rovatunkat megtalálja a 3. oldalon.
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MODERN JÁTÉKOK A LIGETBEN

Megkezdődött Magyarország legnagyobb és legkorszerűbb játszóterének kivitelezése.

(2. oldal)

2019. február 21. • 8. hét

Budapest • Dél-Pest

SCARLET
Faschion boutique

valamint

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

a PENNY mögött
változatlan helyen várja vendégeit!

A meggismétellhetetleenség varázsaa

Fogsor javítás azonnal!
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Júliusban keerül újra műsorra a
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Cím: Csepel, Petz Ferenc u. 14.
Nyitva: H–P 9–18 Szo 9–12
Telefon : 784-1772

A TÉRHALLÁS ÉLVEZETE KÉT HALLÓKÉSZÜLÉKKEL
9,66=$1<(5+(7
2 darab szinte láthatatlan Summit i2400
CIC hallókészüléket adunk 1 áráért
február 28-ig.

KULCSMÁSOLÓ és
ZÁRSZAKÜZLET

Hirdesse meg Budapesten!

ÉLEZÉST VÁLLALOK!
www.kulcseszar.hu

06/70-235-6480

1211 Bp., Károli Gáspár u. 2.
(a Csepel Művek I. Főkapu belső oldalán)

Tel.: 887-0707

P FA K I S G É P S Z E RV I Z
Benzines - Elektromos - Akkumulátoros
JpSHNV]DNV]HUŝMDYtWiVDJDUDQFLiYDO

KérjenidőpontotINGYENEShallásvizsgálatunkra!
Bp.IX.ker.,Ferenckörút26. 06304499201
Bp.XX.ker.,KossuthL.u.31/A. 06706767225

Nyitvatartás: H-P 8-17-ig
Cím: 1089 Budapest Vajda Péter utca 43
$WÆMØNR]WDWÆVQHPWHOMHVNĂUĞWRYÆEELUØV]OHWHNØUWØUGHNOąGMĂQĚ]OHWHLQNEHQ
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Tel: 06-30-432-3880
pfakisgepszerviz@gmail.com
ZZZSIDNLVJHSV]HUYL]FRP

Fotó: Arpad Bolya Photography, www.balassakrisztian.com

SZÁSZ FOGÁSZAT és
FOGTECHNIKA

AVATAR: Discover Pandora

Színes hírek

Egyedi Olasz ruhák
testalkattól függetlenül
megfizethető áron. XS-6XL
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Közösségi térré, városi ligetté alakítják át az V. kerületi Podmaniczky teret. A tér felújításával és
megújításával párhuzamosan megszűnik a jelenlegi trolibusz-végállomás; február közepétől a
72-es és a 73-as trolibuszra a Bajcsy-Zsilinszky úton, a mozi előtt lehet fel-, illetve arról leszállni.

otoro
s,
ép 30

KO ORVO
ete
SZÉPZMETIK SI, kúttal. Irált csal
BÉRB SÉGIPARAI, 06-20/988-59nyár
-71
EAD
ÁSA I KÁ
KÁ
MONO
RIER
szig

ÉSZS

ÉG

iá

B[ PO
da:
OB
ó
XI
KP. MJ 06
est: . Fehé
Tel. VII. Ki rvári út
AZON
: 78 rály u. 21
/a gépet,
6 -8
22470.
EG
garanc
Q¨ O[

FLèô

èGP HB

SB OZ

èôèC
SJM MF
ék sz T
er

zo
fa zoF t-t ól
n

K IR
AR A
Á
N
E Z Ü Y: 9 .2 5
ST:
0
370 fa  F

T
ó
nk

Európa egyik legkomplexebb
játszótere épül a Városligetben

AR

G sze
rviz
éből hálózaker
ncasze esünk
Szakm relőket
011@g ai önmail.

Ez

A

a ku 06 -2
po
ér Ö n 6
nne

etelő
KÉSZ
ina
üve ablakb
k
gez
Kft
fest PÉNZ
és, eál.
mén
VÉTE 06-70/657-15ablakyt,
45
i gázpal L
Bp. teljes h
t megvá ackját, heg
,
sároln esz tő
/Gra VII. R
ánk. Tel
Tele nd H á
.:
fon: o

űanyag Díjtala ny veke it kerám lyes
n ki
t, an iákat
Üz
sz
tik
,
dőny: let: +
06 -1állással, bútorokaH
3 év
/20 értékb
1-6
ABLAKLehe
AB
188
06-1/2 AKCIÓl Csar LAK
,
73- 083 -45%, nok
ww w.- he
5
lyben
ablaks
ztar.hu,vagy
ABLA
Tel.: unk
TÓ -AB
KAJ
és bejLAK Akc
ió 42% TÓ
ára
ti
kül!
kedvez
Cím ajtók
mé
06 -06 : 1162 egyedi
mé ny!
Bp.
dapest 09, Mo Rákosi retben Belnyilasz bil .:0 6-7 út 82. felF
aro.hu
0/6 79 Tel.:
AB
-8418
LA
KCSE
RE AK
RE
6
dvezm CIÓ ajá
énnyel nd ék
F
9
! 5 év red őn
82
garanc nye l,
ia.Tel.:
LÚJÍT
Z-ig.
ÁS
Abl
hőszig akmázo
lás,

AKFE

■ Családbarát fejlesztésekkel folytatódik a városligeti parkmegújítás,
megkezdődik Magyarország legnagyobb és legkorszerűbb játszóterének
kivitelezése a Ligetben.
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ELADÓ
PÉNZTÁROS
KOLLÉGÁKAT
KERESÜNK

BUDAPESTI BOLTJAINKBA
innovatív nemzetközi csapat
rutinos szakértő kollégák
modern drogéria környezet
fejlődési lehetőség

jelentkezni lehet a budapest@rossmann.hu e-mail címen
vagy a karrier.rossmann.hu oldalon.

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

Az úgynevezett Nagyjátszótér
több mint 13.000 négyzetméteren várja a gyermekeket és
szüleiket 2019 őszén.
A Liget Budapest Projektnek köszönhetően összesen 7
új játszótér kap helyet a megújuló Városligetben, melyek
közül az első és egyben a legnagyobb munkálatai kezdődtek meg a napokban. A Nagyjátszótér a Dózsa György út
– Ajtósi Dürer sor kereszteződéséhez közeli területen épül
fel, mely minden környező
sétányról könnyen megközelíthető lesz, másfél méter
magas, egyedi tervezésű kerítésén pedig öt bejárat lesz.
A játszótér nem csak méretével, de különleges felszereltségével, a felfedezésre,
természet megismerésére, tanulásra ösztönző játékelemeivel is ki fog tűnni. A tervezési folyamatban
pszichológusok, tájépítészek, pedagógusok mellett
gyermekek is részt vettek.
Mindezek eredményeképp
a különböző korosztályok
és a szülők igényei is viszszaköszönnek a tervekben: a

játszótér szerkezetét úgy alakítják ki, hogy a legkisebbek
egy védett belső körben játszhatnak, miközben a szüleik
kényelmes ülőalkalmatosságokon követhetik a gyerekek
mozgását.
A tervezők nagy hangsúlyt
fektettek arra, hogy teret engedjenek a szabad játéknak,
a játszótér kialakításával és
eszközeivel inspirálják a gyerekek alkotóenergiáit. Jó példa erre az a nagy felületen
kialakított homokos-vizes
játszórész, amiből előásható
fosszília-másolatok ösztönzik játékosan a tanulásra a
kicsiket.
Külön SMART-megoldásokkal kedveskednek azoknak a gyermekeknek, akik
szeretnek mérni, számokban nyilván tartani mindenféle adatokat: egyes csúszdák
kiírják majd, mekkora sebességgel suhannak rajtuk, illetve a homokos rész egy elkerített pontján ugrótávolságot

is lehet majd mérni, a kijelző
ekkor a pontos táv mellett a
hasonló távot ugró állatot idéző graﬁkát is megjelenít.
A Nagyjátszótér központi eleme egy háromszintes
mászóka lesz, amelyet Szinyei Merse Pál Léghajó című
festménye inspirált, elősegítve ezzel a játékos művészeti
asszociációt.
A nagyobbakra is gondoltak a tervezők, a Nagyjátszótér mellett kap helyet
egy úgynevezett Terepjátszó,
ahol lesz mászószikla, skateboard pálya, mászófal, de rollerezésre, görkorcsolyázásra,
kicsiknek motorozásra alkalmas tereket is kialakítanak. A
terület félkörívben zárt és védett lesz, ahol a tér tagoltságát kihasználva helyez el az
egyes játékzónákat. Egy félreeső részen (ún. Téröblözetbe)
kerül egy pumptrack pálya is,
ahol izgalmas vonalvezetésű
pályán gyakorolhatnak a BMX
kerékpárosok.

Színes hírek

TV

INTERNET

MOBIL

Szuggesztív előadó, aki személyiségével hitelesíti páratlan életművét. Olyan művész,
aki dalain keresztül nemzedékekre gyakorol hatást, szövegeinek mondanivalója érvényes, aktuális napjainkban is.
Március 9-én a tizenkettedik nagy koncertjére készül a Papp László Budapest
Sportarénában.
- Ezúttal mottója is van ennek a 12. találkozónak, mert
az egy tucatról azt gondolom:

Romantikus meglepetést kapott Szőcs Renáta
Felnőttkori első síelésére vitte el szerelme a TV2 Star
Academy
győztesét.
Szőcs Renáta szíve nagyon
kalapált az
első lesiklás előtt, de
szerencsére
nagyobb sérülések nélkül sikerült megúsznia a kalandot.
Szőcs Renáta a koncertek és
a tévés szereplések mellett is
sok időt tölt együtt párjával,
Márkkal.
- Az elején egy kicsit féltem,
mert gyerekkorom óta nem
volt rajtam sífelszerelés, de
mivel a párom nagyon jól síel, adott is pár jó tanácsot
és végig segített. Szerencsére gyorsan belejöttem és nagyon jól ment. A legnagyobb
kihívás az első lesiklás volt,
akkor rendesen kalapált a szívem, hogy vajon mekkorát fogok esni. Aztán mikor lejöttem esés nélkül, elég jó érzés
volt. Minden percét élveztem
- mondta Renáta.
A fiatal énekesnő és szerelme
egyébként már néhány hónapja együtt is élnek, így sokkal több időt tudnak együtt
tölteni, és programokból
sincs hiány.

ez már valami... Hozzáteszem,
büszke vagyok, hogy
idáig elértünk. A
koncert jelmondata pedig: „Így volt
szép...”, ami egy Bródy dal
címe is legutóbbi lemezemről, és nincs mögöttes tartalma. A múlt idő ezúttal nem
lezárása vagy befejezése valaminek, inkább kifejezése
annak, hogy a közönségemmel és a munkatársaimmal
megtett eddigi közös utunkért hálás vagyok – mondja
a művésznő.

I

AVATAR: Discover
Pandora

■ AVATAR: Discover Pandora - a XXI. század filmtermésének egyik legjelentősebb, korszakalkotó
alkotása, James Cameron AVATAR című filmje
inspirálta azt a kiállítást,
amely Európában először Budapesten látható.

A rendkívül látványos blockbuster kiállítás a Pandora lélegzetelállító környezetét és
lenyűgöző teremtményeit
mutatja be. Az esemény május 31-ig látogatható az Andrássy Élményközpontban.
A kiállítás megragadja és
elhozza a Földre egy idegen
világ lenyűgöző szépségét,
egyedi betekintést kínálva
abba, hogy Pandora szemszögéből milyennek látszik
saját bolygónk. A szórakoztató és oktató kiállítás látogatói – életkoruktól függetlenül
– megismerhetik Pandora világának tudományos és csodálatos jelenségeit. Olyan lenyűgöző elemeket mutat be,
mint a Hallelujah-hegység, a
Lelkek Fája és olyan teremtmények életnagyságú mását,
mint a lélegzetelállító ikrán,
az óriási páncélosló, a vad viperafarkas, a fénylő Hexapéd

Termál Hotel Pávai Berekfürdő

Csodálatos környezet, simogatóan selymes
gyógyvíz, pihenés és gyógyulás egy helyen.
Visszatérő vendégeink
10% kedvezményt kapnak!

T.: 06 59 519 111
Web: www.termalhotelpavai.hu
E-mail: thpfoglalas@gmail.com

BÚTORBOLT A XVIII. KERÜLETBEN A BÉKE TÉREN
X VIII., ÜLLI ÚT 737.
Nyitva tartás H–P.: 9–17, Szo.: 9–13

csakúgy, mint a fenséges Na’vi. A látogatók ismereteket
szerezhetnek a Pandora felfedezését lehetővé tevő űrutazásról és tudományos eredményekről az Alpha Centauri
naprendszerben. Interaktív
tevékenység formájában találkozhatnak Pandora őslakosaival, beszélgethetnek a Na’vi
néppel, a 270 centiméternél is
magasabb humanoid lényekkel kultúrájukról, nyelvükről
illetve zenéjükről. Megtapasztalhatják, milyen gyönyörűek
Pandora ékszerként ragyogó,
belső fénykibocsátásra képes
növényei és állatai, megismerhetik az AMP mobil páncélruha használatát.

295-5812

www.fejesbutor.hu AKCIÓ!
Az akció időtartama: 2019. 02. 21 – 03. 06-ig, ill. amíg a készlet tart!

Lili 3+1+1 ülőgarnitúra A kedvezményes Riverside sarokülő
310 000 Ft helyett
ár csak
199 000 Ft
a mintadarabokraa
érvényes!
Idill ID-14-F
tolóajtós
komód

372 000 Ft helyett

339 000 Ft
F

Idill ID-8 tolóajtós
gardrób
87 900 Ft helyett

62 000 Ft

212 400 Ft helyett

149 900 Ft

River RIV-2
tolóajtós
gardrób
103 200 Ft helyett

72 800 Ft
ÁRUHITELLEL Ön részletre is vásárolhat üzletünkben!

Bruttó árak!

■ Koncz Zsuzsa a magyar pop-rock egyik
legnagyobb, a mai napig folyamatosan koncertező legendája.

Fotó: Nerpel Nikoletta

„Így volt szép…”

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

MŰHELY: 1188 BUDAPEST, VASÚT UTCA 70/B. TEL./FAX: 295-2531

Kikapcsoló rovatunkat megtalálja a 10-11. oldalon.
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Paparazzi

A Szavak Forradalma
Telt ház előtt debütál A Szavak Forradalma a Papp László Budapest Sportarénában március 15-én. Új helyszínen, de a hagyományokhoz híven hip-hoppal, színházzal és irodalommal várja barátait a Red Bull Pilvaker csapata.

Balassa Krisztián - A megismételhetetlenség varázsa
■ Júliusban kerül újra műsorra a Pesti Magyar Színházban a PS
Produkció Vámpírok
bálja és Sakk című musicalje, mindkettő Balassa Krisztián karmester vezényletével.
– Milyen szerepet töltenek be ezek a darabok a
pályádon?
– Mindkét előadás közel áll
hozzám, de más-más okokból. A Sakk című darab teljesen rabul ejtett, amikor
meghallottam, imádom vezényelni, ráadásul a színpadon
vagyunk a zenekarral és a kórussal. Szó szerint „benne”
vagyunk a történések közepében. A Vámpírok bálja pedig
életem egy olyan pillanatában
talált meg, amikor hirtelen
légüres térbe kerültem szakmailag és gyorsan lépnem kellett; ezért különösen közel áll
hozzám. Mintha ezer éves jóbarátok lennénk. Akik ismerik egymás titkait és tisztelik
egymást kölcsönösen. Elképesztő, milyen rajongótábora
van külföldön és Magyarországon is. Igazi kult-musical
a szó szoros értelmében, mélyebb értelmezési rétegekkel
és zenei különlegességekkel.
Minden országban telt házzal
játsszák, és a rajongók beöltöznek a kedvenc szereplőiknek, elmaszkírozzák magukat. Sokat jelent nekik ez
az előadás.
– Mikor és hogyan alakult
ki benned a vágy, hogy karmester szeretnél lenni? Mi indított el ebbe az irányba?
– Gyerekként csak annyit
tudtam, hogy zenész lesz
belőlem, mert semmi máshoz nem éreztem afﬁnitást.
Jól énekeltem, jó ritmusérzékem volt, jó hallásom. Elkezdtem zenét szerezni, elvégeztem a zeneszerzés szakot,
de egy idő után azt éreztem,
hogy elfogyott a mondanivalóm. Majd jött a karvezetés, megéreztem a szépségét is azt hiszem, de nem
tudott rabul ejteni. Voltam
a színpad mindkét oldalán

színpadi szólistaként, zenekari zenészként, de semmi
sem nyugtatott meg annyira,
mint a vezénylés. Akkor éreztem azt, hogy megérkeztem.
– Szerinted milyen egy jó
karmester? És egy jó karmester milyen pluszt tud hozzátenni az előadáshoz?
– Egy jó karmester
szerintem elsősorban
jó zenész. Van elképzelése arról, mit akar csinálni. Az nagyon zavar,
ha teljes ürességet hallok, vagy szolgai másolást és az illető úgy zenél
robotpilóta üzemmódban, hogy azt érzem, minél hamarabb túl akar
lenni rajta. Ez elég gyakori a mi szakmánkban.
Azt hiszem, egy jó karmester úgy működik,
mint egy különleges
szűrő vagy ﬁlter. Vagy
mint a varázsszemüveg
a Hoffmann meséi című
operában. Egy olyan értelmezést vagy plusz nézőpontot ad a zenének,
ami egyébként is ott van,
de addig nem vettük észre. Ha érzékeny erre a néző,
akkor hallhatja a különbséget. Én általában hagyom,
hogy a zene keresztülfolyjon rajtam. Szeretem azt, ha
olyan kollégákkal dolgozhatok együtt, akik arra sarkallnak, hogy más értelmezésben
és szögből vizsgáljak egy-egy
zenei anyagot, ettől lesz izgalmasabb. A zene sose lehet ugyanolyan, mert függ az
előadótól, a befogadótól és
a közegtől, amiben elhangzik. Kicsit olyan, mint a ﬁzikában Schrödinger macskája.
Ha már kinyitom azt a bizonyos „dobozt”, befolyásoltam
a zenét, tőlem is megváltozik
és másmilyen lesz. Csak jó receptorok és szűrők kellenek
ahhoz, hogy az értelmezhető
legyen minden fél számára.
– Általában mekkora szabadsága van egy
karmesternek a darabok
értelmezésében?
– Ez függ az előadó színháztól, rendezőtől, országtól

azt hiszem. Magyarországon
vannak jó és vannak rossz tapasztalataim is. Van, ahol a
fentebb taglalt robotokra van
szükség, arra, hogy minden
este megbízhatóan ugyanaz menjen le és nincs szükség különcökre, akik eset-

bizonyíték, hogy egy jó zenével rendelkező darab a gyenge történet ellenére is óriási
siker lehet. Ellenben hiába a
jó történet és erős színházi
darab, ha a zene gyenge, akkor semmi sem menti meg a
bukástól.

leg többet szeretnének, vagy
egyéni elképzelésük is van
arról, amit csinálnak. Aztán
van olyan is, ahol a rendező esetleg partner abban, hogyan kell egy zenés darabot,
operát, musicalt életre kelteni és együtt fejtik meg a zenei
kódot, ilyenkor értelemszerűen jobban élvezi az ember
a saját szakmáját. Az egy kemény helyzet, amikor a rendezőnek olyan ötlete vagy elképzelése van, amihez a zene
nem illik, és csak azért is keresztülviszi az akaratát. Így
létrejöhet olyan faramuci állapot, amikor a zene szolgálja
a darabot és ekkor már nem is
zenés színházról beszélünk,
hanem színházi zenéről. Mint
a hotelekben a liftzene. Ez
is egy lehetséges értelmezés
természetesen, de ebben én
nem szeretek partner lenni.
Meggyőződésem, hogy a zene
az elsődleges ebben a műfajban és minden más csak ezután jön. Erre azt hiszem az is

– 2016 óta elsősorban Németországban dolgozol. Miért hoztad meg ezt a döntést?
Bejöttek a számításaid?
– Három évvel ezelőtt nem
volt más lehetőségem. Sose voltam olyan valaki, aki
jó kapcsolatokkal rendelkezett. Nem volt senki se, akire
számíthattam volna és sajnos
túl nagy a szám, ha igazságtalanságot érzek, nem tudok
csendben maradni. Nagyon
nehéz döntés volt, de választanom kellett, hogy vagy belepusztulok abba, amit csinálok, vagy dobbantok, és 19-re
lapot húzok. A legnehezebb
az volt, hogy Magyarországon felépítettem valamit sok
év alatt, és az egészet a hátam
mögött kellett hagynom. Kimenni egy 80 milliós országba és a semmiből újrakezdeni, na ez maga volt a téboly.
Ismét bizonyítanom kellett
saját magam számára is, hogy
van helyem ebben a szakmában, hogy értek ahhoz, amit

Fotó: Arpad Bolya Photography, www.balassakrisztian.com

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

Mosógépek szerelését vállalom!
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csinálok és van értelme folytatnom. Azt hiszem itt a legnagyobb elismerés az volt,
amikor már nem kellett meghallgatásokra járnom, hanem
csak felemelték a telefont és
azt mondták, rám van szükség. Ekkor úgy éreztem, hogy
valóban befogadtak és része
lettem a német zenés színházi életnek is.
– Hogy tudnád megfogalmazni, számodra mitől szép
és izgalmas a hivatásod?
– Színházi karmesterként
azt hiszem, a megismételhetetlenség varázsa. Az, hogy
aki aznap estére jegyet vált,
valami olyat hall, amit előtte-utána soha többé senki.
Abban a formában csak a nézőknek hozzuk létre, minden
tehetségünket és képességünket beleadva. Az élő darabok
híve vagyok, este hét órától tíz
óráig egy szentély a színház.
Iszonyú energiákat szabadít
fel egy jó előadás és nagyon
sok pluszt ad az embernek.
– Mi jelenti vagy jelentené számodra a karriered
csúcsát?
– Sok zenei műfajban kipróbáltam már magam, legyen az musical, opera vagy
operett. A szívemhez mégis
az operák állnak közel. Az
álmom az, hogy a jövőben
operákat vezényelhetek. Ott
érzem azt, hogy az ég és a
föld összeér, és én ott állhatok a közepén.
– Milyen feladatok várnak
rád a közeljövőben?
– Jelenleg Stuttgartban élek
és a Stage Palladium Színházban az Anastasia című darabot vezénylem. Tavasszal és
nyáron is Magyarországra
utazom a Sakk és a Vámpírok bálja előadások miatt. Augusztusban pedig a Szegedi
Szabadtéri Játékokon bemutatjuk Maury Yeston Titanic
című musicaljét. Hatalmas
darab, monumentális, mint
maga a hajó volt valamikor.
Boldog vagyok, hogy meghívtak Magyarországra dolgozni,
remélem a jövőben ez még
gyakoribb lesz majd.
Budai Klára
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KENEDI TRAVEL  ELŐFOGLALÁS 2019!

PROGRAMJAINK MÁRCIUS 31IG 811% KEDVEZMÉNNYEL FOGLALHATÓK!
KÖRUTAZÁSOK

DOLOMITOK LEGSZEBB TÁJAI
PRÁGA ÉS A MORVAORSZÁGI
MESEKASTÉLYOK 3 nap 2 éj
5 nap 4 éj
HÚSVÉT AZ ADRIÁN 4 nap 3 éj
busz, idvez., 4 éj 3 és 4 csillagos szállodákban busz, idvez, 2 éj háromcsillagos szállodában,
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos tengerparti
svédasztalos reggeli
svédazstalos reggelivel, kirándulások
szállodában, svédasztalos félpanzióval,
május 24-26., augusztus 2-4.
május 22-26. 94 900 Ft/fő -8-11%!
korlátlan italfogyasztással, kirándulások (Krk,
31 900 Ft/fő -8-11%!
Rijeka, Opatija) bor-házi sonka, sajt kóstoló
RÓMA-NÁPOLY-SORRENTO
PRÁGA-PLZEN-BRNO 4 nap 3 éj
Vrbnikben, csokoládékóstoló Opatijában
8 nap 7 éj
busz, idvez, 3 éj háromcsillagos szállodában,
április 19-22. 68 900 Ft/fő -8-11%!
busz, idvez, 7 éj három és négycsillagos
svédasztalos reggeli, kirándulások a program
szállodákban, svédasztalos reggeli,
szerint
PÜNKÖSD AZ ADRIÁN A PLITVICEI
városnézések
június
7-10.,
július 25-28.
TAVAKKAL
június 3-10. 139 900 Ft/fő -8-11%!
5 nap 3 éj
41 900 Ft/fő -8-11%!
busz, idvez., 3 éj kétcsillagos tengerparti
FIRENZE-RÓMA-VELENCE
szállodában svédasztalos félpanzióval,
SZEPESSÉG GAZDAG VÁROSAI
6 nap 5 éj
3 nap 2 éj
italfogyasztással, kirándulás Triesztbe,
busz, idvez., 5 éj három és négycsillagos
busz, idvez, 2 éj háromcsillagos szállodában,
Opatijába, bor-sonka-sajt kóstoló Vrbnikben,
szállodákban, svédasztalos reggelivel,
svédasztalos reggeli, kiránduások a program
városnézés Rijekában
Firenze gyorsvasútjegy, Velence helyi
szerint
június 6-10. 56 900 Ft/fő -8-11%!
vonatjegy, városnézések
június 17-19., július 26-28.
ápr. 18-23. 99 900 Ft/fő -8-11%!
ERDÉLY –
29 900 Ft/fő -8-11%!
SZÉKELYFÖLD KINCSEI
SZICÍLIA – A NAPFÉNY ÉS A TŰZ SZIGETE MAGAS TÁTRA-DUNAJEC-NEDECZ VÁRA
5 nap 4 éj
10 nap 9 éj
busz, idvez., 4 éj négycsillagos szállodában,
busz, idvez., 2 éj háromcsillagos szállodában,
busz,idvez., 9 éj három és négycsillagos
svédasztalos reggeli, kirándulások,
svédasztalos reggeli
szállodákban, svédasztalos reggeli,
húsfeldolgozó látványműhely látogatás
kirándulások a program szerint
városnézések
kolbásztöltéssel, kóstolóval, borral,
jún. 28-30. 29 900 Ft/fő -8-11%!
július 5-14. 189 900 Ft/fő -8-11%!
kirándulások, látogatás a Csiki sör
TÁTRA LEGSZEBB TÁJAI 3 nap 2 éj
manufaktúrában
TIROL ÉS BOLZANO 4 nap 3 éj
busz, idvez., 2 éj háromcsillagos szállodában,
május 1-5 59 900 Ft/fő -8-11%!
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában, svédasztalos reggeli, kirándulások a program
szerint
svédasztalos reggeli, tiroli folklór est
ÉSZAK-ERDÉLY MAGYAR EMLÉKEI 4 nap
3 éj
vacsorával, kirándulások a program szerint június 14-16. 29 900 Ft/fő -8-11%!
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában,
május 16-19., június 27-30.
KÁRPÁTALJA MAGYAR EMLÉKEI
svédasztalos reggeli, kirándulások a program
71 900 Ft/fő -8-11%!
4 nap 3 éj
szerint
busz, idvez., kirándulások, helyi
május 23-26., július 11-14.
TOSZKÁN TÁJAKON 5 nap 4 éj
45 900 Ft/fő -8-11%!
idegenvezetés, 3 éj háromcsillagos
busz, idvez., 4 éj háromcsillagos szállodában,
szállodában, gulyás party, borkóstoló
kirándulások, idegenforgalmi adó
DREZDA-LIPCSE-SZÁSZ SVÁJC-PRÁGA
szeptember 19-22.
május 1-5., augusztus 7-11.
47
900
Ft/fő -8-11%!
5 nap 4 éj
88 900 Ft/fő -8-11%!
busz, idvez, 4 éj három és négycsillagos
TÖRÖKORSZÁG –
szállodákban, svédasztalos reggeli,
BALTI KÖRÚT 10 nap 9 éj
AZ ÓKORTÓL NAPJAINKIG 9 nap 8 éj
kirándulások
busz, idvez., 9 éj háromcsillagos
busz, idvez., 8 éj négycsillagos szállodákban,
június 12-16. 69 900 Ft/fő -8-11%!
szállodákban, svédasztalos reggeli,
félpanzió, kompjegy,
kirándulások a program szerint
BERLIN-POTSDAM 4 nap 3 éj
szept. 9-17. 174 900 Ft/fő -8-11%!
július 12-21. 149 900 Ft/fő -8-11%!
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, kirándulások
LONDON-OXFORD-WINDSORCSEH VÁRAK ÉS KASTÉLYOK
május 26-29. 84 900 Ft/fő -8-11%!
STONEHENGE
4 nap 3 éj
8 nap 7 éj
busz, idvez., 3 éj négycsillagos szállodában, busz, idvez., 7 éj háromcsillagos szállodában,
FEKETE-ERDŐ-ELZÁSZsvédasztalos reggeli, sörkóstoló,
BODENI-TÓ 6 nap 5 éj
kirándulások a program szerint, svédasztalos
városnézések
busz, idvez., 5 éj négycsillagos szállodában,
reggeli, kompjegy
aug 29-szept. 1. 52 900 Ft/fő -8svédasztalos reggeli, kirándulások
június 6-13., július 18-25.
11%!
174 900 Ft/fő -8-11%!
július 25-30. 129 900 Ft/fő -8-11%!

NYARALÁSOK
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.,
129 900 Ft/fő -8-11%!!
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. 2328. 96 900 Ft/fő -8-11%!
KRK-SZIGET – OMISALJ 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj kétcsillagos szállodában,
svédasztalos félpanzió italfogyasztással, Krk
városlátogatás
jún. 12-15., 47 900 Ft/fő -8-11%!
KRK-SZIGET –OMISALJ 5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj kétcsillagos szállodában,
svédasztalos félpanzió italfogyasztással, Krk
városlátogatás
júl. 18-22., aug. 24-28.
71 900 Ft/fő -8-11%!
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 -8-11%!
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 -8-11%!
TOSZKÁN NYARALÁS ELBA-SZIGETI
KIRÁNDULÁSSAL
6 nap 5 éj
busz, idvez., 5 jé háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, ingyenes napozószékek,
napernyő a szálloda strandján
máj 27-jún. 1. 94 900 Ft/fő -8-11%!

PRÁGA-KARLOVY VARYBELGRÁD ÉS A VAJDASÁG
PÁRIZS-VERSAILLES-LOIRE VÖLGYEKUTNA HORA 4 nap 3 éj
3 nap 2 éj
STRASSBOURG 7 nap 6 éj
busz, idvez., 2 éj háromcsillagos szállodában, busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában, busz, idvez., 6 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, Becherovka múzeum svédasztalos reggeli, kirándulások a program
svédasztalos reggeli, kirándulások
belépő kóstolóval, kirándulások
június 14-16., aug. 2-4.
szerint
június 7-10. 44 900 Ft/fő -8-11%!
32 900 Ft/fő -8-11%!
július 1-7. 119 900 Ft/fő -8-11%!

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.
134 900 Ft/fő -8-11%!
júl. 9-18., júl. 30-aug. 8., aug. 6-15.,
aug. 13-22., aug. 20-29.
139 900 Ft/fő -8-11%!

További ajánlataink: www.keneditravel.hu

KÉRJE 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

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

Hogyan legyünk sikeresek?
A valódi kérdés az, hogyan mutassuk meg magunkat a külvilágnak! Ha ezt jól válaszoljuk meg
magunknak, sikeres képet tudunk kialakítani személyiségjegyeinkből. A folyamat legfontosabb
része, hogy mindig legyünk őszinték saját magunkkal, legyünk hűek saját stílusunkhoz.

A legnagyobb karrierdilemma:
vezető vagy specialista?

Új helyen, továbbra is
1990. óta a Csepeliek szolgálatában

KÖRÚT KFT AUTÓSISKOLA
1211 II. Rákóczi F út 107-115/C – Rákóczi Liget lakópark
• Járművezető-képzés minden kategóriában
• Gépkezelő (targonca, földmunkagép, emelőgép kezelő…képzések)
• Közlekedési szaktanfolyamok (GKI, ADR,…)
• Közlekedési továbbképzések

telefon: 06-20-9418-776, email: korutkft@gmail.com

FELVÉTELT HIRDETÜNK
budapesti mintaboltunkba
(1093 Budapest, Vámház körút 1-3.)

ELADÓ-PÉNZTÁROS

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.

Jelentkezni lehet
a kiss.edit@hungerit.hu e-mail címen.

■ E két kategóriából
választva évtizedekre
meghatározzuk a karrierutunkat, ezért a kérdés rendkívül nehéz, és
sok kockázatot rejt.

Vezetővé ritkán lesz valaki a
saját döntése mentén. Az első vezetői pozíció a legtöbbek
életébe általában úgy érkezik,
hogy kinevezik, felajánlják
számára a pozíciót sok évnyi
szakmai munka után. Az álláskeresés során ritkán sikerül vezetői tapasztalat nélkül
vezetői állást elnyerni álláspályázattal, de persze kivételek mindig vannak. Egyes cégek maguk indítanak vezetői
utánpótlás programokat, ahol
a saját soraikból választják ki
a cégük jövőbeli vezetőit, és
tanítják különböző módszerekkel. Azaz akinek vezetői
törekvései vannak, már akkor
kérdezhet erről állásinterjún
az adott cégtől, amikor még
nem vezetői állásra jelentkezik. A vezetővé válás egy
nagy cégben ilyen módon egy
hosszútávú karrierterv egyik
megfogalmazott célja lehet.
A specialista a munkájáért
járó juttatásai alapján pont

olyan megbecsült – jól ﬁzetett
– ember, mint a vezető. A specialista karrierlehetőségei abban a szakmai, akár tudományos ágban vannak, amikben
mozog, de van egy hatalmas

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

Munkahelyi baleset –
Mit kell tudnunk róla?

A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT.
FELVÉTELT HIRDET

KERTÉSZETI GÉPKEZELŐ,
FŰNYÍRÓ TRAKTOR-KEZELŐI,
KERTÉSZETI SZAK- ÉS SEGÉDMUNKÁS,
PARKÉPÍTŐ,
KŐMŰVES munkakörökbe
Amit kínálunk:
Hosszú távú, stabil munkahely, bejelentett 8 órás munkaviszony,
szakmai fejlődési lehetőség, versenyképes jövedelem,
kiegészítő juttatás: cafetéria.
Felvételnél előnyt jelent:
- Szakirányú végzettség, szakmai gyakorlat
- Gépjármű vezetői jogosítvány (B, C kategória)
Jelentkezés:
Önéletrajz és bizonyítványok megküldésével a park@varosgazda.eu
e-mail címre várjuk, valamint személyesen leadhatja
ügyfélszolgálatunkon (1215 Budapest, Katona József u. 62-64.)
További információ: 06-1/277-7856

kockázata is: ha valaki egy bizonyos témára, pl. technológiára
specializálódott, az
magában hordozza a
veszélyt, hogy a technológia elavulásával
az évek alatt felépített
mély, speciális tudása értéktelenné válik.
A technológiai fejlődés által előfordulhat, hogy hirtelen nagyon sokat fog tudni
– a semmiről. Ez akár hetek
alatt megtörténhet vele. Azaz legalább 2-3 témában kell
specialistának lennie ahhoz,
hogy ne legyen állandó veszélyben a karrierje.

CSEPELI ÉS DUNAVARSÁNYI TELEPHELYÜNKRE
EGYARÁNT KERESÜNK:
Nyitott pozíciók – kettő vagy három műszakos
munkarendben:
- AWI hegesztő
- Olvasztár
- CNC marós
- Szerszámfelfogó lakatos

- Anyagmozgató
- Elektroműszerész
- Esztergályos
- Raktáros

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

• Képzések / továbbképzések • Céges üdülő használat
(Balaton, Zemplén)
• Céges szálló, ill.
• Sportolási lehetőség
albérlet támogatása
• Kirándulások,
• Vállalati buszjárat
• Vidékieknek hazautazás rendezvények, egyéb
támogatás
juttatások

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

www.femalk.hu/karrier

Alapvetően
minden baleset, ami a
munkával
kapcsolatos tevékenység közben (tehát a munkavégzés során,
vagy azzal összefüggésben)
történik, munkahelyi baleset.
A munkába be- és onnan hazajárás is ide értendő, illetve a munkahelyen történt
olyan sérülés is, ami nincs
közvetlen összefüggésben a
munkavégzéssel.
Bizonyos esetekben a baleset nem kapja meg az üzemi
balesetté minősítést, így tehát járadékot sem kaphatunk
utána.
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Állomásfejlesztés a Keleti pályaudvaron

Dél-Pest

Elkezdődik a Keleti pályaudvaron a kereskedelmi szolgáltatások fejlesztése, aminek a keretében elbontják az oda nem illő pavilonokat. A későbbiekben tervezik
egy utascentrum kialakítását, valamint az utasforgalmi területek felújítását is.

Új térképen az éjszakai
járatok közlekedése

10. Konyhakiállítás

■ A teljes éjszakai hálózatról nyújt részletes információt egy most megjelent ingyenes zsebtérkép. A kiadvány elérhető
a Budapesti Közlekedési
Központ ügyfélszolgálatain és ügyfélpontjain.
A Konyhakiállítás 10 éve ad
megszámlálhatatlanul sok
inspirációt látogatóinak, és
ezernyi ötlettel kápráztatja el
az érdeklődőket.
Március 1-3. között a Budapest Arénában mindenki
megtalálhatja, ami a tökéletes konyhát jelenti számára, legyen az konyha- vagy
étkezőbútor, kisgép, nagygép, konyhai felszerelés vagy
maga a főzés élménye. Az
egész napos konyhatervezési tanácsadás mellett a látogatók megnézhetik a 2019es év legújabb konyhabútor
trendjeit és lélegzetelállító
konyagépeit.
A rendezvényről bővebb információ a www.konyhakiallitas.hu oldalon olvasható.

Az új térkép 1:40 000-es méretarányban ábrázolja Budapest teljes éjszakai közlekedési hálózatát. Tartalmazza 40
éjszakai autóbuszjárat útvonalát szerepük szerint színkódokkal, valamint a követési
idejüket jelző vonalvastagsággal megjelenítve. Az éjszakai 6-os villamos útvonalán
és a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér éjszakai közlekedési kapcsolatain kívül fel

vannak tüntetve a 2017 decembere óta péntek és szombat esténként éjjel fél egyig
járó M2-es és M4-es metrók,
valamint az M2-es metróhoz
csatlakozó utolsó HÉV-szerelvények is, amelyek a korábbinál később indulnak a
H5-ös és a H8-as vonalon. A
térképen valamennyi éjszakai járat által érintett megálló névvel szerepel, illetve az
ezek környezetében lévő, éjjel is üzemelő BKK jegyautomaták is megtalálhatók.
A térkép hátoldalán a hasznos tudnivalók mellett információk olvashatók az egyes
járatok jellemzőiről, az érvényes jegyekről és bérletekről,
valamint megtalálhatók az éjszakai hálózat legfontosabb
csomópontjainak helyszínrajzai is pontosan beazonosítható megállókkal.
A térkép a MÁV-Start és a VOLÁNBUSZ éjszaka is közlekedő,
Budapest közigazgatási határán
belül Budapest-bérlettel igénybe vehető járatait is jelöli.

Hirdessen Budapesten!!

Tel.: 887-0707

Komplett kivitelezés!
GABI
6 légkamra
ABLAK
38% kedvezmény 02.01-03.31-ig
ABLAK ÉS ERKÉLYAJTÓRA

Minden manyag nyílászáró egyedi gyártású!
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

Kövess minket
a Facebook-on is!
www.facebook.com/
szuperinfobudapest

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

Szakképzett zsaluzó ácsokat
keresünk azonnali belépéssel.

Nettó órabér: 2000 Ft

FARSANGI-NŐNAPI BÁL
M1 autópálya 22. km
Sasfészek-Tó
pihenőhely

MÁRCIUS 9. SZOMBAT

M1 autópálya 22. km
Sasfészek-Tó
pihenőhely

7990

bomélnayekkel!
Tos m
e
nyer
ke

érté

SVÉDASZTALOS VACSORA,
KORLÁTLAN ITALFOGYASZTÁSSAL
Zenét a székely Samu & Rice zenekar szolgáltatja

Asztalfoglalás: 06 30 512 4144

Ft/fő

Hivatalos bejelentett munka.
Szállást biztosítunk.
Fizetés 2 hetente.
Érd: 06 70 605 1797
NYÍRSÉG MFMÉP. KFT.

Kövess minket a facebookon is! www.facebook.com/szuperinfobudapest
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ABLAK-AJTÓ

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

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

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

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

ADÁS-VÉTEL
BÉLYEGFELVÁSÁRLÁS! Könyv, pénz, jelvény,
egyéb gyűjtemények vétele, díjtalan kiszállással. Pál István Tel.: 06-20/947-3928

Órákat készpénzért vásárolunk!
CARTIER
Acél:
akár 20 000 Ft
Arany:
akár: 100 000 Ft

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

PATEK PHILIPPE
Arany:
akár 4 000 000 Ft
Acél:
akár 2 000 000 Ft

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

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

06-30/788-6062
2

ÁLLÁS

SZAKMUNKÁST KERESEK lapostető szigeteléshez 14.000 Ft/nap, (400.000 Ft/hó). Heti fizetés.
06-70/550-9592 Szőcs Szigeteléstechnika Kft.

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

e
akásf lújít

PESTERZSÉBETI kis létszámú idősek otthonába
ápolónőt keresünk. Jelentkezés munkaidőben:
+36-20/397-0224 Ambrózia Kft.

Csak pontosan, szépen,
úgy érdemes.

BUDAPETI HOSSZTÁVÚ munkára keresünk kőműveseket, festőket és gipszkartonszerelőket, heti
fizetéssel. 06-30/2488-999 Prontax Kft.

Megváltozott
munkaképességű
(leszázalékolt)
munkavállalókat
keresünk
soroksári
munkahelyre.

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

akár

10 000 – 30 000

Ft

darabja

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

ELTARTÁS
ÉRTELMISÉGI HÁZASPÁR SZERETŐ, GONDOSKODÓ TARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNE
IDŐS SZEMÉLLYEL. 06-30/277-6622

ÉLETJÁRADÉK
KIEGÉSZÍTENÉ NYUGDÍJÁT? Nagyobb összegű
készpénzre van szüksége? Kössön életjáradéki
szerződést! 06-30-188-5118
EGYEDÜLÁLLÓ HÖLGY életjáradékot kötne,
ápolás, gondozás, havi juttatás fejében. Tel:
06-20/536-5299

ÉPÍTŐANYAGOK
II. OSZTÁLYÚ trapézlemez akció! Horganyzott és
színes trapézlemezek 1200-1300 Ft/m² (nettó).
Tel.: 06-29/367-618, 06-70/318-9472

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

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

Érdeklődni:
06-1/370-8727-es
telefonszámon
(10-15 óra között)

INGATLAN

CSERÉPKÁLYHA

ás

Magán apróhirdetés! 10 szó: 3900 Ft+áfa

/Ҍ1/ȇѷ

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

Agancs felvásárlás!

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

&"*")1ğ/"7ğ00")Ѽ
Érd.: 30/984-3666

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

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

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

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

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

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
] ¤

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

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

ot
aték
y
g
a
H
is!

ELADÓ KISPESTEN 60 m²-es téglaépítésű házrész, kertkapcsolatos, terasszal, frissen felújítva!
Tel.:06-30/712-7521

ơƦƬơƥΎƬƧƪƦƙΎtanfolyam

SZEGVÁRON, az élő Kurcától 100 méterre, Tiszától
1 km-re 100 m²-es, dupla portás parasztház eladó
2,9 MFt-ért. Utánfutó, lakókocsi, BMW X1, X3, Audi
A5 csere érdekel. 70/424-7820

Ƨȹɂȯɂʑ˶ΎƚȽȲȯȷȼɡΎƟɀȽɁɈΎƝɀɈɁɡȰȳɂ

ȯΎƥȯɀȵȷɂΎȶɷȲȼɊȺ˷

ƬȳȺ˷˶Ύ̵̯˹̸̶̱̯̳̐˹̸̴̷̲

LEHEL CSARNOKBAN, jól bevezetett 11,5 nm-es,
forgalmas helyen lévő üzlet március 1-től kiadó:
+36-30/257-9207
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

JÁRMŰ
KÉSZPÉNZÉRT autókat vásárolunk bontásra. Hivatalos igazolás és szállítás ingyenes.
30/4558719

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

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

KONTÉNER

Pacsirta
MOZGÁSÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ
KUCKÓ

TERÁPIÁK:
Egyéni és csoportos
mozgásés képességfejlesztés,
gyógypedagógia,
logopédia

KORAI
FEJLESZTÉS:
Vizsgálat,
tanácsadás,
aktív konduktív
torna,
manuálterápia

CSOPORTOK:
Guroló-, mászóés tipegőcsoport,
bölcsis és ovis torna,
alapozó torna,
iskola előkészítő
csoport,
grafomotoros torna

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

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

CÍM: 1091 Budapest, Üllői út 53/B. | WEBOLDAL: www.mozgasfejlesztokucko.hu
TELEFON: 06-30-947-5267 | FACEBOOK: Pacsirta mozgás és készségfejlesztő kuckó
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MASSZÁZS
FOGYASZTÓMASSZÁZS FÁJDALOMMENTESEN
depresszió,- szorongás csökkentés, léleksimogatás. premiumkilo@gmail.com, 06-30/294-1945

PAPÍR-RÉGISÉG

Zsazsa Galéria

Szakértelem és becsület egy helyen
ARANY
EZÜST
ÓRA
BRILL
BOROSTYÁN
HAGYATÉK

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

Megvalósítjuk álmaid esküvőjét!
Teljes körű esküvőszervezés Budapesten,
Pest megyében és a káprázatos Velencei-tónál.

Szárnyaljon
hát a képzelet,

AKCIÓK!

Manyag és
alumínium rednyök
5% kedvezménnyel!

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

ROVARIRTÁS

Keress bizalommal az alábbi elérhetőségeken:
Swan Weddings Esküvőszervezés – Marschall Krisztina
okleveles esküvőszervező: +36-70-199-2862
žžžȞŔžÇĩžíççČĩĀŔȞćťɇȗɇČĩÿĲʋŔžÇĩžíççČĩĀŔȞćť

TÁRSKÖZVETÍTÉS

TETŐ

SZOLGÁLTATÁS
18 ÉV TAPASZTALATTAL vállalok kőműves munkát: lapostető, vizes falak szigetelése, vegyi injektálás, ács munka, belső festés, laminált parkettázás, térkövezés, burkolás, nyílászárók cseréje.
Helyszíni árajánlat. 06-70/296-1876
SZERETET SZOLGÁLAT, lelki gondozás, imakérés. Segítünk amiben tudunk! Hívjon bátran:
06-30/419-6818
VÍZ-FŰTÉSSZERELÉS, csőtörés, duguláselhárítás. Tel.: 06-30/292-2149
LAKATOSMESTER! Rácsok, kapuk, kerítések készítése, zárnyitás, zárszerelés, lakatosmunkák.
Tel.: 06-30/299-1211
AKCIÓSAN FEBRUÁRBAN, márciusban ács és
tetőfedő bádogos munkát, palatető bontást,
felújítást vállalok.Saját anyagból dolgozunk.
/réz, alu, lindab, bramac/. Tel.: 06-70/566-4054

(forgalomból kivont valuta)

Ékszerek aukciós áron!
Antik arany; Gyémánt; Briliáns
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

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

Utazás busszal várpalotai étterem rendezvénytermébe idegenvezetővel,
részvétel egy igazi görög zenés programon, ahol görög zenekar és tánckar
szórakoztatja a vendégeket és megtanulhatjuk a görög táncot is. Görög
ebédet szolgálnak fel nekünk, a menü az alábbiakból áll: tzatziki, gyros
hasábburgonyával és lilahagymával, baklava.

Délután élőzene (tánczene), kedvünkre
táncolhatunk, szórakozhatunk!

HAJDÚSZOBOSZLÓI üdülés félpanzióval. Ár: 20.900 Ft/7éj Tel: 20/352-4406
www.jazminapartman.hu
ELŐ-TAVASZI AKCIÓK APARTMANOKBAN! Fürdő
50 m!6 nap 5 éj szállás, 5 svédasztalos reggeli + 5
vacsora Idegenforgalmi adóval,garázs,Wifi. CSAK:
23.250 Ft/fő/csomag.Több ajánlat http://hajduszoboszlo.jaszbere.hu Tel: 30/3817941

HONLAPUNKON
a nap 24 órájában
feladhatja hirdetését
interneten!
inte

Az akciós ár a készlet erejéig érvényes.

www.dunatox.hu

Régi ezüst-, aranypénzek, papírpénzek

március 9.

VEGYES
VÁSÁROLOK HAGYATÉKOT garázsvásárt, régi
autót, régi motorkerékpárt, régi robogót, retro biciklit, elektromos kerékpárt, alkatrészt, stabilmotort, dongót, gyűjteményt,. Tel.: 06-70/650-31-68

ÜDÜLÉS

30 343 3155

Ezüst dísztárgyak felvásárlása

BAZI NAGY
GÖRÖG KEN-EDI BULI!

TETŐJAVÍTÁS, ÁCSMUNKÁK. Cserepezés Lindab lemezzel és cseréppel. Bádogozás, ereszcsatorna. 06-30/899-6270, 06-70/363-9571

VÍZSZERELÉS

Tel.: 06

Herendi, Zsolnay porcelánok

KEN-EDI TRAVEL

GARANTÁLT TÁRS szabadidőpartner. Rendezvények, klubesték. Kiss Etelka T.: 06-1/269-4589

VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES keresése javítása, teljes vízvezeték csere földmunkával is.
06-70/544-4050

e-mail: megrendeles@dunatox.hu

(briliánssal díszített 1 karáttól)

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

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

RÉGISÉG

Arany felvásárlás: Fazonarany 20 000 Ft/g-tól

100 Ft/g-tól 800 Ft/g-ig

Esküvői tanácsadás,
ha magatok veszitek
kézbe a szervezést,
de iránymutatásra
van szükségetek a sok
ŞííĩçŅɇîŔɇČĩÿĲōħÈáČĳȴ
áradat közepette.

REDŐNY-RELUXA

KAKUCSI SZILVIA - Hívjon bizalommal! - készpénzért vásárol hagyatékot, könyveket, Zsolnay és Herendi porcelánokat, festményeket,
bútorokat, faliórákat, karórákat, csillárokat,
csipkéket, bundákat. 06-20/9120-527

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

együtt mindent
megvalósítunk!

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

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.

Részvételi díj:
9990 Ft -15% = 8490 Ft/fő!

JÖJJÖN VELÜK ERRE A NAGY
SIKERŰ VIDÁM PROGRAMRA!
A DÉLUTÁN FOLYAMÁN TOMBOLA
SORSOLÁS IS LESZ!
A Görögországhoz kapcsoló
ajándéktárgyakon kívül
10 000, 25 000 Ft értékű Ken-Edi
Travel utazási utalványok kerülnek
kisorsolásra, a fődíj egy 50 000 Ft
értékű utazási utalvány!

A NAP

24

órájában
BUDAPEST

www.szuperinfo.hu
www
szuperinfo hu

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

Üzleti apróhirdetés! 10 szó: 7800 Ft+áfa

LAKÁSFELÚJÍTÁS
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Víz, fűtés, villanyszerelés, kőműves, burkoló, festő, szigetelés. 06-70/944-7755
www.jumulakasfelujitas.hu
SZOBAFESTÉST, CSEMPÉZÉST, kőműves munkát,
kisebb javításokat is vállalok. 06-30/975-0053
FESTÉS, MÁZOLÁS, külső-belső hőszigetelés és
kapcsolódó szakipari munkái. T.: 06-30/9413-563,
www.szobafestok.eu, info@vabu.hu
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Az árváltozás jogát fenntartjuk!

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

rovatunkat megtalálja a 2. oldalon.

Aktuális
Európa egyik legkomplexebb játszótere épül a Városligetben

2019. február 21.
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Kikapcsoló
Eduardo Sacheri:
Lúzerek éjszakája
Buenos Aires tartomány egy
eldugott településén sok minden felett eljárt az idő. A 2001es gazdasági válság során kirobbant banki
megszorítások
idején egy baráti társaság
elég pénzt
gyűjt ahhoz,
hogy egy közös terv segítségével kilábalhassanak a pusztulásból és a
szegénységből. Ám időközben, a betétek országos elkobzásakor átverik őket, és elveszítik minden megtakarított
pénzüket. A pórul járt barátok elhatározzák, hogy mindet visszaszerzik, és ezzel
kezdetét veszi a tartomány
egyik legemlékezetesebb
pénzrablásának története.
A Lúzerek éjszakája az argentin pampákon játszódik az
ország egyik nem túl régi, sötét politikai időszakában. Egy

mesterien kitervelt bosszú felejthetetlen éjszakájának története, ahol a kisemmizettek
próbálnak elégtételt venni
mindazokon, akik tönkretették őket. A regény 2016-ban
elnyerte az Alfaguara-díjat,
amely a legkomolyabb szépirodalmi kitüntetés spanyol
nyelvterületen.

Görög Ibolya:
Mindennapi maceráink
Görög Ibolya Protokoll az életem című első könyve nagy
sikert aratott: egy éven belül
négy kiadást
ért meg. Abban a könyvben a Miniszterelnöki
Hivatal korábbi protokollfőnöke parlamenti emlékeit
l k írta
meg, és alapos tájékoztatást
adott a hivatalos viselkedés
szabályairól. Ebben a kötetben a társas érintkezés szabályait foglalja össze.

Alvaro Soler a SZINen hódítja a női szíveket
200 nap múlva indul a nyári suliszünetet búcsúztató Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN), ennek örömére a szervezők bedobtak a köztudatba néhány új fellépőt, köztük a sármos
spanyol-német énekes-dalszerzőt, Alvaro Solert, aki először lép fel hazai fesztiválon.

Emily M. Danforth:
Cameron Post rossz
nevelése
Amikor a tizenéves Cameron
Post szülei autóbalesetben
váratlanul
meghalnak,
a lány első,
sokkoló reakciója a megkönnyebbülés. Az suhan
át az agyán,
hogy hála az égnek
k sosem
fogják megtudni, mit tett pár
órával korábban: a legjobb
barátnőjével csókolózott a
szénapadláson.
Cam a szülei halálát követően a mélyen vallásos nagynénjéhez és jó szándékú,
de reménytelenül régimódi
nagyanyjához költözik. Tudja, hogy attól kezdve egészen
más lesz az élete. A Montana állambeli Miles Cityben a
túlélés két legfőbb alapszabálya: olvadj be, és hagyj békén másokat! Cam mindkettő

És így lőn Papváros.
A kételkedők, a gúnyolódók, a kérdezők és tagadók
száműzése után új világ születik: az ájtatosok menedéke,
a kikényszerített egység,
a helyes úton
járó polgárok
birodalma. Az
egyház hierarchikusan demokratikus városállam, ahol
mindenki számára világos a
különbség jogos és jogtalan
éhezés között, ahol imával oltják a tüzet, ahol a gyerekeknek
már az iskolában megtanítják
kordában tartani zabolátlan
gondolataikat, és ahol a kecskebőrbe kötött alkotmánykötet mindenkit pontosan eligazít, mit szabad és mit nem.
Végre megkezdődhet a felkéKal Pintér Mihály:
szülés a Megváltó érkezésére.
Atyavilág
De mi van, ha a Megváltó
Kezdetben vala a Város.
csak nem akar megérkezni?
Aztán jöttek a papok, és rá- És mi lesz, ha egy nap mégis
megérkezik?
találtak az Igaz Vallásra.
tökéletes szakértője lesz – de
az érzéseit és vágyait nem
tudja magában elfojtani.
Egy napon a kisvárosba
költözik Coley Taylor, a gyönyörű és hibátlan cowgirl, aki
az iskola legmenőbb srácának
a barátnője. Coley és Cam között váratlan, intenzív barátság alakul ki, amely, úgy tűnik, akár több is lehet, mint
barátság…
De amikor ez már-már reális lehetőséggé válik, Cameront hideg zuhanyként éri a
felismerés: csúnyán elárulták.
Nagynénje drasztikus lépésre
szánja el magát annak érdekében, hogy „helyrehozza” az
unokahúgát - az Isteni Ígéret
Keresztény Iskola és Gyógyítóközpont bentlakásos nevelőprogramjába küldi őt.

Fejtse meg rejtvényünket és a megfejtést küldje be címünkre!
Szuperinfó Rejtvény, 1132 Budapest, Visegrádi u. 48.,
e-mail: rejtveny@szuperinfo.hu
#FL«METJIBUSJEâ2019. március 1.
"IFMZFTNFHGFKUTUCFL«MEâLL¥[¥UU
FHZ,FEWFODSFKUWOZMBQPLC¢M¥TT[FMMUPUU
rejtvénycsomagot sorsolunk ki.
A helyes megfejtést és a nyertesek nevét
B4[VQFSJOG¢NSDJVTONFHKFMFOâT[NCBOL¥[¥MK«L
A Szuperinfó 2019/6. heti rejtvényének megfejtése:
A pénz a nyolcvanas évek hosszú haja.
Nyertese:
Kakuk Zoltán, Budapest XVIII.
Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.

"K»OEÃLP[[POFMàGJ[FUÃTUXXXLFEWFODXFCBSVIB[IV

Újranyitott a Metro Klub

Kikapcsoló

Metro Club Theatre néven nyitott meg újra Budapest legendás szórakozóhelye a Metro Klub a Dohány utcában, amely az 1960-as években a Magyar
Beat fellegváraként vált ismertté.

Magyarországon Händel
monumentális oratóriuma
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Február 26-án a Zeneakadémián kerül sor Georg Friedrich Händel Joshua oratórium / oratorio HWV 64
című művének magyarországi bemutatójára a Magyar
Händel Társaság és a Savaria Barokk Zenekar közös
rendezésében.
A mű címszerepét (Joshua, az izraeliták vezére) SziA DreamWorks Animation bemutatja a ﬁlmtörténet egyik
getvári Dávid énekli. Az oratórium műlegnépszerűbb animációs sorozatának várva várt
faja minden bizonnyal Händel
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Hablaty a falu főnöke
győzelmi kórusokat írlesz Astriddal az oljon. Händel oratóriudalán, míg Fogatlan
mai közül a Józsua
a sárkányok vezéré(Joshua) aratta az
vé válik. Ám az edegyik legnagyobb
sikert: a Sámson
dig látott legsötéután komponált
tebb veszedelem
oratóriumok kö– és egy Éjfúria
Sharon Stone
zül mindössze a
lány felbukkanáA halak nő igazi átváltozó
sa – még sosem
Júdás Makkabeust
művész, könnyen ölt magára
tapasztalt módon
mutatták be többkülönféle szerepeket. A március
teszi próbára hőször
a zeneszerző
10-én született Sharon Stone-t
ez a tulajdonsága a legeliséletében.
seink barátságát...
mertebb színésznők sorába
emelte.

A zenekart 2016ban alapította Szabó
Csaba, Ölveti Mátyás
és Rendes Péter dalszerző trió. Zenéjüket az
alternatív pop műfaj jellemzi, inspirációt kulturális
gyökereink jelentik számukra, legyen szó irodalomról, népdalokról vagy Cseh Tamás dalairól.
A Két karodban című albumhoz hat
fantasztikus énekessel készítettek felvételeket, többek között Csemer Boglárka
„Boggie”, Szász Veronika „Veni” énekesnőkkel vagy az Örkény Színház ﬁatal színésznőjével Zsigmond Emőkével.
Különleges színfoltot képez Kákonyi
Árpáddal, az Örkény Színház zenei vezetőjével a közös dalok írása,
Két karodban című első albumával hangszerelése.
debütált decemberben Folkfonics (Budapest, Éjzenekar.
szaka, Ninini.)
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ﬁatal rajongók fedezik fel zenéjüket,
és csatlakoznak a zenekar követőihez.

Nyilas

Halak

Szűz

A legendás Dire Straits
dalok, az ikonikus zenekar öröksége április 4-én
újra élőben csendül fel a The
Dire Straits Experience előadásában, a Papp László Budapest
Sportarénában.
Negyven év telt el azóta, hogy a rádiókban világszerte először hallhattuk a Sultans of Swing kezdő sorait.
Ahogy múlt az idő, megismerhettük
a fantasztikus gitárost és dalszerzőt
Mark Knopﬂert, és azt, amiből egy zenei univerzum lett: a Dire Straits
zenéjét.
A Dire Straits feloszlása óta
több mint 25 év telt el, ám számos olyan kompozíciót és zeneművet hagytak hátra, amelyek a
rock virágkorában születtek. Ha
valami, hát az ő hírnevük csak
nőtt az idő előrehaladtával. A
több mint 120 millió eladott album eladásai folyamatosan nö-
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Így neveld a sárkányodat 3.

Folkfonics / Két
karodban
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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.

Paparazzi rovatunkat megtalálja a 4. oldalon.
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Balassa Krisztián - A megismételhetetlenség varázsa

2019. február 21.

hirdetés az
5., 9. oldalon

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

2019. február 21.
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K É S Z P É N Z É R T VÁ S Á R O LU N K !
KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZ ÁNK!
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, zsebórákat, faliórákat vásárolok! Keresek Angelus, Heuer, Marvin,
Doxa, Bovet, Tavannes, Breitling, Vetta acél stopperos órákat
100 000–300 000 Ft-ig! (akár hibásat is)

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

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

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

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

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

1914-es

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

Panorámás
Kaspó

Virágtartó

Váza
szőlőfürtökkel levelekkel

Váza
faunokkal és nimfákkal

Forgalomból kivont valuták

1898–
1910-ig
1930-as
évek
1878

Régi lakástextíliák
(horgolások,
csipkék, hímzések)

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

Weblap: louisgaleria.hu

Az árváltozás jogát fenntartjuk.

