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JÖN A 4G A VASÚTI KOCSIKBA
Jelenleg közel 900 vasúti kocsiban érhető el ingyenesen vezeték nélküli internet. (2
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Felújított 
mosógépek 

garanciával!

Mosógépek  
szerelését 
vállalom! 

06-20/950-4941

Kártevőirtással foglalkozó budapesti cég

vállalati szektorba üzletkötő
munkatársat

keres

Amit nyújtunk

Modern, kényelmes, 
biztonságos munka-
környezet

Barátságos, családias 
légkör

Munkába járás 
támogatása

Hosszútávú mun-
kalehetőség, stabil 
háttér

Versenyképes jöve-
delem + jutalék

Feladatok

A cég szolgáltatásai-
nak értékesítése

A meglévő ügyfelekkel 
történő kapcsolat-
tartás

Új ügyfelek felkutatása

Ajánlatok, kalku-
lációk, szerződések 
elkészítése

Megrendelések keze-
lése, visszaigazolások 
elkészítése

Elvárások

Jó kommunikációs 
képesség

Agilis, határozott 
fellépés

Rugalmasság, utazá-
si hajlandóság

B kategóriás jogo-
sítvány

Vállalkozói szemlélet, 
teljesítményorientált 
gondolkodás

Előnyök

1-3 év üzletkötői 
tapasztalat

Telesales munkata-
pasztalat

Vállalati kártevő-
mentesítés ismerete

G Suite alapos 
ismerete

Cégadatbázis gyűj-
tésben tapasztalat

Hogyan pályázz?

Ha szeretnéd betölteni az állást, 
kérlek, küldd el

az önéletrajzodat az

iroda@dunatox.hu
email címre minél előbb. 

Dunatox csapata várja 
jelentkezésedet

Dunatox Kft.

HARTMANN Kft. 
Gépkölcsönző

Építkezéshez
Barkácsoláshoz
Kertépítéshez

Gépek, eszközök
BÉRBE- 
ADÁSA.
 Vésőgépek 
Csiszológépek 
Tömörítő gépek 
Áramfejlesztők
Fűrészek
Vibrátorok 
Marógépek 
Betonfúrók 
Kerti gépek, stb.

BP. XVI. 
Csömöri út 5. 

T: +361 4020747 
M: +70 3185271
Ny: H-P 7-17 h. 

www.profigep.hu
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Dél-Pest

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

Több mint
20 éves

tapasztalattal

Tel.: 292-4533
Pestszentimre

www.kenyvelde.hu

vállaljuk 
Kft.-k, és Bt.-k 

könyvelését, 
végelszámolását.

Könyvvizsgáló és Számviteli 
Szolgáltató Bt.

VIBEL
Csepeli telephelyünkre keresünk:

- C kategóriával és GKI-val 
áruterítői munkára, ÉS

- E kategóriával minden nap otthon 
alvós munkára gépkocsivezetőket 

Délpest környékéről. 
Tel.: 06-70-941-9166 TG

K K
ft.
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Aktuális
Online is intézhető lesz az iskolai beiratkozás
A közeljövőben elektronikussá válik számos, általános és középiskolai tanulmányi ügy 

intézése, a többi közt online is intézhető lesz az általános iskolai beiratkozás. A fejlesztés 

egyes részei már a 2018-2019-es tanévben használhatók lesznek.

 ■ Idén már számos sza-

badtéri tűzhöz riasztot-

ták Budapesten a tűzol-

tókat. Ezek a tűzesetek 

megelőzhetőek volnának 

– derül ki a Fővárosi Ka-

tasztrófavédelmi Igazga-

tóság közleményéből.

Budapesten a kerti avar- és 
hulladék égetéséről a Főpol-
gármesteri Hivatal Szmogriadó 
rendelete rendelkezik, amely-
nek értelmében a kerti avar- és 
hulladék égetése tilos. Helyette 

a komposztálás és a külön, er-
re a célra rendszeresített zsák-
ban való gyűjtés javasolt.

A külterületen végzett ége-
tés engedélyhez kötött, így 
előzetesen engedélyeztetni 
kell a tűzvédelmi hatósággal 
a lábon álló növényzet, tarló, 
illetve a növénytermesztéssel 
összefüggésben keletkezett 
hulladék szabadtéri égetését.

A szabadtéri tűzgyújtás fel-
tételeit az Országos Tűzvé-
delmi Szabályzat tartalmaz-
za, a jogszabálytól eltérő vagy 

hatósági engedély hiányában 
végzett tűzgyújtási tevékeny-
ség tűzvédelmi bírságot von 
maga után.

- A kerti grillezés, bográ-
csozás megengedett, de fel-
tétlenül készítsünk be min-
dig elég oltóanyagot!

- Soha ne engedjük meg a 
gyerekeknek, hogy játssza-
nak a tűzzel és mindig ma-
gyarázzuk el nekik, hogy ez 
miért veszélyes!

- A szabadban kijelölt tűz-
rakóhelyen van lehetőségünk 
tüzet gyújtani. A meggyújtott 
tüzet soha ne hagyjuk felügye-
let nélkül és minden esetben 
gondoskodjunk itt is megfele-
lő mennyiségű oltóanyagról!

- Mindig legyen nálunk tűz-
oltásra alkalmas kézi szer-
szám, és csak akkora tüzet 
gyújtsunk, amekkorát folya-
matosan felügyelet alatt tu-
dunk tartani!

Előzzük meg a szabadtéri tüzeket!

 ■ Jelenleg közel 900 

vasúti kocsiban érhe-

tő el az utasok számá-

ra ingyenesen vezeték 

nélküli internet, harma-

dik generációs (3G-s) 

routerek segítségével. 

A vasúttársaság célja – az 
adatátviteli technológia fej-
lődésének kihasználásával – a 
meglévő eszközök moderni-
zálása, azok negyedik gene-
rációs (4G-s) routerre törté-
nő lecserélése. Erre a tervek 
szerint nagyrészt még az idén 
sor kerülhet.

A MÁV-START megkezd-
te az eddigieknél érezhe-
tően sokkal gyorsabb in-
ternetet biztosító eszközök 
beszerzésének előkészületeit, 
azok üzembe állítása három 
ütemben valósul majd meg. 
Az első 300 darab 4G-s rou-
ter és a hozzájuk kapcsolódó 
kiegészítők beérkezése má-
jus végéig várható. A jelenlegi 
ütemezés alapján az első rou-
terek cseréje az év második 
felében kezdődhet meg, ezek 

az eszközök a belföldön köz-
lekedő IC kocsikba kerülnek 
be. A cserékre folyamatosan, 
a járművek ütemezett karban-
tartása keretében kerül sor. A 
teljes eszközpark modernizá-
lása várhatóan 2020 I. félévé-
ben fejeződhet be. 

 A fejlődésnek köszönhető-
en, a mobileszközzel történő 
internetezési szokások meg-
haladták a vasúti kocsikban 
rendelkezésre álló 3G-s tech-
nológiát. Az utasok által hasz-
nált WIFI-szolgáltatásban az 
országos 4G-s lefedettségének 
köszönhetően, az eddigieknél 
nagyobb adatátviteli sebessé-
get, ezáltal jelentős minőségi 
javulást és több utas számá-
ra elérhető internetkapcsola-
tot eredményez majd a 4G-s 
routerek beszerelése.

Jön az ingyen 4G a vasúti 
kocsikba

Segélyhívás: mindig
a 112 a nyerő szám
A 112-es köz-

ponti segély-

hívószám az 

egész Euró-

pai Unió te-

rületén működik, így Magyar-

országon is ezt kell tárcsázni, 

ha segítségre szorul valaki. 

Ám akadnak olyan, kevésbé 

kiélezett szituációk, amikor 

ugyan segítségre vagy hiva-

talos személy eljárására van 

szükségünk, de nem élet-ha-

lál kérdésről van szó. Mint 

például ha találunk egy nyit-

va hagyott autót. Korábban 

ilyen esetben a rendőrkapi-

tányságot is tárcsázhattuk, a 

néhány éve bevezetett új irá-

nyítási rendszerben azonban 

nem ez a jó eljárás.

Most már minden segély-

kéréssel a 112-t kell tárcsáz-

ni. Hívásunk a három orszá-

gos központ egyikébe fut be, 

aszerint, hogy melyikben tud 

leghamarabb a kezelő foglal-

kozni velünk. Az információ 

alapján ők továbbkapcsolják 

hívásunkat a fővárosi vagy 

megyei illetékes Tevékenység 

Irányítási Központba (TIK). 
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www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu

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

Manual Hungary Kft.

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

innovatív nemzetközi csapat

modern drogéria környezet

rutinos szakértő kollégák

fejlődési lehetőség

ELADÓ 
PÉNZTÁROS

KOLLÉGÁKAT
KERESÜNK

BUDAPESTI BOLTJAINKBA

A jelentkezését ezen az elérhetőségeken várjuk:
Mail.: hbkft@hubertusbor.axelero.net  l  Tel.: 20/355-29-18

Cím: Hubertus-Bőr Kft.  l  H- 2000, Szentendre, Kőzúzó utca 7.

Feladatok:
- bőrdíszműves termékek szabása (Szabász esetén)

- bőrdíszműves termékek előkészítése
- bőrdíszműves termékek varrása/tűzése.

Elvárt tapasztalat:
- pár éves szabász/bőrdíszműves/varrónői tapasztalat,

- de elhivatottság és megfelelő érzék esetén a betanítás is megoldható.
Bérezés:

- próbaidő alatt a tapasztalatnak/képzettségnek megfelelő fix bérezés,
- próbaidő után teljesítményarányos bérezés.

Munkavégzés helye: Szentendre, Kőzúzó utca 7.
Munkaidő: 6:20-15:00-ig (két szünettel)

A Hubertus-B�r Kft. B�rdíszm�ves/Varrón�,valamint Szabász munkatársat keres!

tanfolyam 
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Bemutatták a nyaralóhajót 
Az utazási kiállításon mutatták be a Nicols Estivale Octo típusú nyaralóha-

jót, amely 8-10 személy szállítására és egyben szállására alkalmas. A gyártó 

2020 májusáig összesen 20 hajót szállít le a Tisza-tó, Felső-Tisza vidékére.

 ■ A Csodák Palotájá-

ban a 2018-2019-es tan-

év újdonsága, hogy min-

den hónapot egy érde-

kes témának szentel az 

intézmény, és a játéktéri, 

előadói és laborban zaj-

ló oktatási programo-

kon túl egy témanappal 

is készül, együttműkö-

désben szakmai partne-

reivel. 2019. márciusá-

ban ez a téma az energia. 

A 2018-as hagyományokat 
folytatva, ebben az évben 
ismét egy, az energiaszek-
tor által életre hívott oktatá-
si program mutatkozik be a 
Csopában. 2019. március 19-
e délelőttjén az általános is-
kola felső tagozatosainak és 
a középiskolásoknak szóló 
program keretében a MEKH 

Energiaköveteivel találkoz-
hatnak az érdeklődők, akik 
által betekintést nyerhetnek 
a programba,  melynek cél-
ja a fogyasztói tudatosságot 
fejlesztő szemléletformálás 
és a jövő szakembereinek 
felkarolása. A témanap ke-
retében két, óránként meg-
rendezésre kerülő program 
közül válogathatnak az isko-
lai csoportok.

Molnár Janka Sára (Eötvös 
Loránd Tudományegyetem, 
fi zika szak) Energikus ener-
gia show címmel látványos kí-
sérleteket mutat be az Öveges 
előadó teremben, Nagy Ben-
ce (Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem, biológia-földrajz ta-
nár szak) pedig workshopot 
tart a Richter Gedeon labor-
ban a diákoknak Legyél Te is 
energiaforradalmár!  címmel. 

Energiakövetek
a Csodák Palotájában

 ■ A londoni Saatchi Ga-

lériába érkezik idén ősz-

szel a Tutanhamon egyip-

tomi fáraó sírkamrájá-

ból származó kincsekből 

összeállított nemzet-

közi vándorkiállítás.

A Tutankhamun: Treasures 
of the Golden Pharaoh (Tu-
tanhamon, az arany fáraó 
kincsei) című tárlatot no-
vember 2-től 2020 má-
jusáig nézhetik meg 
az érdeklődők a brit 
fővárosban.

Az ókori egyipto-
mi uralkodó nyug-
helye megtalálá-
sának hamarosan 
esedékes 100. év-
fordulóját ünneplő 

vándorkiállításon 150 tárgy 
látható, amelyek közül 60 
először hagyta el Egyiptom 
földjét.

A tárlat premierje tavaly 
márciusban volt a Los Ange-
les-i California Science Cen-
terben, ahonnan a párizsi La 
Villette kulturális központba 
költözik át idén márciustól 
szeptemberig. London lesz a 
tíz várost érintő vándorkiállí-

tás harmadik állomása.
A kiállított tárgyak 

között szerepel egy 
aranyból készült - a 
kanópusz-felszere-
lések közé tartozó 
- miniatűr koporsó, 
amely Tutanhamon 
mumifi kált gyomrát 
őrizte.

Londonba érkezik
a Tutanhamon kincseiből 
rendezett vándorkiállítás

A Stand, Széll Tamás és Szul-
ló Szabina mindössze fél éve 
nyitott fi ne dining étterme 
kapta a Volkswagen-Dining 
Guide Év Étterme díjat. Az 
ország legjobb éttermei kö-
zé 2018-as teljesítményével 
a Stand után sorrendben az 
Onyx, a Costes, a Borkonyha, 
a Costes Downtown, a Babel, 
a MÁK, a St. Andrea Restau-
rant, a Textúra, az Anyukám 
mondta, az Olimpia és az 
Arany Kaviár került. 

A fődíj bejelentése előtt 
idén is különdíjakat adtak át. 
Idei újdonság, hogy a Dining 
Guide korábban nem vizsgál-
ta az éttermi kávélapokat, 

idén azonban erre is sor ke-
rült. Az év éttermi kávélapja 
díjat a Stand Étterem kapta. 
Szintén először adták át az 
év koktélbárja díjat, amelyet 
a nemzetközi hírnevet is szer-
zett Boutiq’Bar tulajdonosa, 
Nagy Zoltán vett át. Az idei 
harmadik új elismerés az év 
szervizembere díj: a díjat Li-
zsicsár Miklós, a St. Andrea 
Restaurant étteremvezetője 
kapta.

A Stand lett az év étterme 
2018-ban

KEN-EDI TRAVEL– UTAZZON A LEGJOBB ÁRON! 
MÁRCIUS 31-IG 8-11% ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNNYEL FOGLALHAT!

További ajánlataink: www.keneditravel.hu honlapunkon és 224 oldalas katalógusunkban.

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

SEMMERINGI ÉLMÉNYEK
busz, idvez.

ápr. 12. 10 990 Ft/fő -8-11%!

EISENSTADT-FERTŐD
busz, idvez.

ápr. 13. 8990 Ft/fő -8-11%!

KASSA – RÁKÓCZI VÁROSA
busz, idvez.

ápr. 13. 9490 Ft/fő -8-11%!

KÖRMÖCBÁNYA-BAJMÓC
busz, idvez.

ápr. 13. 8490 Ft/fő -8-11%!

POZSONY ÉS DÉVÉNY VÁRA
busz, idvez.

ápr. 13. 8790 Ft/fő -8-11%!

VARASD-CSÁKTORNYA
busz, idvez.

ápr. 13. 8990 Ft/fő -8-11%!

SÁROSPATAK-TOKAJ
busz, idvez., ebéd, borkóstolós prorgram

ápr. 14. 12990 Ft/fő -8-11%!

VESZPRÉM-VÁRPALOTA- 
SZÉKESFEHÉRVÁR
busz, idvez., ebéd

ápr. 14. 8490 Ft/fő -8-11%!

SZERENCS-MONOK-TÁLLYA
busz, idvez., ebéd, borkóstolós program

ápr. 27. 12 990 Ft/fő -8-11%!

FIRENZE-RÓMA-VELENCE
HÚSVÉTKOR 6 nap 5 éj

busz, idvez., 5 éj három és négycsillagos 
szállodákban, svédasztalos reggelivel, 
Firenze gyorsvasútjegy, Velence helyi 

vonatjegy, városnézések
ápr. 18-23. 99 900 Ft/fő -8-11%!

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
ápr. 19-22. 68 900 Ft/fő -8-11%!

SALZBURG-SALZKAMMERGUT 
ÉS A SASFÉSZEK 4 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj háromcsillagos 
szállodában, svédasztalos reggeli,

kirándulások a program szerint
ápr. 25-28. 64 900 Ft/fő -8-11%!

ERDÉLY –
SZÉKELYFÖLD KINCSEI

5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj négycsillagos szállodá-
ban, svédasztalos reggeli, kirándulások, 
húsfeldolgozó látványműhely látogatás 

kolbásztöltéssel, kóstolóval, borral, 
kirándulások, látogatás a Csiki sör

manufaktúrában
május 1-5., 59 900 Ft/fő -8-11%!

BERLIN-POTSDAM 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos 

szállodában, svédasztalos reggeli, 
kirándulások

máj. 26-29. 84 900 Ft/fő -8-11%!

DOLOMITOK LEGSZEBB TÁJAI 5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj 3 és 4 csillagos 

szállodákban svédazstalos reggelivel, 
kirándulások

máj. 22-26. 94 900 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%!

ALBÁNIA 10 nap 9 éj
busz, idvez., 1-1 éj oda-vissza 

Szerbiában, 7 éj Albániában négycsilla-
gos szállodában, svédasztalos reggeli, 

ingyenes napozószék, napernyő
jún.25-júl. 4., júl.2-11., 

129 900 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. 
134 900 Ft/fő -8-11%!

ANETT TOURS
1066 Bp., Dessewffy u. 49.

Tel.: 269-3533 • www.anetttours.hu

Adminisztrációs díj minden útnál 500 Ft/fő
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KITTSEE CSOKIGYÁR + POZSONY 
ápr. 13. busszal 6.000 Ft/fő

KRAKKÓ – AUSCHWITZ – 
WIELICZKA – ZAKOPANE 

3 nap/2 éj, busz+hotel+reggeli
Június 8-10. 40.700 Ft/fő

PRÁGA – KUTNA HORA 
3 nap/2 éj, busz+hotel+reggeli

Jún. 8-10. 57.600 Ft/fő

DÉL-CSEHORSZÁG GYÖNGYSZEMEI
busz+hotel+reggeli

Október 12-13. 2 nap/1 éj
Ápr. 15-ig csak 27.900 Ft/fő

PÁRIZS NEVEZETESSÉGEI
Október 25-29. 5 nap/3 éj

busz+hotel+reggeli
Ápr. 15-ig csak 89.900 Ft/fő!
Előfoglalási kedvezmény a görög 

nyaralásokra! március 29-ig 
Busszal 6%, egyénileg 5%.

7 nap/6 éj, félpanzióval, 
4 ágyas elhelyezéssel 

30 000.- Ft/főtől.

Nyaralás
Lillafüred Kapujában

4 nap/3 éj, fp/fő: 
22 000.-

3 nap/2 éj, fp/fő: 
17 000.-

lillafuredkapujahotel@chello.hu
www.lillafuredkapujahotel.hu

46/339-423, 30/9681-045
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ABLAK
ABLAK AKCIÓ  -45%, www. ablaksztar. hu, Tel.: 

06-1/273-0835

ABLAKAJTÓ
TÓ-ABLAK  Akció 42% kedvezmény! Bel-

és bejárati ajtók egyedi méretben fel-

kül! Cím: 1162 Bp. Rákosi út 82. Tel.: 

06-0609, Mobil.:0
6-70/679-8418 

dapestnyilaszaro. hu ABLAKCSERE RE AKCIÓ  ajándék redőnnyel, 

dvezménnyel! 5 év garancia.Tel.: 

9

AKFELÚJÍTÁS
Z-ig. Ablakmázolás, ablakbeál-

hőszigetelő üvegezés, ablak-

inak Kft. 06-70/657-1545
VÉTEL igázpalackját, hegesztő 

tmegvásárolnánk. Tel.: 

Gszervizhálóza- éből keresünk ncaszerelőket Szakmai ön- 011@gmail.
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Ez a kupon 6 ér Önne

Bp., VII. R
á

/Grand Ho Telefon: 06-2

KÉSZPÉNZ festményt, teljes h

da: XI. Fehérvári út 21/a

est: VII. Király u. 70. 

Tel.: 7
86-8224

ARANY: 9.250�F
EZÜST: 370�Ft-tól

ékszer

fazo
fazon

KP.

ARA KIRÁ

EGÉSZSÉG

otoro
s, ép 304 800,- Ft 0,- Ft

00,- Ft 
helyet

t

ORVOSI, KOZMETIKAI,
SZÉPSÉGIPARI
BÉRBEADÁSA

Szállá
s u. 2/b. 598

hu

anyzott és 
ttó)T

ó

06

AZON
gépet,

garanciá

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

KÁD KÁDFELÚJÍTÁS HŐ
val, Akció: fehér 16 00

240-9637, 06-30/989-42
KÉM

megbíz
ha szaké

rtelem kemenyfelujítokft
2007@ 063

Kastélyok ber

ezüsttárgyakat, 6-12 személyes 

stb. Kovács Margit kerámiákat, H

könyveket, antik bútoroka

Díjtalan kiszállással, értékb

Üzlet: +06-1/201-6188,

ST

ÉS 

ÁS

HITEL HÁZHOZ M
Expressz Hitelcen GYORS Hitelek ingatlanra a

3 nap alatt előzetes költségek n

BAR-listásoknak is megoldhat

Kedvező lakásvásárlási hitelek, cé

hitelek kezdő vállalkozásoknak is.

Adósságrendezés, személyi hitel.

www
.hite

l-gyo
rsan.

Gyors és korrekt ügyintézés, hívjon bizalommal!

Budai Gizella: 06-70/329-1543

Iroda: 06-1/200-5254,  

e-mail: expresszhitel@t-online.hu

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

FESTÉSMÁZOLÁS

Antialkoholista csapat 

es lakásfelújítást vállal!

@vipmail.hu 998-2369

tés, mázolás,
tázás, pézés,

zerelés, stb.

ERSZÁM
ogos gépeket, élhaj-

üllőt, CO hegesztőt, 
marót, kompresz-

6-70/6026-229
 ÉPEK

k javítása 4 389-8073, 

k mosó-
rosütőt 

ő-

Díjtalan Tele (1) 280

fe bútoro
m� ezüs teljes h

LEND
v

RÉGI KÖNYVEK,  könyvtárak, hag

magas áron. Díjtalan kiszállással házh

FONT ANTIKVÁRIUM 1062 Bp., Andrássy

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

Telefon:
06-20/950-4941

Felújított m
osógépek

garanciával.
PARKETTANYIKORGÁS

OZOG? NYIKOROG?

�s Lajos parkettásmester bontás 

ünteti meg a parketta nyikorgását! 

avítás, csiszolás, tükörlakkozás. 

echnológia. 10 év garancia.

0/941-4891, 404-1230

arkettanyikorgas.hu ŐNYRELUXA
CIÓ

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

4
-2229 ny.hu

ÁSOK. 5%! s áron!

űanyag-
dőny: 
3év 

Buda
Pes
Tel.

K

Omeg akár 600 

Tartós, esztét
www.hazsz
Tel.: 

06-20

H�S FELÚJ 20% KEDV

SZOLGÁL

Lehel Csarnok - helyben vagyunk

sárolok nagyméretű és kisebb fe

dobozt, gyertyatartókat, tálcákat, törtezü

es Zsolnay porcelánokat, régi álló-, fali as

ékért első vevőként a legmagasabb árat fi

104 herendi17@freem
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 ■ A Hooligans zenekar 

utoljára három évvel ez-

előtt vette be a Papp 

László Budapest Sport-

arénát, idén március 16-

án újra látványos showt 

ígérnek a közönségnek. 

Ördög Tibor Csipa, a ze-

nekar frontembere be-

avat, hogy a jövőben a 

korábbinál is gyakrab-

ban terveznek megjelen-

ni az ország legnagyobb 

koncerthelyszínén.

– Mire számíthat tőletek a 
közönség? Milyen repertoárt 
terveztek felvonultatni, illet-
ve milyen látványelemekkel 
készültök? 

– Mindig is jellemző volt 
ránk, hogy igyekeztünk 
pluszt nyújtani a színpadon. 
Ezúttal sem történhet ez más-
ként. A közönségünket el kell 
varázsolnunk, ki kell szakíta-
nunk a mindennapokból arra 
a közel két órára, amíg a kon-
certen vannak. Nagyon nehe-
zen állt össze a műsor, mert 
nem hagyhatunk ki örökzöl-
deket sem és a legutóbbi Aré-
na koncert műsorát sem má-
solhatjuk le. Újítani viszont 
így is sikerült, úgy érzem. 
Egészen az első lemezekig 
is visszanyúltunk. Több hete 
próbáljuk a műsort, színez-
getjük, fi nomítgatjuk a rész-
leteket. Unatkozni senki nem 
fog azt megígérhetem.

– 22 éves pályafutásotok 
gyümölcseként közel 20 rá-
diós sláger fűződik a neve-
tekhez, amelyet a műsor-
szerkesztők ma is szívesen 
küldenek az éterbe. Melyik 
dalotokat tartod az eddigi-
ek közül a legsikeresebbnek 
a közönség körében?

– Hála a magasságosnak 
és a rádiós szerkesztőknek 
is, hogy a dalaink kiállták az 
idő próbáját. A Paradicsom cí-
mű dalunk 1996-ban íródott, 
mégis egy Lotfi  Begi remix 
hozta meg a rádiós sikert. A 
remixek hozzám nem állnak 
ugyan közel, de a Paradicsom 
az egyik kedvencem. De ilyen 
a Legyen valami és az Ébren 

várj című dalunk is.  A legsi-
keresebbek természetesen a 
Királylány, a Játszom, a Fél-
ember. De szeretném min-
denki fi gyelmébe ajánlani a 
legújabb klipes dalunkat Fé-
lig ébren címmel. Az is egy-
értelműen megállja a helyét. 

– Dolgoztok jelenleg hang-
anyagon, terveztek az idei év-
re megjelenést?

– December 17-én jelent 
meg a Jég Hátán című albu-
munk, így idén új lemez egé-
szen biztos, hogy nem készül. 
Viszont felvesszük az március 
16-i Aréna koncertet, így vala-
mikor év közben ezzel bizto-
san elő fogunk rukkolni. 

– Mióta elkezdted ezt a 
pályát, kérdőjeleződött va-
laha meg benned, hogy he-
lyes úton jársz-e? Ha igen, 
akkor mi volt, ami ezen to-
vábblendített, ha nem, akkor 
mi az oka annak, hogy eny-
nyire szilárdan érzed, hogy 
a helyeden vagy?

– Mi nagyon kitartóak vol-
tunk amellett, hogy csak a 
zenéléshez értünk. Nagyon 
nem adták könnyen a sikert, 
évekig egy helyben járt a sze-
kerünk. A nehezebb időkben 

egymást lendítettük tovább. 
Mindannyian bíztunk ben-
ne, hogy egyszer eljön a mi 
időnk. Tényleg elszántság és 
kitartás kell mindenhez, ami-
be belefogunk – ezt tudom 
csak javasolni mindenkinek.

– Ennyi idő után mi tartja 
életben a lelkesedésedet, mi 
motivál? Látsz még fejlődé-
si lehetőséget magatok előtt?

– Minden koncert új és új 
szituációkat szül. A közön-
ség mindenhol más, így más-
képp is reagál.  Fejlődnünk 
pedig még van hova termé-
szetesen. Nagyon sok min-
dent szeretnénk még közösen 
megvalósítani. Ilyen például 
ez az Aréna koncert is. Ko-
rábban 5 évente csináltunk 
ilyen nagyszabású koncertet. 
Ezt szeretnénk valamelyest 
sűríteni a jövőben. Mondjuk 
úgy két-három évente bizto-
san lesz.

– Hogy látod, mi a legna-
gyobb erőssége a zenekarnak, 
mi az, ami hozzájárult ah-
hoz, hogy ilyen hosszú ideig 
állócsillag legyen a magyar 
könnyűzenei világban?

– Egyetlen tagcserénk volt 
23 év alatt és az is már 12 éve. 

Ráadásul Endivel és Tibivel 
kisgyerek korunk óta barátok 
vagyunk. Ez az alap, innen in-
dul minden belőlünk. Rend-
szeresen jelentek meg leme-
zeink és mindegyik fejlődött 
valamilyen irányba. Mind-
ezek mellett fontos az, hogy 
a dalainkat a rádiós szerkesz-
tők is előszeretettel játszották 
az elmúlt években.  

– Zenében milyen kalan-
dozásokat tudsz még elkép-
zelni a zenekarotok számá-
ra? Van olyan műfaj, stílus, 
amiben még el tudnád kép-
zelni magatokat?

– Voltak, vannak kitekint-
getések más stílus felé, de 
azok hobbi jelleggel működ-
tek vagy működnek nálunk. 
A Hooligans számomra a leg-
fontosabb és a mindent jelen-
tő. Nagyon szerettük anno a 
Dalnokok Ligája televízi-
ós műsort, mert ott sok stí-
lust kipróbálhattunk. A mai 
időkben sem lenne rossz egy 
ilyen színes zenei program a 
tévékben. 

– Frontemberként milyen 
értékeket, gondolatokat tar-
tasz fontosnak továbbítani 
a célközönségetek irányába? 

– Nem vagyok az a nagy 
megfejtő. Mi szórakozva szó-
rakoztatunk. Talán a Küzdj az 
álmodért című dalunk az, ami 
előtt el szoktam pár monda-
tot komolyabban véve mon-
dani és bíztatni az embereket, 
hogy soha ne adják fel.

– Mi a legnagyobb tanul-
ság számodra az eddigi élet-
tapasztalataid alapján?

– Mindenhez csak pozitívan 
szabad hozzáállni. Velem és ve-
lünk is sokszor történik rossz, 
de nem lehet örökké keseregni 
a megtörténteken. Haladni kell 
a megoldás felé és hátrahagyni 
azt, ami bántja az embert. Min-
dig nem lehet rossz időszak, 
szóval csak pozitívan!

– Milyen terveitek vannak 
2019-re? Előreláthatóan mely 
fesztiválokon, illetve azokon 
kívül hol lehet majd még ta-
lálkozni veletek?

– Nagyon sok koncertünk 
lesz 2019-ben. Kiemelni egye-
lőre nem tudnék egyet sem, 
most az Aréna a legfontosabb. 
Hamarosan a közönségünk is 
megkapja az információkat a 
közelgő koncertekről. Unat-
kozni nem fogunk, az biztos.
 Budai Klára

Csipa: „Számomra a Hooligans a minden”

Új klippel jelentkezik a Tündérvese
A Tündérvese zenéje meglehetősen eklektikus, a Queens of the Stone Age, a Nirvana és a 

System of a Down, de még a Kispál és a Borz is ott bújik a négytagú banda munkásságában. 

Ezúttal a debütáló lemezükön szereplő Arkadaşlarımla című dalukhoz forgattak klippet. Paparazzi
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Életmód
Csökkent a HPV két típusának előfordulása
Csökkent a humán papillomavírus (HPV) méhnyakrákért is felelős két típusának előfordulása az-

óta, hogy oltással lehet megelőzni a betegség kialakulását, a HPV 16-os és 18-as típusa azóta kisebb 

arányban okozott a méhnyakrákot - állapították meg amerikai kutatók tízezer nő biopsziáit elemezve.

Síelőknél gyakori 
sérülés a keresztszalag 
szakadás

 ■ Fájdalmasan és ré-

misztően hangzik, ha el-

szakadnak a térdízületi 

keresztszalagok, évtize-

dekkel ezelőtt ugyanis 

sokáig tartó operációval 

és lábadozási időszak-

kal járt egy ilyen sérülés, 

a műtét eredményessé-

ge pedig kétesélyes volt. 

Télen azonban, amikor tom-
bol a sí- és snowboardsze-
zon, sokan korcsolyáznak, 
megszaporodnak a kereszt-
szalag sérülések is. Egy új-
fajta technika alkalmazásával 
azonban nem kell lemondani 
arról, hogy az ízület a baleset 
előtti állapotban és hatékony-
sággal legyen használható.

- Az elülső keresztszalag 
a térdízület elülső stabilitá-
sához szükséges. Ha ez hi-
ányzik, akkor a térd kóros 
mozgást végez, ez pedig fel-
gyorsítja az ízületi felszínt 
borító porc kopását, amely 
idővel akár protézis beülte-
téséhez is vezethet – fogal-
mazott Dr. Gáspár Szabolcs, 
a Budapesti Mozgásszervi 
Magánrendelő ortopéd trau-
matológusa, baleseti sebész 
főorvosa.

Míg évekkel ezelőtt ezek 
a sérülések hosszú felépü-
léssel jártak, ma már létezik 
egy olyan sebészeti módszer, 

amellyel a páciens hamarabb 
visszatérhez a sportoláshoz 
is. Nem minden sebész vég-
zi ezt a technikát, jó hír azon-
ban, hogy állami és magán- 
 egészségügyben egyaránt 
elérhető.

- Az anatómiai elülső ke-
resztszalagpótlás során az 
eredeti eredési helyére tudjuk 
illeszteni a szalagot egy olyan 
rögzítési technikával, amely 
során olyan stabil rögzítést 
érünk el, hogy nincs szükség 
a műtét után külső rögzítés-
re. Az operáció után a beteg 
azonnal teljes testtel terhelhe-
ti a végtagot és segédeszközre 
sincs szüksége a mozgáshoz. 
Túl azon, hogy ez a módszer 
felgyorsítja a rehabilitációt, 
hiszen azonnal mozgatni le-
het a végtagot, a betegek is 
szeretik, hiszen nincsenek 
ágyhoz vagy segédeszköz-
höz kötve, gyorsabban visz-
szatérhetnek akár a munkába 
is – mondta a sebész.

 ■ Az idei járvány előtt 

a várt, igen optimis-

ta 20 százalékos bővü-

lést is jóval meghalad-

ta a kereslet az influen-

za elleni védőoltásra, 

így januárra kimerültek 

a négykomponensű Va-

xigrip Tetra vakcinából 

felhalmozott készletek. 

Ha időnként utánajárással 
is, de a három komponensű 
vakcina még elérhető azok 

számára, akik a járvány előt-
ti utolsó pillanatban még be 
szeretnék oltatni magukat. 

Magyarországon az infl u-
enza ellen beoltottak aránya 
nemzetközi összehasonlítás-
ban rendkívül alacsony, 6-7 
százalék, ami töredéke a Né-
metországra vagy az Egyesült 
Államokra jellemző 40 száza-
lék feletti, de az oroszországi 
30 százalékos aránynak is. Jó 
hír ugyan, hogy az igény az 
oltásra évtizedes csökkenés, 

majd több éves stag-
nálás után immár má-
sodik éve növekszik. 
Az idei érdeklődésben 
szerepet játszhatnak a 
tavalyi súlyos járvány 
keltette aggodalmak, 
ahogy az is, hogy egyre 

többen ismerik fel: az infl uen-
za elleni védekezés legjobb 
módszere a megelőzés, tehát 
az oltás beadása. 

Ellentétben a múlt évvel, 
amikor a B vírustörzs okozta 
a legtöbb súlyos megbetege-
dést, idén ez idáig csak az A 
vírustörzs fertőzött. Ezt erő-
sítik az eddigi európai adatok 
is, ahol a minták 98 százaléka 
ehhez a törzshöz köthető. A 
két leggyakoribb A törzset a 
három és négykomponensű 
oltások is tartalmazzák, így 
– bár a járvány ezen szaka-
szában ez még csak valószí-
nűsíthető – bármely vakcina 
megfelelő védelmet nyújthat 
a következő hetekben, hóna-
pokban várható járvánnyal 
szemben. 

Megugrott az igény
az influenzaoltásra

Tudvalevő, hogy télen ke-
vesebb faggyú, verejték ter-
melődik a bőrünkben, így az 
egyébként is száraz, normál 
bőr ilyenkor szinte a véglete-
kig képes kiszáradni. 

Ha nekünk is ilyen a bőr-
típusunk, fontos, hogy áttér-
jünk gazdagabb, zsírosabb 
krémekre (vagy akár sima zsí-
rokra, olajokra, pl. kókusz-
zsír, shea vaj). Azonban, ha 
zsíros a bőrtípusunk, nem fel-
tétlenül igaz, hogy nekünk 

is váltanunk kell, ugyanis 
ezzel csak elősegíthetjük a 
bőrproblémák, pattanások ki-
alakulását. Ugyanakkor arra 
mindenkinek fi gyelnie kell, 
hogy nem igazán ajánlatos 
vízbázisú krémeket használ-
ni olyan bőrfelületeken, amik 
aztán érintkeznek a szabad 
levegővel. Tehát, nem sze-
rencsés, ha olyan arckrémet 
választunk, ami főleg vízre 
épül, hiszen a nagy hideg-
ben ez nem hogy védené, 

kifejezetten károsítja a bőrün-
ket. Természetesen otthon, az 
esti fürdőzés után nyugodtan 
választhatjuk ezeket a kré-
meket, de a szabad levegőn 
egyáltalán nem ajánlatos, ott 
sokkal jobban járunk a zsíros 
alapú termékekkel.

Pótoljuk télen a zsírokat!
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Álláspont

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

 ■ Mindannyian tudjuk, 

hogy bolygónk védelme 

igencsak aktuális, és kö-

zös feladatunk. Hétköz-

napi és privát életünk 

mellett munkahelyünkön 

is tehetünk azért, hogy 

zöldebb és fenntartha-

tóbb legyen környeze-

tünk. Mik azok az apró-

nak tűnő lépések, ami-

ket mi is megtehetünk? 

Minden iroda használ nyom-
tatót, de érdemes átgondolni, 
mi az, amit feltétlenül szüksé-
ges kinyomtatni. Egyre gyako-
ribb az e-számla, az elektroni-
kus ügyintézés, és megoldás 
lehet a korábbi dokumentu-
mok digitalizálása is. Ha fel-
tétlenül szükséges nyomtatni, 

akkor érdemes újrafelhasz-
nált papírra, kétoldalasan, ke-
vesebb tinta felhasználásával 
megtenni.

Az irodában használha-
tunk energiatakarékos (led) 
égőket, ha lehetőség van rá, 
akkor erős világítás helyett 
több napfényt. A klíma folya-
matos működése sem java-
solt, élettani hatásai ugyanis 
nem a legkedvezőbbek (télen 
20°C, nyáron 24°C a javasolt 
hőmérséklet), ezért nyissunk 
inkább többször ablakot.

A mindennapokban hasz-
nálatos eszközök, iroda-
berendezések is lehetnek 
környezetbarátak. Ma már 
irodabútort is választhatunk 
újrafelhasznált anyagokból 
vagy a környezetet nem 

terhelő, természetes alap-
anyagokból. Az írószerek 
egy része újratölthető formá-
ban is elérhető, az iroda tisz-
tításához oldószermentes, 
vízbázisú anyagokat is lehet 
ugyanolyan hatékonysággal 
használni, mint a káros vegy-
szerekkel telített társaikat.

Az irodákban rengeteg 
hulladék keletkezik napköz-
ben, ezért mindenképpen ér-
demes szelektíven gyűjteni 
ezeket. A hipermarketekben 
is kaphatóak kartonból ösz-
szeállítható szelektív hulla-
dékgyűjtők, melyek tökéle-
tesen megfelelnek a célnak. 
Külön fi gyelmet érdemel a 
veszélyes és elektronikai 
hulladék megfelelő elhelye-
zése is. 

Környezettudatos munkahely

Csepeli telephelyére munkatársakat keres a német tulajdonban lévő, 
fröccsöntött műanyag alkatrészekkel gyártásával foglalkozó

Polymer Technology Company Kft. az alábbi pozícióba:

Operátor
A legfontosabb feladataid a következők lesznek:
− Folyó termelés kiszolgálása,
−  Automata és félautomata fröccsöntő gépeken műanyag termékek 

gyártása,
− Műanyag komponensek összehegesztése,
−  Utasítások szerinti munkavégzés (gyártási, csomagolási, 

ellenőrzési stb.),
−  A mennyiségi és minőségi ellenőrzés elvégzése és pontos 

dokumentálása.
Te vagy a megfelelő jelölt, ha
− Minimum 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezel,
− Vállalod a többműszakos munkarendben történő munkavégzést,
− Rugalmasan tudsz csapatban dolgozni,
−  Munkavégzésed a precizitás, az önállóság és termelékenység 

jellemzi,
− Nem riaszt vissza a monotonitás,
− Megbízható, felelősségteljes személyiség vagy.

Amiért érdemes nálunk dolgoznod:
−   Munkádat a személyes találkozást követően akár már másnap 

megkezdheted,
−  Határozatlan idejű munkaszerződéssel kínálunk hosszútávú, 

bejelentett munkalehetőséget,
− Munkába járásod távolsági bérlet támogatással segítjük,
−  Alapfizetésed nettó 8000 Ft SZÉP kártya juttatással és havi, a 

gyártási hatékonyság alapján meghatározott bónusszal egészítjük ki,
− Kulturált, tiszta munkakörnyezettel várunk,
− Betanulásod oktató operátorral segítjük.

Jelentkezés az állásra:
Amennyiben szeretnél csapatunk tagja lenni, személyes 

találkozás reményében várjuk jelentkezésedet 
a 06 30 264 7252-es telefonszámon 

hétköznap 8 és 16 óra között!

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

•  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

Nyitott pozíciók – kettő vagy három műszakos 
munkarendben:

Amit kínálunk:

www.femalk.hu/karrier

CSEPELI ÉS DUNAVARSÁNYI TELEPHELYÜNKRE 
EGYARÁNT KERESÜNK:

-  Fémipari betanított 
munkás

- Karbantartó géplakatos

- Elektroműszerész
- CNC marós
- Targoncavezető

Feladata a gravírozási megbízások önálló teljesítése, ügyfelekkel 
való kapcsolattartás, kapcsolódó adminisztráció.

Elvárások: számítástechnikai ismeretek irodai munka elvégzéséhez 
valamint Corel grafikai program ismerete nélkülözhetetlen.

Előny: hasonló területen szerzett tapasztalat
8 órás munkaidő, Versenyképes bér

Lézer gravírozó munkatársat keresünk 
csepeli munkahelyre.

Jelentkezés:
Csepeli György    +36 30 538 0304

PRÉS-, HAJLÍTÓ-, LÉZERVÁGÓ GÉPEK 
KEZELÉSÉRE MUNKATÁRSNŐT vagy 
MUNKATÁRSAT keres a Csepel Művek 
területén működő lézervágással és komplex 

lemezmegmunkálással foglalkozó cég.
Kezdés azonnal, fizetés megegyezés szerint.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal 
arvaie@intertechnika.eu e-mail címen vagy 
a 06-1-425-2673 telefonszámon lehetséges.

In
te

rt
ec

hn
ik

a 
K

ft
.

Szerszámbolt Csepelen

www.adrianus.hu
06-20/491-8524

METABO SZERSZÁMOK, 
MAKITA ÉS EGYÉB KERTI 

GÉPEK A LEGJOBB ÁRON!!!

06-70/281-5550
Ny: H-P: 10-18 óráig, Szo.: zárva

Csepelen a Sétáló 
utcai NŐI cipőboltban 
NAGY LEÁRAZÁS! 
30-50% engedmény 

a téli cipőkből 

és csizmákból!
Egészségpénztárra elszámolhatóak.
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Biztosítási alkuszok:
a casco nem váltja ki a 
kátyúbiztosítást

A kátyúk által a gépjárművek-

ben okozott károkat az illeté-

kes útkezelők csak a panaszok 

mintegy felében térítik meg, az 

évi néhány ezer forintos kátyú-

biztosítás azonban alapvetően 

növeli a kártérítés esélyét - hív-

ja fel a figyelmet a Független 

Biztosítási Alkuszok Magyaror-

szági Szövetsége (FBAMSZ).

A kátyúbiztosítások már évi 

2-3 ezer forintért megköthe-

tőek, és jellemzően a kötelező 

gépjármű-felelősségbiztosítás 

(kgfb) vagy casco mellé kötik 

kiegészítő biztosításként, de 

egyes biztosítóknál önállóan 

is elérhetők. Megkötésük cas-

co biztosítás birtokában is in-

dokolt, mivel a casco csak je-

lentősebb károsodásnál fizet 

kártérítést, a kátyúkárok átla-

gos költsége pedig 30-35 ezer 

forint, vagyis a legtöbbször a 

casco minimális önrészének 

mértékén belül marad.

A kátyúbiztosítások további 

előnye, hogy az autós az út-

kezelő helyett a biztosítója 

felé jelenti a kárt, egyes mó-

dozatok a figyelmeztető táb-

lával jelölt útszakaszokon 

keletkezett károkra is kiter-

jednek, a térítést nem terhe-

li önrész, és összességében a 

sikeres kárrendezések aránya 

jóval kedvezőbb az útkezelők-

kel folytatott ügyintézésnél.

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

FARSANGI-NŐNAPI BÁL

Tombola 

értékes nyereményekkel! 7990 Ft/fő

SVÉDASZTALOS VACSORA,  
KORLÁTLAN ITALFOGYASZTÁSSAL 

Zenét a székely Samu & Rice zenekar szolgáltatja

Asztalfoglalás: 06 30 512 4144

MÁRCIUS 9. SZOMBATM1 autópálya 22. km 
Sasfészek-Tó 
pihenőhely

M1 autópálya 22. km 
Sasfészek-Tó 
pihenőhely

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

Kérjen egyedi ajánlatot!

www.postnet.hu

1151 Bp. 
Székely Elek u. 13-15.

• csomagszállítás országosan 1 munkanap alatt • üzleti ügyfeleknek egye-
di árkalkuláció • webshop logisztika, bérraktározás, komissiózás,  csoma-
golás, disztribúció • üzemanyagfelár és rejtett költség nélküli díjszámítás 
• 
4m-ig • több csomagos címzett esetén, összsúly alapú fuvardíj számítás • 
utánvétek visszajuttatása utalva és készpénzes formában is • sms, email 

-
deléshez • export csomaglogisztika Európa 17 országába

Futárszolgálat, 
raktározás üzleti 
ügyfeleknek

MODERN BÚTOROK ÁTHÚZÁSÁT, JAVÍTÁSÁT 
RÖVID HATÁRIDŐVEL, DÍJTALAN SZÁLLÍTÁSSAL, 

GARANCIÁVAL VÁLLALJUK!

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

 295-5812 
www.fejesbutor.hu AKCIÓ!

B
ru

tt
ó 

ár
ak

! 

A kedvezményes 
ár csak 

a mintadarabokra 
érvényes!

Az akció időtartama: 2019. 03. 07 – 03. 20-ig, ill. amíg a készlet tart!

XVIII., ÜLL�I ÚT 737. 
Nyitva tartás H–P.: 9–17, Szo.: 9–13

BÚTORBOLT A XVIII. KERÜLETBEN A BÉKE TÉREN

ÁRUHITELLEL Ön részletre is vásárolhat üzletünkben!

Silver 3+2+1 ülőgarnitúra

201 600 Ft

Idill ID-7 
tolóajtós gardrób 

Manhattan sarokülő 

103 200 Ft helyett

440 000 Ft

48 000 Ft

72 800 Ft

Idill ID-16-F 
tolóajtós komód 

472 000 Ft helyett

67 700 Ft helyett

151 200 Ft helyett
106 700 Ft

River RIV-2 
tolóajtós gardrób

212 200 Ft helyett

Kőművesmunkák
Azonnali kezdéssel régi tetők javítását,
      épületek teljes körű felújítását,
     lapostetők szigetelését vállalom.

06 20 9 138 458
Telefon:

KÉMÉNYÁTRAKÁS

Kőművesmunkák
TETŐFELÚJÍTÁS

ELVESZETT! 

aki látta
kérem hívjon!

06 30 815 2044

Munkaerőt keres?
Velünk megtalálja

a legmegfelelőbbet!

Álláshirdetését adja fel
a Szuperinfóban!

Kérjen ajánlatot:
budapest@szuperinfo.hu

vagy 887-0707

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

ADÁS-VÉTEL
IPARI EZÜST,  amalgám, platina, palládium 
felvásárlása készpénz fi zetéssel. Non-Stop! 
Tel.: 06-30/496-6417

BÉLYEGFELVÁSÁRLÁS!  Könyv és hagyaték 
vétele, díjtalan kiszállással. Pál István Tel.: 
06-20/947-3928

ANTIKVITÁS
FELVÁSÁRLÁS! HAGYATÉKBÓL  származó na-
gyobb értékű és egyszerűbb tárgyakat is, poha-
rakat, tányérokat, készleteket, hűtőszekrényt, 
régi, népművészeti tárgyakat, fali tányérokat, 
korsókat, Miska kancsót, butellát, fűszertartót, 
szaruból készült tárgyakat, szűrőtálat, vadász-
hagyatékot, stb., karórát, fali órát (üzemképtelent 
is), mosógépet, centrifugát, könyveket, csilláro-
kat, porcelánokat, vitrintárgyakat, nippeket és 
kerámiákat (olcsóbbat is), képeket, bútorokat, 
valamint teljes hagyatékot vásárolok. Azonnal 
fi zetek. Telefon: 06-30/396-4495

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

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

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

Váci munkavégzéssel

keresünk C és E 
GKI vizsgával

 

Érd.: 30/984-3666

NYUGDÍJAS MUNKALEHETŐSÉGEK  Budapest kü-
lönböző részein, 2-4-6-8 órában. Takarítás, kony-
hai kisegítés, raktári munka, cukrászdai kisegítés, 
összeszerelés, tálalói kisegítés, ablakgyártás, 
pénztáros, könyvelő, árszínvonal-mérő, parkoló 
ellenőr és könnyű fi zikai munkák. 06/1-781-0045 
vagy 06/20-215-0837. Északi Szomszédok Nyugdí-
jas Szövetkezet, 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 50.

Há
z- é

s la
kásfelújítás

Csak pontosan, szépen,
         úgy érdemes.

Gipszkartonozót,
lakatost,
burkolót, 

kőművest,
festőt felveszek!

06-20/998-2369
SEGÉDMUNKÁST KERESEK,  Kezdőknek 11.000 
Ft/nap, heti fi zetés. Telefon: 06-70/550-9592 
Szőcs Szigeteléstechnika Kft.

A Csepel Metall 
Vasöntöde Kft. 

az alábbi pozíciókra 
keres szakmunkásokat:

 VILLANYSZERELŐ
 GÉPLAKATOS
 FORGÁCSOLÓ

Részletes információ:
Berecz Tamás, 

06-70-702-4253

CSEPEL METALL 
VASÖNTÖDE KFT.
H-1211 Bp., Öntöde u. 2-12.

SZAKMUNKÁST KERESEK  lapostető szigetelés-
hez 14.000 Ft/nap, (400.000 Ft/hó). Heti fi zetés. 
06-70/550-9592 Szőcs Szigeteléstechnika Kft.

LAPOSTETŐ SZIGETELÉSRE KERESÜNK 

FIZIKAI MUNKÁSOKAT 
hosszú távra, magas kereseti lehetőséggel, 

gyakorlattal rendelkezők előnyben 
Kővég Szolgáltató Kft. 

Telefon: +36-20-924-6653 

FIZIKAI MUNKÁSOKAT

ÖSSZESZERELŐI MUNKÁRA  keresünk dolgo-
zókat XVIII. kerületben, azonnali kezdéssel, in-
gyenes szállással. Tel.: 06-30/928-5963 BC En-
gineering Kft.

A Vedox Kft. TAKARÍTÓ 
kollégákat keres azonnali 

munkakezdéssel.
Munkavégzés helye: Soroksár, 
illetve Szigetszentmiklós
Amit kínálunk:
> 150 000.-Ft nettó fizetés,
>  bejelentett 8 órás munkahely, 

fizetett szabadság
>  barátságos munkahelyi légkör
>  stabil vállalati háttér és 

piaci pozíció
>  modern géppark, és saját 

fejlesztésű, környezetbarát 
szerek

Jelentkezz  még ma 
és légy a csapatunk tagja!

Email:
krisztina.gombolai@vedox.hu

Tel: +3670/608-2733

22. kerületi étterem
Felvesz

szakképzett SZAKÁCSOT,
konyhai kisegítőt

Kiemelt bérezéssel
jelentkezés önéletrajzzal

vasmacskaterasz@gmail.com

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

CSERÉPKÁLYHA
CSERÉPKÁLYHÁS:  építés, átépítés, javítás, bon-
tás, ingyenes állapotfelmérés. Nyugdíjas kedvez-
mény! T.: 06-30/418-3292

ELTARTÁS

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

ÉLETJÁRADÉKI VAGY  öröklési szerződést köt-
nék idős, magányos, gyermektelen bácsival vagy 
házaspárral. A rezsit is fi zetem a telket is rend-
ben tartom. Jóindulatú személyt várok nagyon, 
gondolja meg! Mindenben megegyezünk! T.: 
06-30/420-2238

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

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

FESTÉS-MÁZOLÁS
FESTÉST, MÁZOLÁST,  burkolást vállalok! Nyug-
díjasoknak kedvezménnyel, bútormozgatással, 
takarítással! Tel.: 06-30/422-1739

SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST,  tapétázást azonnal-
ra vállalok, üres lakásokra árkedvezmény. Közüle-
teknek is. Tel.: 06-20/247-7185

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!

FUVAROZÁS
BÚTORSZÁLLÍTÁS-KÖLTÖZTETÉS!  Megbízható, 
pontos, gyors, prezíc munkaerő kedvező árfek-
vésben. Benke János 06-20/973-8344 

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

Ezüsttárgyakért kimagasló árat  
fizetünk készpénzben!

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

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

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

06-30/788-6062

Hagyatékot 

is!

222222

ttt

akár

10 000–30 000 Ft 

darabja

Agancs felvásárlás!

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

INGATLAN

PAKOD  (Zala megye) Fő út mellett nagy parkoló-
val, garázzsal 158 nm-es működő vendéglátó üzlet 
felette 98 nm-es lakással eladó. Irányár: 23500000 
Ft. Tel: 06-30/269-5691

EL A DÓ
BUDAPESTI
lakása, háza van?

Gyorsan 
hozzuk a vevőt, 
külföldieket is!

Munkadíj 3,5%. 
Ajánlja ismerőse 

lakását is, 
jutalékot fizetünk!
06-20/9-600-600

BUDAPEST VIII.  ker. Palotanegyedben, 
57 m²-es teljesen felújított, kifestett lakás, 
beépített bútorokkal együtt eladó. Érdeklődni 
lehet: +36-20/2917540

TÁPIÓSZŐLŐSÖN ELADÓ  3660 m²-es gyümöl-
csös besorolású körbe kerített tehermentes 
telek. Nyaralónak, telephelynek alkalmas, 
kertészkedéshez is kiváló. A telken ivóvíz, 90 
m földkábellel ellátott villamos vezeték, lo-
csolásra alkalmas vízvezeték (a telek hosszá-
ban) illetve könnyűszerkezetes lábakon álló 
építmény + konténer (6,5x2.5m) is található. 
Tel: 06-20/3552-606

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

BUDAPEST V., XIII., I., II., XII.   kerület belterüle-
tén polgári lakásra cserélném Pest megyei 240m2 
nemesi kúriát. 06-20/286-5135

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

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

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

KONTÉNER
HAGYATÉK,  ingatlan, pince, padlás lomtala-
nítása - ürítése, akár díjtalanul is! Hulladék-
szállítási engedéllyel. 06-30/398-1597 

KÖNYV
KÖZPONTI KÖNYVFELVÁSÁRLÓ ANTIKVÁ-
RIUM  minden könyvet, teljes könyv hagya-
tékot ingyenes kiszállással megvásárol. Tel : 
06-20/992-1358

TELJES KÖNYVTÁRAKAT,  régi és modern könyve-
ket (idegen nyelvűeket is) könyvgyűjteményeket, 
levelezőlapokat, CD-ket, hagyatékot korrekt áron 
vásárolunk Budán is. Díjtalan kiszállás! NOSZTAL-
GIA ANTIKVÁRIUM 1136 Budapest, Pannónia u. 26. 
Tel.: 06-30/950-8324, 339-8200, e-mail.: nosz-
talgia.antikvarium@gmail.com ifj . Nagy László

RÉGI KÖNYVEK,  könyvtárak, hagyatékok véte-
le magas áron. Díjtalan kiszállással házhoz me-
gyünk. FONT ANTIKVÁRIUM 1062 Bp., Andrássy 
út 56. Tel.:332-1646 Nyitva: 10-18-ig. E-mail: 
fontantikvarium@gmail.com

LAKÁSFELÚJÍTÁS
LAKÁSFELÚJÍTÁS!  Víz, fűtés, villanyszerelés, kő-
műves, burkoló, festő, szigetelés. 06-70/944-7755 
www. jumulakasfelujitas. hu

FESTÉS, MÁZOLÁS,  külső-belső hőszigetelés és 
kapcsolódó szakipari munkái. T.: 06-30/9413-563, 
www. szobafestok.eu, info@vabu. hu

SZOBAFESTÉST, CSEMPÉZÉST,  kőműves munkát, 
kisebb javításokat is vállalok. 06-30/975-0053
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Arany, ezüst, briliáns, fogarany és órás-, 
ékszerész hagyaték felvásárlás!

Dinasztiánk harmadik generációja vagyok, aki folytatja a több 
évtizede tartó családi hagyományt, a szép tartós értékek fel-
kutatását, felvásárlást. Édesapám a legnagyobb ékszerke-
resked�. A t�le tanult sok évtizedes tapasztalatot és az 5-ös 
min�sítés� bizonyítványomat, nemcsak magánszemélyek, de 
a szállodák is igénybe veszik. Az üzleti élet alapja a becsület! 
Hiszem, hogy a tisztességes magatartásnak van jöv�je!
Komoly érdekl�d�k megkeresését örömmel várom.
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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

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

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

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

 Budapest XIII., Hollán Ernő u. 4. (a Jászai Mari térnél)  
Telefon: 350-4308, 06-70/522-4249

Zsazsa Galéria
Szakértelem és becsület egy helyen

Készpénzért vásárolunk 
festményt, bútort, porcelánt, szőnyeget, 

ezüst dísztárgyakat és készleteket, 
zománcos és brilles ékszereket,

továbbá hagyatékot.
Kérem jöjjön el 

hozzánk!

ARANY
EZÜST
ÓRA

BRILL
BOROSTYÁN
HAGYATÉK

VIZES, SALÉTROMOS, megrepedt falak, kémé-
nyek helyreállítása, tetők javítása. Festés, bur-
kolás, kőműves munkák, térkövezés. Parkettá-
zás, szigetelés. Injektálás. 20 % kedvezmény, 
kúpolás, kiszállás. Garanciával, tapasztalattal. 
Tel: 06-30/490-7134

MASSZÁZS
FOGYASZTÓMASSZÁZS FÁJDALOMMENTESEN  
depresszió,- szorongás csökkentés, léleksimoga-
tás. premiumkilo@gmail.com, 06-30/294-1945

REDŐNY-RELUXA

AKCIÓK!
M�anyag és 

alumínium red�nyök
5% kedvezménnyel!

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

RED�NY JAVÍTÁSOK.
Szúnyoghálók -5%!

Napellenz�k akciós áron!

RÉGISÉG
KAKUCSI SZILVIA  - Hívjon bizalommal! - kész-
pénzért vásárol hagyatékot, könyveket, Zsol-
nay és Herendi porcelánokat, festményeket, 
bútorokat, faliórákat, karórákat, csillárokat, 
csipkéket, bundákat. 06-20/9120-527

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

SZŐNYEG, KÁRPIT
Szőnyeg- és kárpittisztítás

Melegvizes mélymosás, 
vegytisztítás, szegés,

javításHÁZTÓL HÁZIG
www.szonyegexpressz.hu

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

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

TETŐ
TETŐJAVÍTÁS, ÁCSMUNKÁK.  Cserepezés Lin-
dab lemezzel és cseréppel. Bádogozás, eresz-
csatorna. 06-30/899-6270, 06-70/363-9571

ÜDÜLÉS

HAJDÚSZOBOSZLÓI 

KEDVEZMÉNYES 
ÜDÜLÉS

3 éjszaka 
22 500 Ft*

4 éjszaka 
28 000 Ft*

7 éjszaka 
49 000 Ft*

Tartalma: 
✓  korlátlan 

büféreggeli,
✓  menü- 

választásos 
vacsora,

✓  korlátlan 
szauna- 
használat.

Telefon: 06 30 848 6056
www.hotelkristaly.hu

* Az IFA-t nem tartalmazza.

07. 15 – 08. 31.

HAJDÚSZOBOSZLÓI  gyógyüdülés, egy hét 
svédasztalos reggelivel menüválasztásos va-
csorával 25.200 Ft. Tel.: 06-70/313-5501, 
hajduszoboszloszallasok. 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://hajdu-

szoboszlo.jaszbere. hu Tel: 30/3817941

VADGESZTENYE PANZIÓ  Pécstől 22 km-re a 
Mecsek keleti lábánál található, mely egy régi 
vízimalom átalakításából született. 8.700 ft/fő/
éj félpanzióval, www. vadgesztenyepanzio. hu, 
Tel.: 06-72/420-573

ÜDÜLÉSI JOG
SOPRONBAN 1,5  szobás egyhetes üdülőjog tu-

lajdonostól eladó. 30/656-4848

VÁLLALKOZÁS
TERHESSÉ VÁLT  cégét megvásároljuk! Ma-

gas házipénztár, magas tagi kölcsön előny! 

06-30/345-4724

ÚJONNAN ALAPÍTOTT  vállalkozáson gondolko-

zik, vagy a meglévőt fejlesztené? Ötletei megva-

lósításában segítünk Önnek, hogy meglegyenek 

a kidolgozott és követhető tervek. Üzleti tervezés, 

marketing és pénzügyi tervek készítése, illet-

ve összetett adminisztratív feladatok végzése. 

Elérhetőség: Psáder Ákos, psader.akos@gmail.

com, 30/924-5-825

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

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

Tel.: 887-0707
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Húszéves Harley-Davidson Open Road Fest
A külföldi sztárok mellett magyar zenekarok is fellépnek a húszéves Harley-Davidson 

Open Road Festen június 5. és 9. között Alsóörsön. Színpadra áll a harminc éves Tank-

csapda, az EDDA Művek, Ganxsta Zolee és a Kartel, valamint Ripoff Raskolnikov is. 

Jussi Adler-Olsen:
A  64-es betegnapló
A Q-ügyosztály esetei IV.
A bántalmazás és az erőszak 
mindennaposnak számított 
azon a félreeső dán szigeten, 
amely kény-
szerű lakhelye 
volt szellemi 
fogyatékos-
nak ítélt nők-
nek, de pros-
tituáltaknak 
is. Amikor Rita Nielsen el-
ső ízben lépett a szigetre, 
egy olyan dráma részese 
lett, amely 55 évvel később 
a megoldatlan ügyekkel fog-
lalkozó Q-ügyosztály eddi-
gi legbonyolultabb esetéhez 
vezetett. A nyomtalanul el-
tűnt prostituált irattári anya-
gát tüzetes vizsgálat alá ve-
szik, így Carl, Rose és Assad 
hamarosan rájönnek, hogy a 
nő egykori eltűnése egy sú-
lyosan törvénysértő ügy ré-
sze, amely nyilvánvalóan az-
óta is folytatódik.

Stefan Ahnhem:
A kilencedik
Pár héttel karácsony előtt a 
svéd igazságügyi miniszter 
egy heves vi-
tát követően 
a hátsó kijára-
ton hagyja el 
a parlamen-
tet, de a rá vá-
ró autóhoz so-
sem érkezik meg. Mintha a 
föld nyelte volna el. Bár az ügy 
hivatalosan nem az ő hatáskö-
rükbe tartozik, Fabian Risket 
megbízza a felettese, hogy ti-
tokban folytasson nyomozást. 
Fabian és kolléganője, Malin 
gyanúja egy hírhedt svéd so-
rozatgyilkosra terelődik.

Közben Koppenhágában 
holtan találják egy népszerű 
tévés személyiség feleségét. 
A vizsgálatot vezető Dunja 
Hougaard úgy véli, egy ismert 
dán sorozatgyilkos áll az ügy 
hátterében, a nyomok azon-
ban egyenesen Svédország-
ba vezetik.

Fabian és Dunja ismeretle-
nül keresztezik egymás útját, 
miközben egyre jobban bele-
bonyolódnak egy világméretű 
összeesküvés felderítésébe, 
és ráébrednek, hogy a hely-
zet sokkal rosszabb, mint ál-
modni merték volna.

Hahner Péter:
Hatalmasok gyermekkora
23 történelmi személyiség 
ifjúsága
Nehéz elképzelni, hogy a tör-
ténelem híres alakjai egykor 
ugyanolyan 
gyerekek vol-
tak, mint bár-
ki. Nem fo-
gadtak szót, 
rugdalóztak a 
pad alatt, csú-
folódtak, verekedtek. Sokuk-
ról feljegyezték, mit tanult, mi-
lyen játékokkal játszott, mely 
gyerekbetegségeken esett át. 
Hánykor kelt iskoláskorában 
Napóleon, és hány babája volt 
Viktória királynőnek? Milyen 

ruhában ment iskolába Lin-
coln az első tanítási napon, 
és mivel ríkatta meg kisöcs-
csét Lenin? Mit csinált Hitler a 
bizonyítványával, miután há-
rom tárgyból megbukott? Ki-
nek az osztályát jutalmazta a 
tanár whiskyvel vagy bagóval? 
Lehet, hogy a nagy emberek 
eleve „nagynak” születtek, és 
gyermekkorukban is kiemel-
kedő képességekkel bírtak? 
Vagy neveltetésük, környeze-
tük tette őket naggyá? Miből 
lesz a cserebogár? Többek kö-
zött erre a kérdésre keresi a 
választ ez a kötet.

J. K. Rowling:
Legendás állatok: Grindel-
wald bűntettei
Az eredeti forgatókönyv
A Legendás állatok és meg-
fi gyelésük végén Göthe Sal-
mander közreműködésével 
sikerül New Yorkban letartóz-
tatni Gellert Grindelwaldot, 
de a nagy hatalmú sötét va-
rázsló megszökik a fogságból. 

Nekiáll híveket toborozni, ám 
előttük sem fedi fel igazi cél-
ját, azaz hogy az aranyvérű 
varázslókat fellázítva megsze-
rezze az uralmat a világ va-
rázstalan lakói 
fölött. Albus 
Dumbledore e 
terv meghiúsí-
tása érdekében 
volt roxforti ta-
nítványa, Göt-
he segítségét kéri. A magizo-
ológus ezúttal is igent mond, 
nem sejtve, milyen veszélyes 
vállalkozás részese lesz. A 
mind megosztottabb varázsvi-
lágban zajló események a leg-
közelebbi barátok és család-
tagok egymás iránti hűségét 
és szeretetét is próbára teszik.

J.K. Rowling második ere-
deti forgatókönyve olyan 
meglepő adalékokkal szol-
gál a Harry Potter-történetek-
hez, amelyek minden bizony-
nyal nagy örömet szereznek 
úgy a könyvek, mint fi lmek 
rajongóinak.
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Kikapcsoló

Fejtse meg rejtvényünket és a megfejtést küldje be címünkre!
Szuperinfó Rejtvény, 1132 Budapest, Visegrádi u. 48.,

e-mail: rejtveny@szuperinfo.hu
2019. március 15.

rejtvénycsomagot sorsolunk ki.
A helyes megfejtést és a nyertesek nevét 

A Szuperinfó 2019/8. heti rejtvényének megfejtése:

Nyertese:
Vadas Ákos, Budapest III.

Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.
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Dráma-
pályázatot 
hirdet
a Budapest 
Bábszínház

Andrea Bocelli napjaink egyik énekes 
géniusza, aki világszerte a legmaga-
sabb szakmai elismeréseket és a kö-
zönség szeretetét vívta ki. 

I M P R E S S Z U M

Ki adó: 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.

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Andrea Bocelli újra 
Budapesten

Az olasz tenor 
november 16-án, 

a Papp László Bu-
dapest Sportarénába 

lép fel, ahol legújabb 
albumáról is hallhatunk 

dalokat.
A kivételes énekes egyik 

legfontosabb védjegye egyedi 
hangszíne, amely bármely hang 

közül felismerhető, egyszerre me-
lankolikus és színektől ragyogó, ki-
váltképp, amikor szerelmesként, vagy 
apaként énekel. 
Látása elveszté-
se utána a szí-
vével kezdett el 
látni, ezért tud-
ja dalain keresz-
tül oly hitelesen 
láttatni és átad-
ni a különböző 
érzelmeket.

Drámapályázatot hirdet fia-
tal szerzők számára a Budapest 
Bábszínház. A kiírás 16 és 35 év kö-
zötti fi ataloknak szól abból az alka-
lomból, hogy a színház a következő 
évadban ünnepli fennállásának 70. 
évfordulóját. 

A pályázat célja a fi atal drámaírók 
támogatása és új bábszínpadi művek 
megszületésének elősegítése, ame-
lyek kifejezetten a 13-18 éves korosz-
tálynak szólnak, az ő problémáikat 

állítják a 
középpontba. 

A pályaműveket 
május 31-én éjfélig lehet feltölteni 
a dramapalyazat.budapestbabszin-
haz.hu felületen, ahol a pályázati 
kiírás és minden fontos tudnivaló 
megtalálható.

Az alkotásokat elbíráló szakmai 
zsűri tagjai Dobák Lívia dramaturg, 
Nánay István kritikus és Tasnádi Ist-
ván író. A pályázat győztese bruttó 
650 ezer forint díjazásban részesül.

A győztes mű címét és az íróját a 
Budapest Bábszínház szeptember 30-
án teszi közzé a honlapján.
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Bertolt Brecht: Baal

A Marvel Studios az 1990-es években 
játszódó fi lmje, a Marvel Kapitány 
egy teljesen új kaland a Marvel 
mozis univerzumának ed-
dig nem ismert periódu-
sából, amely Carol Dan-
verst követi nyomon. 
Mikor egy két idegen 
faj közötti galakti-
kus háború eléri 
a Földet, Danvers 
néhány szövetsé-
gessel együtt az 
események for-
gatagában találja 
magát, s hama-
rosan a világ-
egyetem egyik 
legerősebb hő-
sévé válik.

6

Marvel Kapitány

A Ministry júliusban az A38 hajón játszik
Első önálló magyarországi koncertjét adja a Ministry július 11-én az A38 hajón, ahol 

tavaly megjelent AmeriKKKant című lemezét mutatja be. Az album a csapat tizen-

negyedik stúdiólemeze, amelyet az elmúlt évek Amerikájának történései ihletett.

Cindy Crawfordf
A halak nőnek rendkívül fontos

a megjelenése, amivel könnye-

dén elbűvöli a férfiakat. A február 

20-án született Cindy Crawford

a nyolcvanas és kilencvenes

években az egyik legfelka-

pottabb modell volt.

Ikrek
Egyre jobbban feszegeti a 

határait, készen áll arraa, 

hogy eelhagyja kom--

fortzónnáját és változ-

tassonn. De kerülje a 

draszttikus művele-

teket, előbb min-

dentt alaposan

goondoljon át.

Rák
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kárát.
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Kikapcsoló
Baal egy lánglelkű költő, akit 
csillapíthatatlan vágyai hajszol-
nak őrült ámokfutásba. Tékoz-
ló fi ú, hűtlen barát, erkölcstelen 
szerető, gyilkos - csupa hitvány-
ság, gyarlóság - mégis mágnes-
ként vonzza azt, aki a közelébe 
kerül, legyen nő vagy férfi , fi atal 

vagy idős. Szent 
tehetsé-

ge lángra gyújt mindent, amihez hozzáér. 
A 20. század emblematikus színhá-
zi alkotója, teoretikusa, a máig nagy 

hatású Bertolt Brecht. A Baal cí-
mű költői darabjában egyszer-

re beszél a művészetről és a 
szerelem pusztító erejéről.

Baal a mitológia sze-
rint a teljes életet 

szimbolizáló isten-
ség. Brechtnél egy 
magányos, lázadó 
művész, aki meg-
sérti az erkölcsi 
normákat, ezért 
szembekerül a 
társadalommal.

A Pesti Szín-
ház előadását 
Horváth Csaba 
rendezte.
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Az árváltozás jogát fenntartjuk.Weblap: louisgaleria.huAz értékbecslés ingyenes! 

Gyűjteményembe keresek színes,  régi eozinmázas  
körpecsétes Zsolnay porcelánt! Kimagasló áron, 

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

Váza  
szőlő- 
fürtök-

kel leve-
lekkel

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!

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.

Váza  
faunok- 

kal és nim-
fákkal

Virágtartó
Panorámás 

Kaspó

CARTIER
Acél: akár 80 000 Ft

Arany:
akár: 100 000 Ft

PATEK PHILIPPE
Arany: akár 4 000 000 Ft

Acél:
akár 2 000 000 Ft

ROLEX OYSTER
CHRONOGRAPH

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

I.W.C.  
SCHAFFHAUSEN

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

OMEGA
CONSTELLATION

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

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)

OMEGA
CHRONOGRAPH

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

PATEK PHILIPPE
1930-AS ÉVEK

Acél: akár 1 000 000 Ft
Arany: akár 2 000 000 Ft

VACHERON 
CONSTANTIN

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

BREITLING
CHRONOGRAPH

1900-AS ÉVEK
Acél:  akár 200 000 Ft
Arany: akár 500 000 Ft

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

S S O U ! , JÖJJÖ O !

K ó ák t bbóó ák t f lió ák t á á l k! K k A l H M ii D B t

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)

Törtarany és fazonarany felvásárlás!

1878

1930-as 
évek

1898– 
1910-ig

1914-es

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

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

Forgalomból 
kivont valuták 
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