19., május 30-jún. 2.,
Firenze gyorsvasútjegy, Velence helyi
jún. 20-23. 47 900 Ft/fő -15%!
vonatjegy, városnézések
ÉSZAK-ERDÉLY MAGYAR EMLÉKEI
ápr. 18-23. 99 900 Ft/fő -15%!
4 nap 3 éj
MILÁNÓ ÉS A TÓVIDÉK 5 nap 4 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában,
busz, idvez., 4 éj három és négycsillagos
svédasztalos reggeli, kirándulások a program
szállodákban, svédasztalos reggelivel,
szerint
kirándulások
május 23-26., július 11-14.
45 900 Ft/fő -15%!
május 29-június 2., június 26-30.
79 900 Ft/fő -15%!
KOLOZSVÁR-TORDA-TOROCKÓ
PUGLIA – AZ OLASZ CSIZMA SARKA
OPERETT ELŐADÁSSAL 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj négycsillagos szállodában,
8 nap 7 éj
busz, idvez., 7 éj három és négycsillagos
svédasztalos reggeli, színházjegy operett
előadásra, kirándulások a program szerint szállodákban, svédasztalos reggeli, városnézések
július 28-augusztus 4.
május 17-20., június 21-24.
43900 Ft/fő -15%!
144 900 Ft/fő -15%!

RÓMA-NÁPOLY-SORRENTO
8 nap 7 éj
busz, idvez., 7 éj három és négycsillagos
szállodákban, svédasztalos reggeli,
városnézések
június 3-10. 139 900 Ft/fő -15%!

PRÁGA-PLZEN-BRNO 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, kirándulások a program
szerint
június 7-10., július 25-28.
41 900 Ft/fő -15%!

SVÁJC-TORINO-LAGO MAGGIORE 5 nap 4 éj
SZEPESSÉG GAZDAG VÁROSAI
busz, idvez., 4 éj háromcsillagos szállodában,
3 nap 2 éj
svédasztalos reggeli, városnézések
busz, idvez., 2 éj háromcsillagos szállodában,
május 11-15., július 31-augusztus 4.
svédasztalos reggeli, kiránduások a program
79 900 Ft/fő -15%!
szerint
június 17-19., július 26-28.
SZICÍLIA – A NAPFÉNY ÉS A TŰZ SZIGETE
29 900 Ft/fő -15%!
10 nap 9 éj
MAGAS TÁTRA-DUNAJEC-NEDECZ VÁRA
busz,idvez., 9 éj három és négycsillagos
busz, idvez., 2 éj háromcsillagos szállodában,
szállodákban, svédasztalos reggeli,
svédasztalos reggeli
városnézések
kirándulások a program szerint
július 5-14. 189 900 Ft/fő -15%!
máj.31-jún. 2., jún. 28-30.
TIROL ÉS BOLZANO 4 nap 3 éj
29 900 Ft/fő -15%!
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában,
TÁTRA LEGSZEBB TÁJAI 3 nap 2 éj
svédasztalos reggeli, tiroli folklór est
vacsorával, kirándulások a program szerint busz, idvez., 2 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, kirándulások a program
május 16-19., június 27-30.
71 900 Ft/fő -15%!
szerint
május 3-5., június 14-16.
TOSZKÁN TÁJAKON 5 nap 4 éj
29 900 Ft/fő -15%!
busz, idvez., 4 éj háromcsillagos szállodában,
KÁRPÁTALJA MAGYAR EMLÉKEI
kirándulások, idegenforgalmi adó
4 nap 3 éj
május 1-5., augusztus 7-11.
88 900 Ft/fő -15%!
busz, idvez., kirándulások, helyi
idegenvezetés, 3 éj háromcsillagos
BALTI KÖRÚT 10 nap 9 éj
szállodában, gulyás party, borkóstolós
busz, idvez., 9 éj háromcsillagos
program
szállodákban, svédasztalos reggeli,
május 23-26., szeptember 19-22.
47 900 Ft/fő -15%!
kirándulások a program szerint
május 24-június 2., június 14-23.
TÖRÖKORSZÁG –
149 900 Ft/fő -15%!
AZ ÓKORTÓL NAPJAINKIG
CSEH VÁRAK ÉS KASTÉLYOK
9 nap 8 éj
4 nap 3 éj
busz, idvez., 8 éj négycsillagos szállodákban,
busz, idvez., 3 éj négycsillagos szállodában,
félpanzió, kompjegy,
svédasztalos reggeli, sörkóstoló,
aug. 3-11. 174 900 Ft/fő -15%!
városnézések
LONDON-OXFORD-WINDSORmájus 30-június 2.
STONEHENGE
52 900 Ft/fő -15%!
8 nap 7 éj
PRÁGA-KARLOVY VARYbusz, idvez., 7 éj háromcsillagos szállodában,
KUTNA HORA 4 nap 3 éj
kirándulások a program szerint, svédasztalos
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában,
reggeli, kompjegy
svédasztalos reggeli, Becherovka múzeum
június 6-13., július 18-25.
174 900 Ft/fő -15%!
belépő kóstolóval, kirándulások
június 27-30., augusztus 17-20.
PÁRIZS-VERSAILLES-LOIRE VÖLGYE44 900 Ft/fő -15%!
STRASSBOURG
PRÁGA ÉS A MORVAORSZÁGI
7 nap 6 éj
MESEKASTÉLYOK 3 nap 2 éj
busz, idvez., 6 éj háromcsillagos szállodában,
busz, idvez., 2 éj háromcsillagos szállodában, svédasztalos reggeli, kirándulások a program
svédasztalos reggeli
szerint
május 24-26., augusztus 2-4.
június 4-10., július 1-7.
31 900 Ft/fő -15%!
119 900 Ft/fő -15%!

További ajánlataink: www.keneditravel.hu
Bp. 1066, TERÉZ KRT. 22. (4-es, 6-os villamos Oktogon megálló, BEJÁRAT AZ ARADI UTCÁBÓL)
Nyitva: H-P 09:30-17:30 Tel: 278-2156, 278-2157

L E E R T E K E LV E . H U  M ű s z a k i O u t l e t

TÖBBNAPOS UTAK JANUÁR 31IG 15% KEDVEZMÉNNYEL FOGLALHATÓK!
FOGLALÁSKOR CSAK 5000 FT/FŐ FOGLALÓT KÉRÜNK.
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Álláspont
Színesfém és vas hulladékkal foglalkozó AL-CU Service Kft.
( Budapest XXI. kerület II. Rákóczi út 181.)

SEGÉDMUNKÁST keres
'UOFUUØCÏSSFMtKBOVÈSIØOBQUØM
#KPHPTÓUWÈOZFMǮOZ

Coworking, avagy a jövő munkahelye
A coworking jelentése: nyitott, bárki számára elérhető iroda. Alap felszereltség a jó minőségű internet, és a szabad asztal, ahová leülhetünk dolgozni, ezen felül nyomtatási lehetőség, zárt tárgyaló, kávé és egyéb „büfé” jellegű kínálat is lehet még a palettán.

Eljöhet az idő, hogy sosem
látja a főnökét?

■ A home office elterjedésével egyre többen
dolgoznak távmunkában a város, vagy akár
a világ másik feléről.

MULTI LIFTES ÖNRAKODÓS KAMIONRA

SOFŐRT keres
'UOFUUØCÏSSFMtKBOVÈSIØOBQUØM
+FMFOULF[OJÚOÏMFUSBK[FMLàMEÏTÏWFMB[BMÈCCJ
e-mali címen lehet: info@alcuservice.hu
²SEFLMǮEOJUFMFGPOPOTPGǮSQP[ÓDJØSB 
TFHÏENVOLÈTQP[ÓDJØSB,SBNNFS%ØSB  

LEGYÉL A MUNKATÁRSUNK!
A Groupama Biztosító Zrt.

ÜZLETKÖT/ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
munkatársat keres.
Ȉ UGYE SZERETED, HA MAGAD URA VAGY, RUGALMAS A MUNKAIDD?
Ȉ UGYE VAN ÜZLETI ÉRZÉKED, AKÁR ÉRTÉKESÍTÉSI TAPASZTALATOD?
Ȉ UGYE SZERETED, HA MUNKÁDDAL ARÁNYOS A JÖVEDELMED?
Ȉ UGYE SZERETED, HA MEGFELEL TÁMOGATÁST KAPSZ?
Ȉ ÉRDEKEL A PÉNZ VILÁGA?
Magadra ismertél?

Jelentkezés módja: email-ben, fényképes önéletrajzzal
agota.taborinebagi@groupama.hu

Ezzel a megoldással a munkavállalók pénzt és időt spórolnak, a vállalkozások pedig
eredményesebben működhetnek. Itthon egyelőre csak a
munkavállalók 5 százaléka
dolgozik otthonról, de ez a
szám gyorsan növekszik.
Ez azonban csak a kezdet.
Pál Zoltán Gábor, az ALH Consulting Kft. tulajdonosa szerint
az otthoni iroda a jövő. Már
most is számos állás betölthető
távmunkában, és a digitalizáció térhódításával rohamosan
fog nőni ezek száma.
Az otthoni munka jelenleg
azokban a munkakörökben a
legjellemzőbb, amelyek nem
igényelnek különösebb munkaeszközt egy számítógépen
kívül. A home ofﬁce-ban dolgozók közül sokan kerülnek

ki a marketing, értékesítés és
média területéről, de a jelenség népszerű az ügyfélszolgálatosoknál, a graﬁkusoknál, a
magántanároknál, a fordítóknál, a programozóknál, és az
adminisztrátoroknál is.
A home ofﬁce-nak köszönhetően a vállalkozások rengeteg pénzt spórolhatnak. Az ingatlanbérlés, az infrastruktúra

kialakítása és fenntartása nagyon drága, és sok esetben felesleges kiadás a cég életében.
Az otthoni iroda a munkavállalók többségének is tetszik,
hiszen így megspórolhatják a
munkába járás idejét és költségét, valamint az ilyen munkavégzés kevésbé stresszes,
családbarát, és kiszámíthatóbb az időbeosztás is.

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

Legyél részese egy valódi magyar sikertörténetnek!
A FÉMALK ZRT. már közel harminc éve meghatározó szereplője az autóiparnak. Vállalatunk
alaptevékenysége elsősorban az autóipar részére nyomásos alumíniumötvények előállítása. Dinamikus
növekedésünknek köszönhetően mára már több, mint 1300 tehetséges szakembert foglalkoztatunk.

CSEPELI ÉS DUNAVARSÁNYI TELEPHELYÜNKRE EGYARÁNT KERESÜNK:
Nyitott pozíciók – kettő vagy három műszakos (folyamatos) munkarendben:

GABI
ABLAK
38% kedvezmény 01.02-01.31-ig

Komplett kivitelezés!
6 légkamra

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

• Betanított gépkezelő
(öntöde, megmunkáló,
szerelde, csomagoló)
• Anyagmozgató

• Raktáros
• Olvasztár
• TMK karbantartó
• Esztergályos

• CNC marós
• Anyagvizsgáló
• Szerszámfelrakó lakatos

Amit kínálunk:
• Valóban versenyképes
bérezés
• Kimagasló béren kívüli
juttatások
• Havi mozgóbér
• Félévente jutalom

• Képzések / továbbképzések
• Céges szálló, ill. albérlet
támogatása
• Vállalati buszjárat
• Vidékieknek hazautazás
támogatás

• Céges üdülő használat
(Balaton, Zemplén)
• Sportolási lehetőség
• Kirándulások,
rendezvények,
egyéb juttatások

Önéletrajzodat a toborzas@femalk.hu email címre várjuk!
További információ: 06-1/420-4608 (mellék: 531 vagy 267)

www.femalk.hu/karrier

2019. január 17.

Dél-Pest
Elindult a Mabisz új,
digitális kárbejelentője

■ Az autósok már a mo-

biltelefonjukon is intézhetik a baleset után a
kötelező gépjármű felelősség biztosítási (kgfb)
károk bejelentését.

Az e-kárbejentés egyenértékű
a hagyományos, "kék-sárga"
nyomtatványon történő bejelentéssel, de annál gyorsabb
és egyszerűbb ügyintézést
tesz lehetővé. Az alkalmazás
könnyen használható szerkesztő modulja segítségével a
felhasználók egyszerűen készíthetik el a baleseti ábrát.
A baleset típusának kiválasztása, a helyszín GPS-es
meghatározása, továbbá a
szerződéses adatok QR-kódos bevitele, mind hozzájárulnak a gyors és egyszerű
adatfelvételhez.

A Mabisz szakemberei felhívták a ﬁgyelmet arra, hogy
a balesetet követően mindkét
félnek jelentkeznie kell a saját
biztosítójánál. Erre a károkozónak 5 nap áll rendelkezésére, a károsultnak pedig 30
napja van arra, hogy a károkozó biztosítójánál a saját
kárigényét bejelentse. Az alkalmazás ezt is leegyszerűsíti, hiszen az adatok kitöltése után, ha minden érintett
fél aláírta a bejelentőt, egy
gombnyomással el tudják azt
küldeni a helyszínről.

Családbarát újdonsággal bővül a Városliget
2019 kora őszén a budapestiek birtokba vehetik Európa legjobb nagyjátszóterét.
A Hermina út-Ajtósi Dürer sor-Dózsa György út által határolt parkrész délkeleti
harmadát érintő fejlesztés részeként a terület teljes növényzete is megújul.

Csepelen a Sétáló
utcai NŐI cipőboltban

SZAMOS

Egészségház-Fitness

NAGY LEÁRAZÁS!

Aqua-fitness,
Úszásoktatás,
Fitness, Aerobik,
Masszázs, Szauna,
Konditerem
Fodrászat, Kozmetika, Manikűr

30-50% engedmény
a téli cipőkből
és csizmákból!

Egészségpénztárra elszámolhatóak.

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

06-70/281-5550

Ny: H-P: 10-18 óráig, Szo.: zárva

Futárszolgálat,
raktározás üzleti
ügyfeleknek
• csomagszállítás országosan 1 munkanap alatt • üzleti ügyfeleknek egyedi árkalkuláció • webshop logisztika, bérraktározás, komissiózás, csomagolás, disztribúció • üzemanyagfelár és rejtett költség nélküli díjszámítás
• QDJ\ YDJ\ QHKH]HQ NH]HOKHWŊ NOGHPpQ\HN V]iOOtWiVD   NJLJ YDJ\
4m-ig • több csomagos címzett esetén, összsúly alapú fuvardíj számítás •
utánvétek visszajuttatása utalva és készpénzes formában is • sms, email
pUWHVtWpV HWLNHWWH]Ŋ V]RIWYHU  pV GtMPHQWHV HWLNHWW EL]WRVtWiVD IXWiUUHQdeléshez • export csomaglogisztika Európa 17 országába

Kérjen egyedi ajánlatot!
Koncz Mátyás
V]DN©UW©NHVWĊ

1151 Bp.
Székely Elek u. 13-15.

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

www.postnet.hu

HALLÁSUNK MEGÓVÁSA ÉRDEKÉBEN
FONTOS AZ ÉVENKÉNTI VIZSGÁLAT.
INGYENES VIZSGÁLATI CSOMAGGAL VÁRJUK JANUÁRBAN:
•Hallásvizsgálathozkötődő
fül-orr-gégészetivizsgálat
•Hallásküszöb-vizsgálat
•Csontvezetésesvizsgálat
•Tympanometria

Summit i2000 BTE 13
HALLÓKÉSZÜLÉK

70%

kedvezménnyel
kapható

•Modern,digitális
•Nemzúg,nemsípol
•Élvezeteszenehallgatás
•Számtalanegyébfunkció

Bp.20.ker.,KossuthL.u.31/A. 06706767225
Bp.9.ker.,Ferenckörút26. 06304499201
$NFLÿQNMDQXÆUWąOLJYDJ\DNØV]OHWHUHMØLJØUYØQ\HV$]DNFLÿEDQUØV]WYHYąQHP7%WÆPRJDWRWWKDOOÿNØV]ĚOØN6XPPLWL%7(
$WÆMØNR]WDWÆVQHPWHOMHVNĂUĞWRYÆEELUØV]OHWHNØUWØUGHNOąGMĂQĚ]OHWHLQNEHQ

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,
7"(:,3%&;;&.&(,&;&-Ā03704¦5

Kövess minket a facebookon is! www.facebook.com/szuperinfobudapest
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rovatunkat megtalálja a 2. oldalon.

Aktuális
Érdemes ellenőrizni a vízórákat!

2019. január 17.
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A
Hungarodental
az egyik
legrégebbi
altatásos
fogászat.
FOGÁSZATI CENTRUM

Azonnal terhelhető
implantátumok
akár altatásban is.
www.hungarodental.hu

06 30 9503 107
Év eleji fogadalom
Mi lenne a mi ajánlatunk az Ön
számára?
Gondolt már arra, hogy a fogaival kezdje?
Hogy mégis hogyan tegye?
• A napi minimum kétszeri fogmosás megtörténtét nem nehéz nyomon követni.
• Mint ahogy a fogselymet a bevásárlólistára felírni nem akkora
ördöngösség.
• Sose távozzon a fogászati rendelőből úgy, hogy nincs következő
alkalomra időpontja.
• A fogorvosi látogatás halogatása, a problémák elhanyagolása sosem a jó megoldás. Mi olyan lehetőséget kínálunk Önnek, mellyel nem
csak fájdalommentesen, de félelem
és stressz nélkül élheti meg a fogászati kezeléseket.

• Vegye elő naptárát, és tervezzen
be minimum egy fogorvosi vizsgálatot az évre!
Ennek a fogadalomnak a megtartása azonban nem csupán megelégedettséget fog Önnek eredményezni,
de a fogszuvasodás, az íny- és fogágy betegségek elkerülését is, vagy
az elvesztett fogak hiányát is. Nem
beszélve a fogínybetegségekkel öszszefüggő egyéb betegségekről, mint
a szív-és érrendszeri betegségek vagy
a cukorbetegség.
A Hungarodentál páciensei részére évente egyszeri ingyenes konzultációs lehetőséget biztosít, hogy segítsen megoldani fogászati problémáit.
Ez évben valóban egészségesen szeretne élni? Kezdje a fogaival! Alakítsa ki már év elején a jó
szokásokat!

TERMELŐI
MÉZDISZKONT

A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén.

Életmód
Emelkedik az 1-es típusú
cukorbetegséggel élő gyermekek száma
■ Magyarországon
évente 250-300 gyereket diagnosztizálnak
1-es típusú diabéteszszel, az esetek száma az
elmúlt harminc évben
megháromszorozódott.
Különösen nyugtalanító,
hogy a betegség előfordulása
a hat év alatti korosztályban
még az idősebb gyerekekkel
összehasonlítva is aránytalan mértékben nő. Az autoimmun betegség kialakulásának oka egyelőre ismeretlen,
azonban megfelelő terápiával
teljes életet élhetnek az érintett gyermekek.
Az 1-es típusú diabétesz
egy autoimmun betegség, tehát nem a rossz táplálkozási szokások miatt alakul ki,
a betegségben - szemben a
2-es típusú cukorbetegséggel
- életmódbeli tényezők nem
játszanak szerepet. A szervezet, miután védekező rendszere egy hiba folytán elpusztítja
a hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjeit, az egyre fogyó
mennyiségű inzulin hiányában nem tudja hasznosítani a

Gyógynövényágyon érlelt termelői mézek
Levendulás, kakukkfüves,
ukkfüves,
citromfüves, mentás,
entás,
ringos,
kamillás, rozmaringos,
zsályás, köményes,
yes,
bazsalikomos
és ánizsos.

Minden
mézünk
e
egységesen:

990
Ft/ ½ kg

Natura 2000 területen
ül
termelt
l mézek:
é k hárs, erdei, virág

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

fogyás is társul. Csecsemők
esetén árulkodó jel a gyakoribb pelenkacsere és szoptatás iránti igény, vagy a korábbinál jóval több cumisüvegnyi
folyadék fogyása.
A minél korábbi fázisában történő diagnosztizálás
rendkívül fontos, az első, jól
érzékelhető tünetek megjelenése és a súlyos, életveszélyes anyagcsere kialakulása
közötti időszak ugyanis nagyon rövid, kisgyermekek
esetén ez akár egy hét alatt
is bekövetkezhet.

Ne spóroljon gyermeke cipőjén!
■ Bár felnőttkorban sem
mindegy, milyen cipőt
hordunk a nap nagy részében, különösen fontos ez a kicsik körében.

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

XXXBQJmUPIVt
: Mézdiszkont

számára létfontosságú, energiát adó szőlőcukrot, ezért
sejtjei éheznek, anyagcseréje
felborul, a vércukorszint vészesen megemelkedik, ketontestek és cukor jelenik meg a
vizeletben, és a vér vegyhatása
savas irányba tolódik el, mely
folyamat életveszélyes is lehet.
A betegség tünetei között
szerepel a túlzott folyadékfogyasztás (akár napi 4-6 liter), a gyakori vizelést, a már
szobatiszta gyermek ismételt
ágybavizelését, melyekhez fáradtság és jó étvágy melletti

A gyermekkori ortopédiai
problémákat megfelelő cipővel és erősítő gyakorlatokkal
könnyedén lehet kezelni. Ha
azonban nem foglalkozunk
velük, későbbi, akár súlyosabb lábdeformitásokat idézhetünk elő.
- Többféle ortopédiai probléma van, amely előfordulhat egy gyermeknél. Életkori sajátosságként, gyakran
látjuk, hogy a talp lapos, a
belboka befelé dől, a sarok
pedig kifelé fordul. Lábtornával, a talp ingerlésével
jól fejleszthető. Ugyancsak

tapasztalható gyermekkorban az O- és az X-láb. Előbbi többnyire a járással megszűnik, míg az X-láb akkor
alakul ki. Ilyenkor a szalagok
gyengesége áll a háttérben
és párosul hozzá gyermekkori elhízás is. Lábtornával,
a testsúly csökkentésével és
normál szinten tartásával ez
is kezelhető szép eredménynyel – mondta Dr. Moravcsik
Bence Balázs, a Budapesti

Mozgásszervi Magánrendelő ortopéd szakorvosa.
Kiemelte, az a jó lábbeli,
amely talpa nem kemény,
de nem is puha, rugalmas,
viszont ad egy tartást lépés
közben a lábnak, miközben
megfelelő a rengéscsillapítása. A gyermekkori lábproblémák fejleszthetők, akár meg
is szüntethetők, de csak a jó
kialakítású lábbeli és rendszeres lábtorna, makacs elváltozás esetén talpbetét segítségével. Ha
azonban nem foglalkozunk gyermekünk
ortopédiai panaszaival, később súlyosabb, akár sebészeti beavatkozásokhoz
vezető lábelváltozások alakulhatnak ki.
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Magánrendelő ortopéd, traumatológus főorvosa.
A zsírból levett őssejteket
elsősorban nagyízületek, csípő-, térd- és esetleg vállkopások esetén lehet alkalmazni,
amikor még az ízület rendelkezik valamennyi porcfelszínnel, hiszen ebben az esetben
van csak esély arra, hogy az
őssejt megtapad. A szakorvos
hozzátette, nagyjából 6-12 hét
az, amely után kijelenthető,
hogy a beavatkozás sikeres
volt. Emellett sikerrel alkalmazták már tenisz- és golfkönyök, porc- és ínszalag-,
sportsérülések esetén.

prosztatarák, akkor 40
éves kor fölött is ajánlott a
szűrővizsgálat.
Bár a férﬁak tartózkodnak
az urológiai vizsgálattól, az
nem tart tovább 10 percnél.
Bejelentkezés nélkül bármeA szakember elárulta: évente lyik férﬁ elmehet a területi4 ezer új beteget diagnoszti- leg illetékes szakrendelőbe
zálnak prosztatarákkal, s urológushoz.
1500-an életüket vesztik a
betegség következtében. Ha
valakinek panaszai vannak például vizeléssel kapcsolatos
problémák, merevedési funkcióval kapcsolatos
zavarok -, illetve ha a családban előfordult

iá

■ Ötvenéves kor fölött évente ajánlott az
urológiai szűrővizsgálat - mondta Kubik András urológus az M1 csatorna műsorában.



Néhány éve azonban felfedezték, hogy a testzsír is alkalmas a gyógyításra. Idehaza csupán néhány szakorvos
használja ez a módszert mozgásszervi betegségek kezelésére, amellyel akár a protézis
beültetések időpontját is későbbre lehet tolni.
- Az őssejtterápia során
a zsírból levett őssejteket
használjuk regenerációra. A
zsírban százszor több őssejt
található, mint a csontvelőben vagy a köldökzsinórvérben. A beavatkozás nagyjából egy órán át tart, a hasfal
alsó részéről távolítjuk el a

megfelelő mennyiségű zsírszövetet, majd mechanikai
módszerrel, egy zárt rendszerben nyerjük ki a szükséges szövetállományt. Az értékes oldatot fecskendezzük
be fájdalomcsillapítás mellett a nagyízületekbe. Ezután megindul a kopott, degenerált terület regenerációja.
Bár ez egy egynapos ellátásban végzett műtét, mégsem
olyan megterhelő a páciensnek és a szervezetnek, a rehabilitáció is egyszerűbb és
gyorsabb. A végeredményt
tekintve azonban 30-50 százalékos életminőség javulás
érhető el vele. A műtét után
néhány napig érdemes az ízületet kevésbé terhelni, mozgatni azonban szükséges,
majd érdemes rendszeresen
tornáztatni – árulta el a folyamatot Dr. Molnár Szabolcs,
a Budapesti Mozgásszervi

garanc

■ Az őssejt terápia évtizedes múltra tekint viszsza, eddig azonban elsősorban csontvelőből,
vagy köldökzsinórvérből nyerték ki az értékes alkotóelemet.

Nem lehet félvállról
venni a szűrővizsgálatot!
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Életmód

Télen arcbőrünk sokkal nagyobb törődést igényel az év többi évszakához képest az időjárás viszontagságai miatt. A bőr elhanyagolása száraz, kipirosodó, mi több viszkető, égő érzést kelthet az arcunkon, ezért fontos, hogy mindig használjuk az ilyenkor szükséges kozmetikumokat.
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Legyen télen is szép a bőrünk!
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FELVÉTELT HIRDETÜNK

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

Budapesti Mintaboltunkba

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

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

(1093 Budapest, Vámház körút 1-3.)

ELADÓ-PÉNZTÁROS

Órákat készpénzért vásárolunk!

munkakör betöltésére, napi 8 órás munkaidőbe.
Feltételek:
• élelmiszer- és vegyiáru eladó, illetve
pénztárosi végzettség,
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeret,
• rugalmasság.
Előny:
• érettségi bizonyítvány,
• húsértékesítésben szerzett tapasztalat.

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

ALBÉRLET
PESTERZSÉBETEN külön bejáratú bútorozott szoba hölgynek hosszútávra kiadó. 60000 Ft rezsivel
+ 1 hó kaució. +36-30/244-7690

ANTIKVITÁS

FELVÁSÁRLÁS! HAGYATÉKBÓL származó nagyobb értékű és egyszerűbb tárgyakat is, poharakat, tányérokat, készleteket, hűtőszekrényt,
régi, népművészeti tárgyakat, fali tányérokat,
korsókat, Miska kancsót, butellát, fűszertartót,
szaruból készült tárgyakat, szűrőtálat, vadászhagyatékot, stb., karórát, fali órát (üzemképtelent
is), mosógépet, centrifugát, könyveket, csillárokat, porcelánokat, vitrintárgyakat, nippeket és
kerámiákat (olcsóbbat is), képeket, bútorokat,
valamint teljes hagyatékot vásárolok. Azonnal
fizetek. Telefon: 06-30/396-4495
KÉSZPÉNZÉRT MEGVESZEM használt tárgyait: bakelitlemez, bútor, könyv, nem működő karórák, faliórák, régi papírok, képeslapok, pénzérmék, jelvények, kitüntetések
stb...Díjtalan kiszállás! Tel.: 06-30/913-8356

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

ÁLLÁS
MUSTI PÉKSÉG felvételt hirdet akár azonnali
kezdéssel pék szakmunkás vagy pékégben jártas betanított munkás munkakörbe Érdeklődni
06-70/635-0263 telefonszámon.
SZAKMUNKÁST KERESEK lapostető szigeteléshez 14.000 Ft/nap, (400.000 Ft/hó). Heti fizetés.
06-70/550-9592 Szőcs Szigeteléstechnika Kft.
AUSZTRIÁBA AZONNALI kezdéssel C kategóriás
jogosítvánnyal, Sofőr kártyával és német nyelvtudással rendelkező sofőröket keresünk. Két hetente
fizetés, nettó 2200 euró/hó. Metal-Work Quality
Kft. 06-70/387-9084

jogosítvánnyal
rendelkező
L A K AT OS T
keres.

árnyékolástechnikai cég Bér: 330 ezer Ft/hó.
vendrey @ t-online.hu

keresünk C és E
(1"$Ť/&û3)ѸGKI vizsgával
шѸц1Ҍхс1,++û01"%"/21Ť/ѷ

&"*")1ğ/"7ğ00")Ѽ
Érd.: 30/984-3666
/Ҍ1/ȇѷ

BUDAPESTI MUNKAVÉGZÉSRE keresünk csőszerelő, hegesztő segédmunkás munkatársakat. Szállás, utazás biztosított. Bér megegyezés
szerint. Tel: 06-20/842-0177 SL-Gépész Kft.
GÉPKEZELŐ, CSOMAGOLÓ MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK GYÁLRA. Kb. nettó
150.000-160.000 Ft/hó+ cafetéria+havi bónusz. SZÁMOLNI TUDÁS ÉS SZÁMÍTÓGÉPES
ISMERET SZÜKSÉGES! Munkarend: 12 órás, 3
munkanapot (nappal-éjszaka) 3 pihenőnap
követ. Ingyenes dolgozói buszjárat a Határ
útról és Kőbánya-Kispestről. Jelentkezés:
06-30/338-2005 Jobconcept Kft.

Németországi
munkavégzésre
keresünk

HÚS- ILLETVE
AUTÓIPARBA
SZAKMUNKÁSOKAT
ÉS BETANÍTOTT
MUNKÁSOKAT.
Telefon:
06-1-471-9543
06-1-471-9547
Linartech Kft.
ÖSSZESZERELŐI MUNKÁRA keres a BC Engineering Kft. 50 éves korig dolgozókat XVIII. kerületben. Azonnali kezdéssel! Tel.: 06-30/928-5963
„D” KATEGÓRIÁS jogosítvánnyal autóbuszvezetőt keresünk szerződéses járatunkra. Lehet
nyugdíjas is. 06-70/9844-630, h-p: 8-15óráig,
Ventona Trans Kft.

06-70-311-2348
SEGÉDMUNKÁST KERESEK, Kezdőknek 11.000
Ft/nap, heti fizetés. Telefon: 06-70/550-9592
Szőcs Szigeteléstechnika Kft.

Gipszkartonozót,
lakatost,
burkolót,
kőművest,
festőt felveszek!
06-20/998-2369
Ház- és l

e
akásf lújít

ás

Magán apróhirdetés! 10 szó: 3900 Ft+áfa

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

Váci munkavégzéssel
û/21"/ľ1ũ&*2+((ŧ/"
*"$ľ7%1Ť
] ¤

Csak pontosan, szépen,
úgy érdemes.

RAKTÁROS MUNKATÁRSAT KERESÜNK GYÁLRA és SZIGETSZENTMIKLÓSRA (ÁTI-SZIGET
Ipari Park, Megközelíthető a H6-os HÉV-vel).
Feladatok: bejövő áru átvétele, eltárolása, rakodása. 3-1 műszakos munkarend. Versenyképes bérezés + cafeteria. Targoncavezetői tapasztalat szükséges! Jelentkezés: 30/483-3737
vagy allas5@jobconcept.hu. Jobconcept Kft.
BUDAPESTI munkásokat keresünk építőipari
segédmunkára hosszú távra Moratus Kft. Tel.:
06-30/301-0898 (Szállást biztosítunk!)

Budapesti takarító cég
rész- és teljes
munkaidőbe keres új
munkatársat

VACHERON
CONSTANTIN
Acél: akár 500 000 Ft
Arany:
akár 1 000 000 Ft

OMEGA
CONSTELLATION
Acél: akár 100 000 Ft
Arany:
akár 200 000 Ft

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

TAKARÍTÓ

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

Jelentkezés: Az
iroda@pedanteria.hu
e-mail címre, vagy
a 06 70 198 2755
telefonszámon.

Agancs felvásárlás!

pozícióba.

Pedantéria Kft.

ADÁS-VÉTEL

ROLEX OYSTER
CHRONOGRAPH
Acél: akár 1 000 000 Ft
Arany:
akár 1 500 000 Ft

PATEK PHILIPPE
1930-AS ÉVEK
Acél: akár 1 000 000 Ft
Arany:
akár 2 000 000 Ft

Jelentkezni lehet 2019. 02. 10-ig
a kiss.edit@hungerit.hu e-mail címen.
BONTÁSBÓL 3 db háromszög tetőablak (118x90
cm) és sokfiókos horgásztáska, horgászfotel új
állapotban eladó. 30/221-1556
BÉLYEGFELVÁSÁRLÁS! Könyv és hagyaték
vétele, díjtalan kiszállással. Pál István Tel.:
06-20/947-3928

OMEGA
CHRONOGRAPH
Acél: akár 500 000 Ft
Arany:
akár 1 000 000 Ft

A PANNONLOG TRANSPORT KFT. C+E kategóriával rendelkező nemzetközi kamionsofőrt keres
(11500 km esetén 500000 Ft) kiemelt bérezéssel.
Telephelyünk Újhartyánban található. Bővebb felvilágosítást 06-70/383-1686 és a 06-70/617-2702
számú telefonszámon kérhet.

Autóipari alkatrészeket gyártó cég
budapesti telephelyére (Örs Vezér
tere közvetlen közelébe) keres:
2 műszakos munkarendbe:
kábelkötegek gyártására kollégát
3 műszakos munkarendbe:
női, férfi gépkezelő operátorokat;
női, férfi gyártósori összeszerelőket

06-30/788-6062
2
akár

10 000 – 30 000

Ft
ot
aték
y
g
a
H
is!

darabja

Régiség - arany - ezüst vétele
a kispesti CBA belső üzletsorán!
Azonnali készpénzfizetéssel
átveszünk

Amit nyújtunk:
1 hónap betanítás után bruttó
190.000 Ft-os alapbér, +
cafeteria, + délutáni és éjszakai
pótlék 30% + minőségpótlék.

régi és kortárs festményeket, órákat,
porcelánokat, szobrokat, bútorokat és egyéb régiségeket.
Bútorok és hagyatékok felvásárlása.

3 műszakos munkarendbe férfi
gépbeállítókat - alapbér + cafeteria
+ minőségpótlék + egyéb juttatások
Jelentkezni a 06-1/431-9690
és 06-70/364-4172-es
telefonszámokon lehet
munkanapokon 8:00-15:00 óra között.

Üllői u. 266. • Nyitva tartás: H-P: 10-18 óráig

Zsolnay porcelánokért kiemelt árat fizetünk!

Tel.: 06-20/446-6862

BÚTORÁRUHÁZ
ÚJPALOTÁN
TÁN

Nematech Kft.

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

ELTARTÁS
DIPLOMÁS, MEGBÍZHATÓ, dolgozó család
keres idős bácsit, nénit, házaspárt, akivel életjáradékot vagy eltartási szerződést kötne, havi
szinten támogatná, mindenben segítene, ottlakás nélkül. Természetesen ügyvéd és közjegyző előtt. 06-70/395-7817
ELTARTÁS NÉNIKNEK bácsiknak! Budapesti
összkomfortos családi házat és teljeskkörű gondozást ajánlok öreg egyedülálló személynek, tehermentes ingatlanáért cserébe. Részletekért:
06-30/748-5639

ÁLLANDÓ AKCIÓK!
Heverk
már 39.900 Ft-tól
Fotelágy
38.900 Ft-tól
Franciaágyak már 69.900 Ft-tól
GARDA KANAPÉ

Januárban
-10%!!

SZEKRÉNYSOROK

94.000 Ft-tól

FRANCIAÁGY

DREZDA SAROK

85.900 Ft-tól
NÁPOLY KANAPÉ

69.900 Ft-tól
163.900 Ft-tól

APOLLÓ GARNITÚRA

ÉLETJÁRADÉK
KIEGÉSZÍTENÉ NYUGDÍJÁT? Nagyobb összegű
készpénzre van szüksége? Kössön életjáradéki
szerződést! 06-30-188-5118
ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST kötnék üres telekre, nyaralóra, kisebb nagyobb lakásra, házra.
Ügyvéd jelenlétében kötődnek szerződéseink.
06-30/905-8587

75.900 Ft-tól

www.galabutor.hu
h

195.700 Ft-tól

Megrendelés esetén SZÁLLÍTÁSI HATÁRID:
• Kárpitos bútorok 2 HÉT • Szekrénysorok 4 HÉT • Méretre készítés 3 hét!

Budapest XV. ker., Erdkerül út 7.
(69-es) villamos végállomásáról 1 percre)

Tel./fax: 06(1)418-3954

Nyitva: H-P 10–18, Szo. 9–13

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

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

INGATLAN

Készpénzért vásárolunk

festményt, bútort, porcelánt, szőnyeget,
ezüst dísztárgyakat és készleteket,
zománcos és brilles ékszereket,
továbbá hagyatékot.
el
n
Budapest
XIII.,
Hollán Ernő u. 4. (a Jászai Mari térnél)
jjö
jö
m
re
Ké

hozzánk!

Telefon: 350-4308, 06-70/522-4249

KÁDFELÚJÍTÁS

PAPÍR-RÉGISÉG

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

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

KONTÉNER

REDŐNY-RELUXA

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

AKCIÓK!

KÖNYV
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
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

LAKÁSFELÚJÍTÁS
EGERBEN, városközponthoz közel 273 nm-es telek eladó. Családi ház, iker és 4 lakásos társasház
is építhető rá. Tel.: 06-30/387-0251
ELADÓ KISPESTEN 60 m²-es téglaépítésű házrész, kertkapcsolatos, terasszal, frissen felújítva!
Tel.:06-30/712-7521

LEHEL CSARNOKBAN, jól bevezetett 11,5 nm-es,
forgalmas helyen lévő üzlet február 1-től kiadó:
+36-30/257-9207
ELADÓ BUDAPESTI lakása, háza van? Gyorsan
hozzuk a vevőt, külföldieket is! Munkadíj 3,5%.
Ajánlja ismerőse lakását is, jutalékot fizetünk!
06-20/9-600-600
MÁTRAKERESZTESEN üres építési telek nyaralók
között 405 m², 30% beépíthetőség, 4809 hrsz, csatorna,villany,víz utcában eladó! 06-30/515-7558
430.000.DUNAÚJVÁROSI LELAKOTT lakást cserélnék budapesti 1,5-2 szobás lakásra. Érd.: 06-30/302-1884

JÁRMŰ
RÉGI MOTOROKAT, alkatrészeket keresek
gyűjteménybe. Telefon: 06-30/905-1306

LOMTALANÍTÁS
LOMTALANÍTÁS! HAGYATÉK ingatlan, pince,
padlás lomtalanítása - ürítése, akár díjtalanul
is ! Magyar Imre 06-30/398-1597

OKTATÁS

Januárban induló ingyenes
ÓVODAI DAJKA képzés BUDAPESTEN
regisztrált munkanélkülieknek!
Érd.: 06-1/604-3002
OPTIKA

Ny. sz.: E-000083/2014/A048

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.
Tel: 06-20/3552-606

LAKÁSOK, családi házak felújítását vállaljuk
rövid határidővel, garanciával. Ajánlakérés:
06-20/497-5461

ONOME OPTIKA

(Csernus Optika)

✓ Átfogó
látásvizsgálat
✓ Egészségpénztár
elfogadó
Bp., XIII. Véső utca 8.

+36-30/858-8502

Manyag és
alumínium rednyök
5% kedvezménnyel!

Arany, ezüst, briliáns, fogarany és órás-,
ékszerész hagyaték felvásárlás!
Arany felvásárlás: Fazonarany 20 000 Ft/g-tól
(briliánssal díszített 1 karáttól)

Herendi, Zsolnay porcelánok
Ezüst dísztárgyak felvásárlása
100 Ft/g-tól 800 Ft/g-ig

Régi ezüst-, aranypénzek, papírpénzek
(forgalomból kivont valuta)

Ékszerek aukciós áron!
Antik arany; Gyémánt; Briliáns
KORREKT, MEGBÍZHATÓ, LEINFORMÁLHATÓ

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

BUDAPEST FELVÁSÁRLÁS

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

Fehérvári úti Vásárcsarnok fsz., PORCELÁN ÉS EZÜST ÜZLET (virág soron)

SZOLGÁLTATÁS
TELJESKÖRŰ LAKÁSFELÚJÍTÁST villanyszerelést,
burkolást, kartonozást, kőműves munkát és festést vállalunk. Tel: 06-70-215-4305

1117 Krösy József utca 7-9.
Nyitvatartás: H–P: 1000–1700
06-1/209-4245, 06-20/200-6084
dinasztiagaleria11@gmail.com
TOLLTISZTÍTÁS

SZERETET SZOLGÁLAT, lelki gondozás, imakérés. Segítünk amiben tudunk! Hívjon bátran:
06-30/419-6818

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

VELENCEI KARNEVÁL

DUGULÁS- elhárítás falbontás nélkül, +víz,
csatorna szerelés 0-24 óráig hétvégén is!
06-30/423-6983

Non-Stop busszal,
Március 1-3.

ÉPÍTŐIPARI KFT. vállal: teljes körű lakásfelújítást,
családi ház építést, átalakítást, melléképület felújítást, bontást, hőszigetelést, burkolást, támfalépítést, gipszkartonszerelést, festést, mázolást,
tapétázást, térkövezést. Akár anyagbeszerzéssel
is. Tel.: 06-70/420-14-61

SZŐNYEG, KÁRPIT

Szőnyeg- és kárpittisztítás
Melegvizes mélymosás,
vegytisztítás, szegés,
HÁZTÓL HÁZIG javítás

www.szonyegexpressz.hu
280-7574 • 06-30/94-94-360
TETŐ
RÉGI HAJLOTT tetők javítása, cseréje, beázás elhárítás, bádogozás, Lindab tető, új tető
cserepezése. SOS munkák! 06-30/622-5805,
06-70/884-5503
TETŐFEDŐ, BÁDOGOS régi tetőjavítás cseréplemezzel, mindenféle csatornát vállalunk,
akciós árban. Elérhetőség: 06-30/893-7418

UTAZÁS

ANETT TOURS

Részvételi díj:

13.000 Ft/fő

KRAKKÓ – AUSCHWITZ
– WIELICZKA – ZAKOPANE
VILLANYSZERELÉS
CSÖKKENTSE VILLANYSZÁMLÁJÁT velünk
régi elektromos fogyasztóik korszerűbbre
cserélésével. Lakások, családi házak, irodák,
műhelyek igény szerinti felújítása, kivitelezése. Javítás, karbantartás. T.: 06-20/9572-704

ÜDÜLÉS
ÜDÜLJÖN AKCIÓSAN Hajdúszoboszlón 6 éj félpanzióval, 6 fürdőbelépővel, 5 TB gyógykezeléssel
Március 03-ig 36.490 Ft/Fő vagy 2 éj félpanzióval
11.980 Ft/Fő. 06-52/558-635
TÉLI AKCIÓK APARTMANOKBAN! Fürdő 50 m! 6
nap 5 éj szállás, 5 svédasztalos reggeli + 5vacsora.
Idegenforgalmi adóval, garázs, wifi. CSAK: 21.950
Ft/fő/csomag.Több ajánlat http://hajduszoboszlo.
jaszbere.hu Tel.: 06-30/381-7941

3 nap/2 éj busz+hotel+reggeli
Március 15-17.
Részvételi díj:

40.700 Ft/fő

SZLOVÉNIAI ÍZELÍTŐ
busz+hotel+reggeli
Március 15-16. 2 nap/1 éj
Részvételi díj:

36.500 Ft/fő

Előfoglalási kedvezmény
a görög nyaralásokra!
január 25-ig Busszal 8%,
egyénileg 5%.
Részletes programot kérje irodánktól!
Adminisztrációs díj minden útnál 500 Ft/fő

Üzleti apróhirdetés! 10 szó: 7800 Ft+áfa

FESTÉS-MÁZOLÁS
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, tapétázást azonnalra vállalok, üres lakásokra árkedvezmény. Közületeknek is. Tel.: 06-20/247-7185
SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS -olcsón,
minőségben takarással, bútormozgatással Tel:
06-20/9877-273, Vezetékes: 706-64-19
FESTÉST, MÁZOLÁST, burkolást vállalok! Nyugdíjasoknak kedvezménnyel, bútormozgatással,
takarítással! Tel.: 06-30/422-1739

Szakértelem és becsület egy helyen
ARANY
EZÜST
ÓRA
BRILL
BOROSTYÁN
HAGYATÉK

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.

Az árváltozás jogát fenntartjuk!

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

Zsazsa Galéria

R-01365

LEINFORMÁLHATÓ HÁZASPÁR életjáradékot fizetne idős hölgynek vagy úrnak. Tel.:
06-30/225-6743, T.: 283-5083

2019. január 17.

Hirdetésfelvétel: hirdetes@szuperinfo.hu • 1132 Budapest, Visegrádi u. 48.
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Kikapcsoló
André Aciman:
Nyolc fehér éjszaka
A Nyolc fehér éjszaka felejthetetlen utazás azon az elvarázsolt vidéken, ahol a
szenvedély,
a félelem, a
vágy és a szerelem képes
örökre megváltoztatni az életünket.
Egy huszonéves férﬁ elmegy egy manhattani karácsonyi partira, ahol egy nő
csupán annyit mond: „Clara
vagyok.”
Az elkövetkező hét napon minden este találkoznak, ugyanabban a moziban. A férﬁ le van nyűgözve,
de azért óvatos, lassan halad
előre. Fokozatosan alakul közöttük a feszültség, a remény,
a bizalmatlanság.
André Aciman kérlelhetetlen pontossággal kutatja
szereplői érzelmeit, érzéki
nyelvezettel írja le útjukat,

közeledéseiket és távolodásaikat, egészen a varázslatos szilveszteréjszakai
zárójelenetig.
A Szólíts a neveden méltán emelte a szerzőt korunk
legkiválóbb írói közé. A The
Washington Postban így fogalmaztak a könyvről: „Aciman írásmódjának szépsége,
szenvedélyének tisztasága ezt a különleges első regényt a nagy romantikus szerelmi történetek kánonjába
illeszti.”

Csillag Lea: Cukorvilág
Szerelem és anyagiasság
régen és ma
Kik voltak a
kurtizánok,
az ágyasok és
a szeretők?
Vajon a történelem tényleg ismétli önmagát,
á éés mindig volt olyan szexuális vagy
szerelmi kapcsolat, ahol a
pénz meghatározó szerepet

Family Tugedör - Quimby-koncertek hat zenekarral
Az örömzenés esteken a hattagú együttes mellett a tagok Quimby melletti formációi is színpadra lépnek, így A Kutya Vacsorája, az Aranyakkord, a Kárpáti Dódi Priváti
Project, a Marlboro Man és a Szilárd. A „családi busz” február 23-án indul útjára.

játszott? Vagy nem is mindig
a pénz? Esetleg érdekek, vagy
csupán az a tény, hogy a későbbiekben megfelelő helyre
pozicionálhassuk magunkat?
A regény történelmi áttekintésen túl bevezet bennünket az igazi sugar kapcsolatok rejtelmeibe. De valójában
kit nevezünk sugar daddynek és sugar babynek? Milyen
egy valódi sugar kapcsolat?
Prostitúció? Valódi szerelem
egzisztenciáért cserébe? Fiatalok kihasználása, vagy csupán egy szerződés, ami egy
gazdag támogató és egy karrierje elején álló ﬁatal között
jöhet létre? A szerző izgalmas
történeteken keresztül mutatja be a sokak által botrányosnak vélt sugar világot.

Samuel Bjørk:
Őzike
Karácsony estéjén egy idős
férﬁ vezet a hegyek között.
Egyszer csak feltűnik valami
az úton a sötétben, a férﬁnak

épphogy sikerül lefékeznie. A
kocsi előtt a hófúvásban egy
kisﬁú áll elkékült szájjal. Őzagancsot visel a fején.
Tizennégy évvel később ﬁatal lány holttestére bukkannak az egyik hegyi tóban.
A lány balettruhát visel. A
parton egy fényképezőgépet találnak
felállítva. A
helyszínen
előkerül az
Oroszlánszívű testvérek
című meseregény egyik
kitépett lapja.
Mia Krügert továbbra is
kínozza ikertestvére halála. Holger Munch fizetés
nélküli szabadságot vesz
ki, hogy gondját viselje balesetet szenvedett lányának.
Egy nyomozónak azonban
nem lehet magánélete. Egy
különös ügy egyiküket sem
hagyja nyugodni. Arról azonban sejtelmük sincs, hogy

hamarosan mivel találják magukat szemben.

George R. R. Martin:
Éjvadászok
Az Éjvadász
nevű űrhajó különleges küldetést teljesít.
A volkrin
nevű idegen
fajt keresi, ami a k
korai llegendák és feljegyzések alapján
az egyik legrégebbi értelmes
faj a világűrben, azonban még
senki nem találkozott velük.
Most azonban a hajó kis felfedezőcsapata biztos nyomra
akadt: egy volkrin hajó helyzetéről szereztek tudomást,
és kitartóan tartanak felé, át
a sötét örvényeken, az ürességen és a végtelen némaságon. Az útjuk hosszú és mindentől elszigetelt, ráadásul
idővel furcsa dolgok és megmagyarázhatatlan halálesetek
történnek.

Fejtse meg rejtvényünket és a megfejtést küldje be címünkre!
Szuperinfó Rejtvény, 1132 Budapest, Visegrádi u. 48.,
e-mail: rejtveny@szuperinfo.hu
#FL«METJIBUSJEâ2019. január 25.
"IFMZFTNFHGFKUTUCFL«MEâLL¥[¥UU
FHZ,FEWFODSFKUWOZMBQPLC¢M¥TT[FMMUPUU
rejtvénycsomagot sorsolunk ki.
A helyes megfejtést és a nyertesek nevét
B4[VQFSJOG¢GFCSVSONFHKFMFOâT[NCBOL¥[¥MK«L
A Szuperinfó 2018/49. heti rejtvényének megfejtése:
"[æS[BWBSOBLJTUJT[UBSFOEB[MNB
Nyertese:
Varga Sándorné, Budapest IV.
Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.
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Kikapcsoló

Új gasztronómiai sorozat indult a Duna Televízióban
A Borbás Marcsi szakácskönyve című műsorban a műsorvezető aktuális vendégével receptekkel, konyhai praktikákkal, eszközök bemutatásával és a minőségi alapanyagok ismertetésével
segíti a nézőket. A vendégek között séfek, cukrászok, pékek adják át a szakmai ismereteiket.

A náci megszállás idején egy férﬁ kétségbeesetten próbálja Franciaországot elhagyni és
Amerikába jutni. Terve végrehajtásához egy
halott ember identitását veszi fel, akinek a
dokumentumai a birtokába kerülnek. Miközben Marseille-ből
próbál-

Tranzit

Paparazzi rovatunkat megtalálja a 4. oldalon.
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Disney on Ice az Arénában

Együtt ünnepel az Anima
Musicae és Fülep Márk

IMPRESSZUM
MTI

HÍRFELHASZNÁLÓ

Kiadó: Mai Reklám Kft.
• Szerkesztőség: szerkesztoseg@szuperinfo.hu • A kiadásért felel: A kiadó ügyvezető igazgatója
• Főszerkesztő: Lizák Anna • Szerkesztő: Budai Klára • Tördelés: Tárcziné Fülöp Hajnalka
• Hirdetésfelvétel: hirdetes@szuperinfo.hu, 1132 Bp., Visegrádi u. 48. • Tel.: 887-0707, fax: 887-0777
• Terjesztés: terjesztes@szuperinfo.hu • Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt.
Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 12. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető
A Kiadó a megjelentetett hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott
jogsérelemért felelősséget nem vállal, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket és
hátrányokat a Megrendelőre hárítja.

Fotó: Vehovszky Balázs
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ajándékozva meg minket, mint a Kőfalak leomlanak, Fekete
bárány, Hangoddal
ébreszt a szél, Maradj velem, Érints
meg vagy a Homok
a szélben.
A nagyszabású
koncert hanganyaga dupla cd-n látott napvilágot, ezzel is elhozva az
otthonokba a teljes
koncertélményt!

Nyilas

Fennállásának 40. évfordulóját ünnepelte 2018. május 5-én az Arénában a Korál együttes.
A legendás zenekar szinte napra
pontosan 40 évvel korábban, 1978.
május 1-jén mutatkozott be a Budai
Ifjúsági Parkban.
Balázs Fecó, Dorozsmai Péter, Fekete Tibor Samu,
Fischer László
együtt alkotja a
Korál együttest
melynek ötödik,
„láthatatlan tagja” a dalszövegíró Horváth Attila.
Zenéjükben a
kemény rock mellett helyet kapnak
a lírai dalok is,

A koncerten Fülep Márk fuvolaművész fuvolán és
altfuvolán működik
közre. Az est Nógrádi
Péter Nyári hajnal című,
fuvolára és vonószenekarra komponált versenyművének ősbemutatójával veszi kezdetét, amelyet a zeneszerző Fülep
Márk kérésére komponált. Ezt Bartók Béla Román népi táncok című
alkotása követi, majd Veress Sándor
Concertotilinkó című, fuvolára és vonószenekarra írott versenyművének
magyarországi bemutatóját ünnepelheti meg a közönség. Ezután Fülep
Márk moldvai
tilinkódallaÜnnepi hangversenyt ad január 22- mokat ad elő
én, este 7 órakor a Balassi Intézetben Farkas Zoltán
a Magyar Kultúra Napján az Anima „Batyu” dobMusicae Kamarazenekar.
kíséretével.
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mellett féktelen bulizásairól
híresült el.

Szűz

Korál /
Amikor vége
az utolsó
dalnak is…

Előszeretettel lovagol a
A
za
sérelmein, imádja azon
d kad Mé
a
n lásá
á
rc
r
kat hangoztatni, felzlá ár fetal ok, lyok leg
os vás ri a e
álk am és
hánytorgatni szeretn
Or
ö
l
n
e
t
,
a
hú ozik ikk kise
teinek. Amíg nem
atl án tos az
ke zzák , m el a bb k
ing ladás óva eg
d
u
h
képes megbocsák vé , e ind éten lka
m
e
Ha gy e gyen
a
l
l
v
m
l t,
tani,
tan
i
ne
is
vár
á
j
ja,
ne ene. pedi eszik ind
va t, le djon kozó emes
hé
hogy javulni fog
jé po nál érd en
z Ak g n
a
s
l
a
í
á
e
e
n
áll ő k l,
e i is, m rmily em
elj ea kapcsolatuk.
ga os
en
s t leh
els ná
é
t
de zán kellom rnia nie a it.
nie kü
vá lmér ége
z.
fe tős

A Feld Entertainment és
a Disney on Ice társulata
a meghirdetett időpontok
(február 1-je, péntek 19.00;
2-a, szombat 11.00 és 15.00;
valamint 3-a, vasárnap 11.00
és 15.00) mellett egy plusz
Varázslatos Jégfesztivál előadást iktat be
budapesti programjukba, amely február 2-án este, 19
Ikrek
Másoknak, de saját magá
ája tranzitvízummal elhagyni Európát, találkoórai kezdettel lesz látható a Budapest Arénában.
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A Tranzit Anna Seghers azoit mutatja be a Disney On Ice
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zetközi Filmfesztivál
versenyprogramjáAranyhaj és a nagy
ban volt. A ﬁlm főgubanc, A szépség
szereplője, Franz
és a szörnyeteg,
Rogowski mások
és az Oscar-díjas,
mellett az Ezüst
valamint minden
Medve-díjas Vicidők egyik legtoriában szerenépszerűbb aniKate Moss
pelt, Paula Beer
mációs filmje,
A bak nő nem tűri a tétlenséa Jégvarázs kaa Frantz című,
get, nyughatatlan természete
landos pillanadíjnyertes Frannéha zűrös kalandokba is hajtja.
cois Ozon-film
tai
egy vadonatA január 16-án született Kate
Moss sikeres modellkarrierje
főszereplője volt.
új jégrevüben.

Komonyi Zsuzsi: „A közönség szeretete vonzott vissza a színpadra”
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Louis Galéria: Budapest II. Margit krt. 51–53.
Tel.: 06-1/316-3651, 06-30/944-7935 • E-mail: lakatos@mconet.hu
(A 4-es, 6-os villamosról a Mechwart liget megállónál kell leszállni)
Karórákat,
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Tavannes, Breitling, Vetta acél stopperos órákat 100 000–300 000 Ft-ig! (akár hibásat is)

BREITLING
PATEK PHILIPPE
CARTIER
ROLEX OYSTER
OMEGA
PATEK PHILIPPE
OMEGA
I.W.C.
VACHERON
CHRONOGRAPH
CONSTELLATION
Arany: akár 4 000 000 Ft Acél: akár 80 000 Ft
CHRONOGRAPH
1930-AS ÉVEK
CHRONOGRAPH
SCHAFFHAUSEN
CONSTANTIN
1900-AS
ÉVEK
Acél: akár 1 000 000 Ft
Acél:
Arany:
Acél: akár 250 000 Ft Acél: akár 100 000 Ft Acél: akár 500 000 Ft Acél: akár 1 000 000 Ft Acél: akár 500 000 Ft
Arany: akár 1 500 000 Ft Acél: akár 200 000 Ft Arany: akár 500 000 Ft Arany: akár 200 000 Ft Arany: akár 1 000 000 Ft Arany: akár 2 000 000 Ft Arany: akár 1 000 000 Ft
akár 2 000 000 Ft
akár: 100 000 Ft
Arany: akár 500 000 Ft

Zsebóra felvásárlás akár 100 000–300 000 Ft-ig!

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

Gyűjteményembe keresek színes, régi eozinmázas
körpecsétes Zsolnay porcelánt! Kimagasló áron,
töröttet is! Mérettől függően 300 000–3 000 000 Ft-ig!
1898–
1910-ig

1914-es

1878

1930-as
évek

Panorámás
Kaspó

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

Virágtartó

Váza
szőlőfürtökkel levelekkel

Váza
faunokkal és nimfákkal

Azonnali készpénzfizetéssel vásárolunk karórákat • zsebórákat • faliórákat • arany, ezüst, brilles
ékszereket • ezüst dísztárgyakat • Zsolnay és Herendi porcelánt • festményeket • antik bútorokat
• régi ezüst-, arany-, papírpénzeket • forgalomból kivont valutát • sárga golyós borostyánt
• antik bizsut • vitrintárgyakat • akár teljes hagyatékot.
Az értékbecslés ingyenes!

Weblap: louisgaleria.hu

Az árváltozás jogát fenntartjuk.

