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SZÍVBŐL KEVERT SZÍNEK
Megnyílt Patyi Ágnes első önálló kiállítása a Király Klub Galériában. (2
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Tel.: 06 30 343 3155
e-mail: megrendeles@dunatox.hu

www.dunatox.hu

Marci bácsi méhészete

Rendeljen mézet a termelőtől!
www.termeloimagyarmez.hu
06-30/587-5950 • 1/409-1481

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

Akácméz: 2.400 Ft 
Vegyesméz: 1.550 Ft 
Hársméz: 2.300 Ft
Selyemfű méz: 1.750 Ft
Napraforgó méz: 1.550 Ft 
Repceméz: 1.650 Ft

3,5 kg-os műanyag vödörben
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Ingyenes házhozszállítás!*
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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

KIRÁLYERDŐ
GYÓGYSZERTÁR
• Accu Chek 

Vevőszolgálati Pont
• Bank- és Egészségpénztár 

kártya elfogadása
• Gyöngy Patika, Vitalitáspont akciók
• Eucerin, Helia-D termékek

Nyitva tartás: H–P 8–20, Szo 8–13
1213 Budpest, Kondor u. 45.

Telefon: 425-3324

Munkaidő: hétfőtől péntekig
18:00-06:00-ig.

Feltétel: vagyonőri igazolvány.
Tel.: 06-1/297-33-26, 06-30/697-23-64

Mail: kt@risec.hu

Vagyonőröket keresünk Alsónémediben 
található logisztikai központba.
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BEMUTATÓTEREM
1095 Budapest, Soroksári út 48. 
Hungária Malomudvar, 10. ép. 206.

www.irodaiszek.shop

- gyerekszékek és  íróasztalok

- iroda székek
- ergonomikus székek 

KUPONKÓD:  
SZUPERINFO

- 10 %

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

Csepelen a Sétáló 
utcai NŐI cipőboltba 

MEGÉRKEZTEK 
A TAVASZI CIPŐK! 

A téli áruból 
30-50% kedvezmény!

Egészségpénztárra elszámolhatóak.

Kövess minket a  -on is!
www.facebook.com/ szuperinfobudapest
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Tilos a tűzgyújtás! 
Magyarország teljes területére kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat, ennek értelmében még a ki-

jelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani a tilalom visszavonásáig.  Az aktuális tűzgyújtási 

tilalomról a www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu honlapon lehet tájékozódni.

Patyi Ágnes vagyok, 55 éves, 
három gyermeket neveltünk 
fel a párommal, Patyi Tibor-
ral, akivel 37 éve vagyunk 
házasok. Azt, hogy most itt 
lehetek, elsősorban neki és 
a családomnak köszönhe-
tem, mert hisznek bennem, 
biztatnak és támogatnak.

2011-ben kezdtem el deku-
pázs technikával foglalkozni, 
ezzel indult minden. Máté, 
a legkisebb fiam mondta 
egyszer egy barátjának, „ne 
maradj sokáig egy helyben, 
mert Anyám bedekupázsol 

és utána befest.” Máté talál-
mánya volt az „Anyámfest”, 
és megígérte, hogy készít 
nekem egy Facebook oldalt 
ezen a néven, ahol bemutat-
hatom a műveimet. Azon-
ban 2014-ben beteg lett, és 
2017 júliusában, 27 évesen 
elhunyt. 

2018 év elején elkészítettem 
és elindítottam az „Anyám-
fest” oldalt, azóta pedig napi 
szinten festek és osztom 
meg az alkotásokat az olda-
lam kedvelőivel… Tudom, 
Máténak is tetszene.

Megnyílt Patyi Ágnes első 
önálló kiállítása 
Egykori kolléganőnk, Patyi 
Ágnes, a Budapesti Piac PR 
és marketing igazgatója fes-
tői tevékenysége elismerése-
ként március 8-án megnyit-
hatta első önálló kiállítását a 
Király Klub Galériában (1077 
Budapest Király utca 97.), 
amelyet április 5-ig hétköz-
nap 9 és 16 óra között tekint-
hetnek meg az érdeklődők. 
További munkái a Facebook-
on, az Anyámfest oldalon is 
megtekinthetők.

Ő a mi sztárunk, a mi hő-
sünk, a mi példaképünk. 
Úgy gondoljuk, az, amit át-
élt és véghezvitt, példaérté-
kű és erőt adó lehet sokak 
számára. Éppen ezért a jövő 

heti lapszámunkban neki 
szenteljük a címlapunkat és 

a vele készült interjú szere-
pel majd a 4. oldalon. 

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!

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

Csodálatos környezet, simogatóan selymes 
gyógyvíz, pihenés és gyógyulás egy helyen.

Visszatérő vendégeink 
10% kedvezményt kapnak!

Termál Hotel Pávai Berekfürdő

tanfolyam 

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

Hirdetésfelvétel!

XV., Média 2000 Bt., 
Ivánka Pál u. 13., Tel.: 417-1837

XVI., XVI. Kerületi 
Ipartestület 

Margit u. 18., Tel.: 403-0205

XX., Kapucenter,  
Szűrös-Team 

Határ út 90., 

Tel.: 1/421-0071, 30/921-3560
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Szakács Gergő: Egy 
mérföldkő számomra
a Pilvaker
Itt az új Pil-

vaker-klip! A 

Szavak For-

radalmának 

csapata ezút-

tal József At-

tila Magány 

című művét 

dolgozta fel. A dalban Dee-

go és Fluor Tomi rappelnek, a 

refrént pedig Szakács Gergő 

énekli, aki idén csatlakozott a 

Pilvaker-családhoz.

A Magány a 2019-es Pilvaker 

harmadik új dala, az Akarsz-e 

játszani és a Márciusi ifjak 

sokkal intimebb testvére. Az 

új dalban József Attila eredeti 

művéből egy egész versszak 

is helyet kapott változtatás 

nélkül. A jól ismert video-

megosztón már bárki meg-

nézheti a Magányhoz készült 

klipet, élőben pedig a Papp 

László Budapest Sportaré-

nában csendül majd fel már-

cius 15-én. - Óriási dolog szá-

momra, hogy bekerülhettem 

a Red Bull Pilvaker csapatába 

– árulta el Szakács Gergő, a 

Follow the Flow énekese.

 ■ Március 3-tól hetente 

vadonatúj részekkel je-

lentkezik az Élet-Forma. 

A Fem3 tematikus magazin-
műsora a folytatásban is el-
hozza a legfrissebb trende-
ket, amelyek hozzájárulnak 
a testi-lelki egyensúly megte-
remtéséhez, legyen szó moz-
gásról, vagy éppen egy-egy 
formabontó étrendről. A 
sztárvendégek mellett ezút-
tal is dietetikusok és továb-
bi szakértők 
tanácsai is se-
gítik majd a 
nézőket. Azon-
ban az újdon-
ságok sem 
maradhatnak 
el, hiszen már 
a Hajtrendek- 
vagy éppen a 
Fitbalance-ro-
vatból is sze-
mezgethetnek 
az érdeklődők.

Kulcsár Edi-
na, amellett, 

hogy műsorvezetőként ka-
lauzolja a tévénézőket a té-
nyek és tévhitek útvesztőjé-
ben, saját tapasztalatairól is 
mesél majd.

- Nagyon örülök, hogy eb-
ben a műsorban lehetőségem 
nyílik arra, hogy a saját szemé-
lyiségemet, a tapasztalataimat 
is beépítsem a beszélgetések-
be. Egykori szépségkirálynő-
ként nyilván mindig is ki-
emelt fi gyelmet fordítottam 

az egészség- és 
szépségmegőr-
zésre, és sze-
rintem előnyt 
is jelent, hogy 
már anyuka-
ként is érintett 
vagyok bizo-
nyos témák-
ban – kezdte 
Edina. - Jelen-
leg a kisfiam 
körüli teendők 
az elsők, így az 
edzéshez még 
nem tértem 
vissza.

Kulcsár Edinával 
folytatódik az Élet-Forma

WWW.SZINDBAD.HU | +36 84 361 071
8636, BALATONSZEMES, ÁRNYAS FASOR 1.

WWW.SSSZZZIIINNNDDDBBBAAADDD..HHHUUU ||| +333666 888444 333666111 000777111
Á

MÁRCIUS 17 - MÁJUS 31 KÖZÖTT

9.225,-FT/FŐ/ÉJ-TŐL

Tavaszi Wellness 
napok

A
Hungarodental 

az egyik 
legrégebbi 
altatásos 
fogászat.

www.hungarodental.hu

06 70 772 1315

FOGÁSZATI CENTRUM

Azonnal terhelhető
implantátumok

akár altatásban is.

Jó hír a páciensek számára, 
hogy nem kell ezentúl a fog-
húzás után fogak nélkül élni. 
Az azonnali terhelésű implan-
tátumok egy életen keresztül 
helyettesítik a sérült fogakat. 
A fogpótlások rögtön felkerül-
nek és szükség esetén hat hó-
nap után cserélhetők porcelán, 
végleges pótlásra. A műgyöke-
rek stabilizálását és rögzítését 
maga az elsődleges funkcioná-
lis híd végzi. Van, hogy a híd 
már a beültetés előtt elkészül. 
A minta ilyenkor 3D-s Ct felvétel 
alapján készül, és az operációt 
is előre elkészített sablon segít-
ségével végzik. Más esetben a 
fogbeültetés műtétet követően 
rögtön lenyomatot vesznek és 

a következő napokban kerül-
nek beragasztásra a fogak. Fél 
év múlva mindkét esetben java-
solt véglegesíteni a pótlásokat. 

Bár az implantáció nem ol-
csó, de ez a módszer remény-
telenül kevés csont esetében is 
alkalmazható. A hagyományos 
eljárások már nem, vagy csak a 
sokkal drágább csontpótló mű-
tétekkel kombinálva hajthatók 
végre, ami a kezelés befejezését 
fél, egy évvel meghosszabbítja.  

Ezt a módszert nem végzik 
minden rendelőben, de a Hun-
garoDental páciensei részére 
évente egyszeri ingyenes kon-
zultációs lehetőséget biztosít, 
amely során ez a téma is meg-
beszélésre kerülhet.

Ne éljen fogak nélkül!
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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
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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 
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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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Rendhagyó koncerten ünnepel az ék
Speciális körülmények között, színpad nélküli koncerten ünnepli 5. születésnapját az ék 

április 5-én az Akvárium Klubban. A rendezvénynek inkább házibuli, mintsem fellépés 

jellege lesz. Mindössze 200 embert engednek be a szervezők.Paparazzi
 ■ Idén ünnepli 17 éves 

jubileumát a Supernem, 

hazánk egyik legnépsze-

rűbb punk-rock együtte-

se. Papp Szabival beszél-

gettünk, aki egyszerre 

bohém előadóművész, si-

keres vállalkozó, média-

személyiség és szikla-

szilárd értékrendszerrel 

rendelkező családapa… 

– Május 2-án, a Budapest 
Parkban tartjátok a 1000. 
koncerteteket. Miben lesz 
ez az alkalom más, mint 
a többi? Milyen plusszal 
készültök? 

– A jubileumi évünk ki-
emelt koncertje lesz a Buda-
pest Park, ahová természe-
tesen ütős látványvilággal 
készülünk, zeneileg pedig 
igyekszünk összefoglalni az 
elmúlt 17 évet.

– 2002-ben alakult a Su-
pernem. Hogyan értékeled az 
elmúlt 17 éveteket? Honnan 
indultatok és hol tartotok 
most? Milyen fejlődési utat 
jártatok be?

– Igazából „lassú víz par-
tot mos” alapon alakultunk 
meg, nem üzleti szempon-
tok mentén. Már kezdetben 
is szélsőséges zenekar vol-
tunk. Valamikor divatosabbak 
voltunk, valamikor kevésbé, 
de mindig önmagunkat hoz-
tuk, és a minőséget konstans 
tartottuk. A mi helyünk min-
dig is az volt, hogy színfoltot 
képezzünk a fesztiválokon, 
egyéb rendezvényeken. Elé-
gedett vagyok azzal, ahol tar-
tunk, pontosan azt kaptam 
meg, amit terveztem.   

– 2018 tavaszán jelent meg 
a 6. nagylemezetek Weekend 
címmel. Dolgoztok már a kö-
vetkezőn? Terveztek a közel-
jövőben újabb megjelenést?

– Igen. Még nem véglege-
sült, de elmondom. Ha mégse 
pontosan így valósul meg, azt 
is vállalom. A bohém, eset-
legesség úgyis a Supernem 
szexepilje. A 17. jubileum al-
kalmából tervezünk egy best 
of lemezt. Egy-két új dal is 
lesz rajta bónuszban, sőt 
lehet, hogy egy híres hazai 

zenekarral kooperálunk is 
egy dal erejéig. Jelenleg vá-
logatjuk össze a dalokat, de 
a közönségünk is segíteni fog 
ebben, hiszen őket is meg fog-
juk kérdezni, hogy szerintük 
mi kerüljön fel rá. Ha minden 
igaz, 17 + 2 dal fog szerepelni 
az albumon.  

– Milyen előrelépési lehető-
séget látsz még magatok előtt? 
Milyen további terveitek, cél-
jaitok vannak a zenekarral?

– Az fantasztikus, hogy el-
jutottunk odáig, hogy a hazai 
fesztiválokon nagyszínpadon 
lépünk fel. Egy zenekarnak 
mindig kísérleteznie kell, idén 
is megyünk alkotótáborba, ké-
szülünk az új klipforgatásra. 
Pedig utálok klipet forgatni, 
de erre is szükség van. Min-
dig van valami kihívás, ami 
előre visz minket. Volt, hogy 
az NB 1-es Pécsi Női Kosár-
labda Szövetség felkért min-
ket, hogy írjunk nekik indu-
lót. Óriási fejtörés volt, hogy 
vajon tetszeni fog-e nekik, erre 
számítanak-e… De igaz ez az 
egész munkánkra. Sok em-
berrel dolgozunk, mindenki-
re oda kell fi gyelni, és min-
den egyes koncertre is külön 
készülünk. Úgy érzem, hogy 
maximálisan kimerítjük a le-
hetőségeinket. Soha nem ter-
veztünk Grammy-díjat vagy 
külföldi sikert… Tudjuk, hol a 
helyünk, és semmi nem bék-
lyóz meg bennünket; akkor 
játszunk, amikor szeretnénk. 

Megtehetjük azt is, hogy nem 
vállalunk be olyan dolgot, 
amihez nincs kedvünk. Sza-
badok vagyunk!

– Mi indított el annak ide-
jén a zenész pályán? Mit tar-
tasz eddigi legnagyobb szemé-
lyes sikerednek?

– Bátyám basszusgitáros, 
természetesen ő a példaké-
pem. Megnézette velem a 
Hair-t,  a Szelíd motorosokat…. 
az összes fontos kultfi lmet; 
hallgattuk az otthoni bakeli-
teket, Edda, Rod Steward stb. 
Megvolt a ritmusérzékem és 
a motivációm, így hát zene-
suliba jártam, majd az iskola 
után Budapestre költöztem. Itt 
már bekerültem a zenész kö-
rökbe, nagyon büszke vagyok 
rá, hogy ma már legendásnak 
számító zenészarcokkal ba-
rátkozhattam. Nem szoktam 
kérkedni vele, de a Supernem 
csúcspontja volt, amikor a Mo-
törhead előtt játszhattunk a 
Volt Fesztiválon. Annyira ösz-
szebarátkoztunk velük, hogy 
meghívtak minket a bécsi kon-
certjükre is, de sajnos ez elma-
radt Lemmy távozása miatt. 
Ő egy igazi ikon volt, nekem 
Jimmy Hendrix szint. Mit is kí-
vánhat ennél többen egy nyír-
egyházi srác, aki zenél? Ki-
tűztünk egy zászlót, és mai 
napig azt lobogtatjuk. Persze 
azért mindig kísérletezünk, 
egy kis zongora, elektronika 
vagy rap betét, amihez éppen 
kedvünk van.    

– Mit szeretsz a legjob-
ban a hivatásodban, illetve 
van-e olyan, amit nem sze-
retsz benne?

– A szabadságot szeretem 
a legjobban abban, amit csi-
nálunk. Ezt a környezetem 
is tiszteletben tartja. Hiszek 
abban, hogy ha aszerint élsz, 
ahogy eltervezed, akkor az 
előbb-utóbb működni fog. 
Mérhetetlenül élvezem azt, 
hogy akkor lehetek a gyereke-
immel, amikor akarok. Persze 
egyensúlyt kell tudni tartani, 
ha munka van, akkor munka 
van. Ehhez az élethez termé-
szetesen kellenek partnerek, 
mecénások, de szerencsés va-
gyok. A Molnár Gábor vezette 
menedzsment cégnél, a Gold 
Recordnál egy olyan csapat 
vesz körül, akik mellett gör-
dülékenyen megy a munka. 
Amit nem szeretek, az a fá-
radtság. Amikor fáradt va-
gyok, úgy gondolom, hogy 
legszívesebben abbahagy-
nám az egészet, aztán kipi-
henem magam, és újra lel-
kes vagyok. Nem hajtom a 
pénzt, a családommal töltött 
szabadidő mindennél értéke-
sebb számomra. 

– Szövegíróként mos-
tanában milyen témák 
foglalkoztatnak? 

– Valahol mindig lázadó 
gyerek voltam, a lyukas ga-
tya és a régi dolgok mindig 
vonzottak. Ez a szövegvilá-
gomban is megmutatkozik. 

Szeretem feszegetni az inger-
küszöböt, a végletek embe-
re vagyok. Szeretek egy szép 
dallamra gusztustalan szöve-
get írni, vagy fordítva. Az ele-
jén még Mózsik Imivel írtuk 
közösen a szövegeket, de ő 
már nincs a csapatban. Na-
gyon sokat tanultam tőle, és 
mai napig is rengeteg olyan 
ember van körülöttem, akik-
ből ihletet merítek. Ha a fe-
jemhez fognának egy fegy-
vert, hogy azonnal írjak egy 
dalszöveget, biztosan meg-
halnék. De mégis olyan ez, 
mint a drog, jön egy szó, egy 
sztori, és akkor már megy, 
mintha diktálnák. Sokszor 
nehéz a szülés, de amikor 
megvan, hitelen minden ke-
rek lesz. 

– A Belvárosban a vezeté-
seddel működik a Robot nevű 
szórakozóhely. Milyen céllal 
hoztad létre, és milyen prog-
ramokat kínáltok a vendége-
iteknek? Beváltotta a hozzá 
fűzött reményeidet?

– Valójában két barátom-
mal csináljuk közösen. Az 
Instant felkérésének tettünk 
eleget két éve, de nem itt kez-
dődött a történet. Korábban 
nem az Akácfa utcában volt 
a Robot, hanem a Zichy Jenő 
utcában, de az a klub elázott, 
be kellett zárni. Gyerekkori 
álmunkat valósítottuk meg, 
egy kisebb punk-rock klubot 
akartunk csinálni, egy trash 
helyet, egyedi pulttal, falra fi r-
kált gondolatokkal… Büszkén 
mondhatom, hogy ma már a 
Robot a belváros legjobb kis 
méretű rock klubja, ami tel-
jesen nemzetközi, hiszen To-
kiótol Los Angelesig érkeznek 
együttesek hozzánk.    

– Hogyan fog telni a 2019-
es évetek hátralévő része? Hol 
lehet majd találkozni veletek 
a nyár folyamán?

– Minden nagyobb feszti-
válon, városi rendezvényen 
ott leszünk, de a kiemelt ese-
ményeink a május 2-i 1000. 
koncert a Budapest Park-
ban, valamint a hagyományos 
szeptemberi bandaháború a 
Fish!-sel szintén a Parkban.
 Budai Klára

„A szabadságot szeretem a legjobban abban, amit csinálunk”
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Kirándulások Keszthely környékén postakocsival 
A budapesti Utazás kiállításon mutatta be a nagyközönségnek a Helikon Kastélymúzeum 

azt a magyar-szlovén projekt keretében újonnan építtetett postakocsit, amelyen a nyáron 

induló lovas kocsis túrák során utazhatnak majd az érdeklődők Keszthelyen és környékén.

 ■ Ismét megrendezik a 

barlangok hónapját már-

ciusban, a kampány so-

rán a nagyközönség szá-

mára nyitva álló barlan-

gokat népszerűsítik kü-

lönleges programjaikkal a 

magyar nemzeti parkok.

A hatodik alkalommal meg-
rendezett Barlangoljunk! el-
nevezésű kampány keretében 
országszerte meghosszabbí-
tott nyitva tartással, kedvez-
ményekkel, máskor be nem 
járható túrákkal várja az ér-
deklődőket Magyarország öt, 
a nagyközönség előtt is nyit-
va álló barlanggal rendelkező 
nemzeti parkja.

Így például az Aggteleki 
Nemzeti Park Baradla-bar-
langja 30 százalékos kedvez-
ménnyel látogatható. A Ba-
laton-felvidéki Nemzeti Park 
területén a Szentgáli-kőlik, 
valamint a Lóczy- és Csoda-
bogyós-barlangok, a Bükki 
Nemzeti Park területén 
a Szent István és az An-
na-barlang, a Duna-Drá-
va Nemzeti Parkban az 
Abaligeti-barlang, a Du-
na-Ipoly Nemzeti Park 
területén pedig a Pál-völ-
gyi, Szemlő-hegyi és a Má-
tyás-hegyi barlang látogat-
ható kedvezményesen a 

meghirdetett időpontokban. 
A márciusi programokról 
részletes információt a ma-
gyarnemzetiparkok.hu/ba-
rangolas oldalon találhatnak 
az érdeklődők.

Az öt nemzeti park terüle-
tén összesen 40 barlangi be-
mutatóhely található, ahol a 
tavalyi évi statisztikák szerint 
516 ezer látogató fordult meg. 
Ezzel a látogatószámmal a ma-
gyarországi ökoturizmus leg-
népszerűbb programjai között 
szerepelnek a föld alatti túrák.

Budapest a barlangok fővá-
rosa, egyetlen olyan főváros 
sincs a világon, amelynek utcái 
alatt ilyen sok barlangjárat rej-
tőzne. A főváros alatt mintegy 
174 barlangot tartanak nyilván 
és több mint 50 kilométer hosz-
szú barlangjárat húzódik. Ma-
gyarország leghosszabb bar-
langja a Pál-völgyi barlang is a 
főváros alatt található, amely-
nek hosszúsága most már eléri 
a 31 kilométert is.

A barlangok hónapja KEN-EDI TRAVEL 
UTOLSÓ HELYEK AKCIÓS ÁRON!

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

KASSA – RÁKÓCZI VÁROSA
busz, idvez.

ápr. 13.  AKCIÓ! 
9490 Ft helyett 7990 Ft/fő!

BÉCS-SCHÖNBRUNN
busz, idvez.

ápr. 13. AKCIÓ!
8990 Ft helyett 7990 Ft/fő

KÖRMÖCBÁNYA-BAJMÓC
busz, idvez.

ápr. 13. AKCIÓ!
 8490 Ft helyett 6990 Ft/fő!

POZSONY ÉS DÉVÉNY VÁRA
busz, idvez.

ápr. 13. AKCIÓ!
8790 Ft helyett 7490 Ft/fő!

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

ápr. 28. AKCIÓ!
12990 Ft helyett 11 490 Ft/fő!

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

ápr. 27. AKCIÓ!
12990 Ft/fő  helyett 10 990 Ft/fő!

VÁC-VÁCRÁTÓT-GÖDÖLLŐ- 
MÁRIABESNYŐ

busz, idvez.
ápr. 28. AKCIÓ!

6990 Ft helyett 4990 Ft/fő!

NAGYVÁRAD
busz, idvez.

ápr. 28. AKCIÓ!
8990 Ft helyett 7490 Ft/fő!

GARAM MENTI KISKÖRÚT
busz, idvez.

máj. 4. AKCIÓ!
7990 Ft helyett 6990 Ft/fő!

DEBRECEN-HORTOBÁGY
busz, idvez.

máj. 5. AKCIÓ!
8990 Ft helyett 7990 Ft/fő!

FIRENZE-RÓMA-VELENCE
HÚSVÉTKOR

6 nap 5 éj
20000 FT KEDVEZMÉNNYEL!

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

vonatjegy, városnézések
ápr. 18-23. AKCIÓ!

99900 Ft helyett 79 900 Ft/fő!

HÚSVÉT AZ ADRIÁN
4 nap 3 éj

10000 FT KEDVEZMÉNNYEL!
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos 

tengerparti szállodában, svédasztalos 
félpanzióval, korlátlan italfogyasztással, 

kirándulások (Krk, Rijeka, Opatija) 
bor-házi sonka, sajt kóstoló Vrbnikben, 

csokoládékóstoló Opatijában
április 19-22. AKCIÓ!

68900 Ft helyett 58900 Ft/fő!

SALZBURG-SALZKAMMERGUT 
ÉS A SASFÉSZEK 

4 nap 3 éj
10000 FT KEDVEZMÉNNYEL!

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

kirándulások a program szerint
április 25-28. AKCIÓ!

64900 Ft helyett 54900 Ft/fő

ERDÉLY –
SZÉKELYFÖLD KINCSEI

5 nap 4 éj
15000 FT KEDVEZMÉNNYEL!
busz, idvez., 4 éj négycsillagos 

szállodában, svédasztalos reggeli, 
kirándulások, húsfeldolgozó 

látványműhely látogatás 
kolbásztöltéssel, kóstolóval, 

borral, kirándulások, 
látogatás a Csiki sör manufaktúrában

május 1-5., AKCIÓ!
59900 Ft helyett 44900 Ft/fő!

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

RÉSZLETES AJÁNLATAINKAT KERESSE WEBLAPUNKON.
Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.

Az ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható.

TEL: 06 99 888 400 | INFO@HOTELLOVER.HU 
WWW.HOTELLOVER.HU

Foglaljon közvetlenül a szállodánál, és 

legalább 5% KEDVEZMÉNYT 
adunk szobaárainkból!

Keresse „MAI AKCIÓ”-s ajánlatainkat!

WELLNESS PIHENÉS
min. 2 éjszaka szállás bővített félpanzióval, a szálloda wellness-

szigetének használata, ingyenes parkolás, ingyenes Wi-Fi

Kétágyas szobában 2 felnőtt esetén: 11.050,- Ft  / fő / éjszaka ártól
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Álláspont
Szakmaváltás 40 év felett? 
Ne hallgassunk a károgókra, nem késő 40 évesen pályát módosítani! Minden életkorban ér-

demes tanulni. Ha pedig nem saját akaratunkból módosítunk, hanem azért, mert rákénysze-

rített az élet, akkor se csüggedjünk, inkább fordítsuk az előnyünkre a helyzetet.

 ■ A munkaerőpiacon a 

munkavállaló és a mun-

káltató egymásra talá-

lása sokszor egy har-

madik szereplő közre-

működésével történik.

Ebben mindkét fogalom ha-
sonlít, viszont két teljesen el-
térő intézményről van szó, 
amelyre más szabályok vonat-
koznak, mégis a gyakorlatban 
sokszor egymás szinonimája-
ként használjuk őket. Népsze-
rű mindkét kifejezés, mégsem 
annyira egyértelmű mi is a kü-
lönbség a két fogalom között. 
Pedig lényeges eltérések van-
nak, amikkel jó, ha tisztában 
vagyunk, akár a munkáltatói, 
akár a munkavállalói oldalon 
állunk. Erre szeretnénk most 
egyértelmű választ adni.

A munkaerő-kölcsönzés 
egy olyan foglalkoztatási for-
ma, melynek három résztve-
vője van: a munkavállaló, a 
kölcsönbeadó cég és a köl-
csönvevő cég. A munkavál-
laló a kölcsönbeadó céggel 
köt szerződést azzal a céllal, 
hogy egy vagy több harma-
dik félnél, a kölcsönvevőnél 
végezzen munkát.

A kölcsönbeadó cég fel-
kutatja a megfelelő munka-
vállalókat a kölcsönvevő 

számára, majd felveszi őket 
saját állományába, és az ösz-
szes adminisztrációs felada-
tot elvégzi, mint a munkálta-
tó bejelentés, bérszámfejtés 
és kifi zetés, valamint a levont 
adóelőlegek és járulékok be-
fi zetése. A munkavállaló a 
kölcsönbeadóval köt szerző-
dést, melynek tartalmaznia 
kell, hogy a szerződés munka-
erő-kölcsönzésre jött létre. A 
munkavégzés a kölcsönvevő 
cégnél történik, az ő felada-
tuk a munkaidő beosztása, 
a munka ellenőrzése, a szak-
mai irányítás és a megfelelő 
munkakörnyezet biztosítása.

A munkaerő-közvetítés fo-
lyamatában ugyanúgy há-
rom szereplő van, mint az 
előbbiben: a munkavállaló, 
a munkáltató és a közvetítő 
cég. A munkáltató megbízza 

a közvetítő céget, hogy keres-
se meg a legalkalmasabb jelöl-
teket egy adott pozícióra. Az 
előre egyeztetett feltételek, el-
várások és szempontok alap-
ján a közvetítő cég kiszűri a 
legjobb jelölteket, majd őket 
tovább küldi a munkáltóhoz, 
ahol megtörténik a tényleges 
kiválasztás. A közvetítő cég 
itt szolgáltatóként van jelen, 
akinek szerződése a mun-
káltatóval arra korlátozódik, 
hogy bizonyos számú jelöl-
tet és önéletrajzukat továbbít-
sa. A munkavállaló a folyamat 
végén a munkáltatójával köti 
meg a munkaszerződést, és 
a munkáltatója gondoskodik 
a munkabér megállapításá-
ról és kifi zetéséről, az admi-
nisztrációs folyamatok elvég-
zéséről és a munkafeltételek 
biztosításáról.

Mi a különbség
a munkaerő-kölcsönző és a 
munkaerő-közvetítő között?

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

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!

A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT.  FELVÉTELT HIRDET
KERTÉSZETI GÉPKEZELŐ,

FŰNYÍRÓTRAKTOR KEZELŐ,
KERTÉSZETI SZAK- ÉS SEGÉD MUNKÁS,
C-KATEGÓRIÁVAL RENDELKEZŐ SOFŐR,
KŐMŰVES, KŐMŰVES SEGÉDMUNKÁS,

PARKÉPÍTŐ MUNKAKÖRÖKBE

Amit kínálunk:
Hosszú távú, stabil munkahely, bejelentett 8 órás

munkaviszony, szakmai fejlődési lehetőség,
versenyképes jövedelem, kiegészítő juttatás: Cafeteria.

Felvételnél előnyt jelent:
Szakirányú végzettség, gépjármű vezetői jogosítvány

(B, C kategória), szakmai gyakorlat

Jelentkezés önéletrajz megküldésével a park@varosgazda.eu 
e-mail címre várjuk, valamint személyesen leadhatja ügyfél-

szolgálatunkon (1215 Budapest, Katona József u. 62-64.)
További információ: 06-1/277-7856

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.

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.

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
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a 
K

ft
.

Hirdesse 
meg 
Budapesten!

Tel.: 887-07077 070

!
TeT l : 887lll 887
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 ■ Június 26-ig min-

den pénzügyi intéz-

ménynek el kell végez-

nie azon ügyfelei átvi-

lágítását, akikkel 2017 

júniusa előtt létesítet-

tek kapcsolatot. Az ügy-

fél-átvilágításhoz szük-

séges adatok, dokumen-

tumok postán, egyes 

intézeteknél pedig élő 

videóbanki vagy netban-

ki úton is megadhatók.

Az ügyfél-átvilágítást a 2017 
júniusában hatályba lépett 
pénzmosás és terrorizmus-fi -
nanszírozás elleni törvény ír-
ja elő. A jogszabály alapján 
a pénzügyi intézményeknek 
rendelkezniük kell a lakos-
sági ügyfelek meghatározott 
személyes adataival, valamint 
a személyazonosságot és a 
lakcímet igazoló okmánya-
ik másolatával. Ezen felül a 

pénzintézeteknek ügyfeleik 
kiemelt közszereplői státu-
sát is meg kell állapítaniuk - 
vagy nyilvánosan hozzáférhe-
tő adatbázis segítségével vagy 
az ügyfél által tett nyilatkozat 
alapján. A vállalati ügyfelek 
esetében a szolgáltatóknak 
új adatokat kell rögzíteniük, 

ezért szükséges a tényleges 
tulajdonosról tett nyilatkoza-
tok újbóli beszerzése.

A szolgáltatók a szükséges 
teendőkről részletesen tájé-
koztatják azokat az ügyfele-
ket, akiknek a hiányosak a 
nyilvántartott adatai, illetve 
dokumentumaik.

Időszerű a banki azonosítás
Szerszámbolt Csepelen

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

METABO SZERSZÁMOK, 
MAKITA ÉS EGYÉB KERTI 

GÉPEK A LEGJOBB ÁRON!!!

ELVESZETT! 

aki látta
kérem hívjon!

06 30 815 2044
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ABLAK-AJTÓ
MŰANYAG ABLAK  , redőny kedvező áron, ga-
ranciával.Ingyenes felmérés! Tel: 30/211-2439 
www. amitmamegvehetsz. hu

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

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

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

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

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

Váci munkavégzéssel

keresünk C és E 
GKI vizsgával

 

Érd.: 30/984-3666

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

KÖZLEKEDÉSI ZRT.  minden kategóriára felha-
talmazott műszaki vizsgaállomására Hatósági 
Műszaki Vizsgabiztos munkatársakat keres 
felvételre. A Nemzeti Közlekedési Hatóság ál-
tal megszerzett igazolvány megléte szükséges. 
Munkavégzés helye: X. kerület Gyömrői út. 
Teljes munkaidős bejelentéssel, kiemelt nettó 
bérezéssel közös megegyezés szerint. További 
információ a 06- (1/20/30) 262-6262 telefon-
számon kérhető, fényképes önéletrajzokat az 
allas@weekendbus. hu e-mail címre várjuk.

KERTÉSZT, KERTÉPÍTŐ  segédmunkást és külső 
téri takarító munkatársakat keresünk. (nem sze-
zonális munkára) Bau Kert Kft. +36-20/455-4350
„D” KATEGÓRIÁS  jogosítvánnyal buszvezetőt 
keresünk. 06-70/9844-630, h-p: 8-15óráig. Ven-
tona Trans Kft.
BUDAPESTI  munkásokat keresünk építőipari 
segédmunkára hosszú távra Moratus Kft. Tel.: 
06-30/301-0898 (Szállást biztosítunk!)

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

Há
z- é

s la
kásfelújítás

Csak pontosan, szépen,
         úgy érdemes.

Gipszkartonozót,
lakatost,
burkolót, 

kőművest,
festőt felveszek!

06-20/998-2369

BETANÍTOTT FÉMIPARI  dolgozókat keresünk 
Budapestre a 21. kerületbe! Br. 1300 Ft-os óra-
bér + műszakpótlék + jutalmak. Feladatok: 
alapanyagok előkészítése, öntőformák tisz-
tán tartása és előkészítése, anyagmozgatás 
(20-30 kg). 3 műszakos munkarend, hosszú 
távú munkalehetőség! Melegüzemi tapasztalat 
előny! Jelentkezés: 30/841-3410 vagy allas7@
jobconcept. hu. Jobconcept Kft.

BUDAPEST, X.  kerületi telephelyű Közleke-
dési Zrt. felvételre keres haszongépjárművek, 
autóbuszok javításában jártas autószerelő és 
autó-villamossági szerelő szakmunkásokat. 
Egy műszakos munkarenddel, reggel 7 órai kez-
déssel, teljes munkaidős bejelentéssel, kiemelt 
nettó 300.000,- forint bérezéssel. További in-
formáció a 06- (1/20/30) 262-6262 telefon-
számon kérhető, fényképes önéletrajzokat az 
allas@weekendbus. hu e-mail címre várjuk.

Budapest melletti 
szállodáinkba kollégákat 

keresünk az alábbi pozíciókra:

szakács.
Önéletrajzokat az: 

ertekesites@gastland.hu 
e-mail címre várjuk.

 (Vendégváró Vendégfogadó Kft.) 
a 06-30/238-7886-os 

telefonszámon lehet.

EGYÉB
HULLÁMPALA LESZEDÉSÉT,  épületek bontását 
vállalom romeltakarítással, megegyezés szerint. 
30/925-8608

ELTARTÁS
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

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

FAKIVÁGÁS
FAKIVÁGÁS  alpintechnikával, területgondo-
zás, bozótírtás, fűnyírás, hulladék elszállítás-
sal. 30/255-4466

FESTÉS-MÁZOLÁS
FESTÉST, MÁZOLÁST,  burkolást vállalok! Nyug-
díjasoknak 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!

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

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

GONDOZÁS

Befogadnám azt a 
leinformálható egészséges 

Hölgyet, akinek teljes ellátást 
és otthont biztosítanék.

Az elvárásom, a ház körüli 
teendőkben való segítség. 
Szellemileg teljesen tiszta 

vagyok, a mozgásom 
kissé korlátozott. 83 éves 

özvegyasszony vagyok akinek 
a fia fogja intézni az ügyeit.

Telefon: 06-30/9447-935.
INGATLAN

MÁTRABALLÁN,  nyugodt kis faluban 4 szo-
bás családi ház kedvező áron eladó. Tel.: 
06-20/448-3360

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

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 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

ELADÓ BUDAPEST  XVI.kerületében 80 m²-es 
kertes családi házrész. Felújított állapot, jó köz-
lekedés, iskola, óvoda közelben. Irányár 35M Ft. 
Érdeklődni: 30/932-5213. 

BALATONENDRÉD  zártkerti részén, 0,4ha 
erdei panorámás földterület eladó. Tel.: 
30/506-5477

JÁTÉK

Gombfoci!
60-as évek 

trafikos gombfocijait 
keresi megvételre 

gyűjtő!
ocsi@porto.hu

vagy

20/947-0776

SÉRVPANASZOK
M�tét nélküli kezelése!

EGYEDI MÉRETRE KÉSZÜL� SÉRV- ÉS 

HASKÖT�K, TÖKÉLETES VÉDELMET 

NYÚJTANAK MINDEN SÉRVRE!

Rendszeres fogadóórát tartunk Budapesten, 

a Rottenbiller utca 24. (VII. ker.)
Materia Medica Gyógyszertárban,

Minden kedden, 13:30-15:30 h között.

El�zetes id�pontegyeztetéssel az alábbi címen: 
Spranz Kft. 2097 Pilisborosjen�, F� út 3. 
Tel.: 06 (26) 336-122 és 06 (26) 336-322
E-mail: info@spranz.hu
www.spranz.hu

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

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)

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

1878

1930-as 
évek

1898– 
1910-ig

JÁRMŰ
KÉSZPÉNZÉRT AUTÓKAT  vásárolunk bontás-
ra. Hivatalos igazolás és szállítás ingyenes. 
30/455-8719

KÁDFELÚJITÁS
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
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

KŐMŰVES
KŐMŰVES MUNKÁT  vállalok. Lakások teljes kö-
rű átalakítása. Térkövezés, kerítés, járda. Tel.: 
06-30/9901-081

LAKÁSFELÚJÍTÁS
SZOBAFESTÉST, CSEMPÉZÉST,  kőműves munkát, 
kisebb javításokat is vállalok. 06-30/975-0053

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

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!

JELENTKEZZ 
MOST!

06 30 367 42 48  

job@gls-hungary.com

FELADAT: A szortírozó-

ELVÁRÁSOK:

: 

AMIT KÍNÁLUNK: 

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
Alsónémedi

Éjszakai  
munkalehetőség!

RAKODÓ / SZORTÍROZÓ
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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.

Az
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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

A Szemüveg nem luxus

NAGYON SZÉP SZEMÜVEGEK, NAGYON OLCSÓN
Budapest, VII. ker. Erzsébet krt. 38. 

(A Madách Színházzal szemben)
Tel.: 1/322-4272 • Nyitva tartás: H-P: 9-18, Szo.: 9-13

www.olcsoszemuveg.hu

Válság Szemüvegdiszkont®

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

SZARVASAGANCS

06-30/788-6062
Hagyatékot is!

akár

10 000–30 000 Ft 

darabja

Agancs 
felvásárlás!

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

BÁRMILYEN ÁCSMUNKÁT,  tetőfelújítást, 
ereszcsatornázást vállalok. 70/375-8049

TELJESKÖRŰ LAKÁSFELÚJÍTÁST  villanyszerelést 
és burkolást vállalunk budapest és környékén. Tel.: 
06-70/215-4305

SZŐNYEG, KÁRPIT
Szőnyeg- és kárpittisztítás

Melegvizes mélymosás, 
vegytisztítás, szegés,

javításHÁZTÓL HÁZIG
www.szonyegexpressz.hu

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

ÖZVEGY URAT  keresek komoly kapcsolatra. 
Jogosítvánnyal rendelkezem, kor nem számít. 
06-70/244-6539

TETŐ
PALATETŐ  bontásnélküli felújítása színes, 
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes ár-
ajánlatkészítés. Akció -10%. 06-30/229-2206, 
www. palatetofelujitasjavitas. hu

TETŐ!  Régi, hajlott tetők javítása, cseréje; bá-
dogozás, csatorna, beázás elhárítás; előtetők, 
garázsok építése; fedlapcsere; tetőtér beépí-
tés, szigetelés; Lindab tető új, tető cserepezés. 
06-30/899-6270, 06-70/363-9571

VÁLLALKOZÁS
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 
motorkerékpárt, régi robogót, dongót, gyűjte-
ményt. 06-70/650-31-68

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

ÜDÜLÉS
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

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.

Hirdessen a Szuperinfóban!

Telefon: 
06-1/887-0707

E-mail: 
hirdetes@szuperinfo.hu
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Kikapcsoló
MIKOR
ÉS HOL?
KULTURÁLIS 
PROGRAMAJÁNLÓ
Március 19., kedd
18.30 „ElőadáSOKK”

Rejtett meggyőzőerők. Előadó: Dr. 
Forgács Attila klinikai szakpszicho-
lógus, az ELTE Pszichológiai Intézet 
docense, a Corvinus Egyetem Pszi-
chológiai Központ vezetője.

A befolyásolás egyidős az emberi 
civilizációval. A 20. században olyan 
technikák jelentek meg, melyek kicse-
lezik a tudatos kontrollt, a befogadó 
észre sem veszi, hogy befolyásolták, 
ezért az üzenetet saját ötletként éli át. 

Helyszín: Eötvös10 (VI. ker., Eöt-
vös u. 10.)
Március 20., szerda
18.00 Élőzenés rock-körkép – A le-
gendás hatvanas évek

Hegyi György, az Emil.RuleZ! ze-
nekar társdalszerzőjének vezetésével 

a Kőbányai Zeneiskola növendékei 
keltik életre a legendás dalokat. A 
három előadás során megvizsgálják, 
hogyan alakult a zenei élet Nagy-Bri-
tanniában, az USA-ban és Európában. 

Helyszín: Békásmegyeri Közössé-
gi Ház (III. ker., Pethe Ferenc tér 2.)
Március 21., csütörtök
18.00 Mindenről anya tehet! Min-
denről anya tehet?

Az est háziasszonya Kurucz Ad-
rienn, a WMN felelős szerkesztő-
je-újságírója, aki, mivel maga is 
egy kamaszlány anyukája, sokat ír 
gyereknevelésről, otthoni és iskolai 
csetepatékról.

A belépés ingyenes, azonban a 
részvételi szándékot jelezni kell az 
info@kulturliget.hu e-mail címen.

Helyszín: Erzsébetligeti Színház 
(XVI. ker., Hunyadvár utca 43/b.)
19.00 Időfi zika

Előadó: Kisfaludy György.
Helyszín: Óbudai Kulturális Köz-

pont (III. ker., San Marco utca 81.)
Március 22., péntek
15.00 Málta, Európa védőbástyája

Utazás a nagyvilágban c. sorozat-
ban Bezuk Zsolt utazási fi lmje.

Helyszín: Marczibányi téri Műve-
lődési Központ (II. ker., Marczibá-
nyi tér 5/a.)
Március 23., szombat
18.00 Mi ez? Hagymás bab? – Bud 
Spencer & Terence Hill est

Helyszín: Békásmegyeri Közössé-
gi Ház, (III. ker., Pethe Ferenc tér 2.)
Március 24., vasárnap
10.00 Családi vasárnapok – Palya 
Bea: Altatok – családi gyerekkoncert

Palya Bea a magyar zenei pódium 
egyik meghatározó alakja. Családi 
gyerekkoncertje lenyűgöző utazás-
ra invitál mindenkit a lélek belső tá-
jaira, egy álomszerű világba. Művé-
szetére nagy hatással volt a cigány, 
a bolgár, a szefárd és az indiai népek 
zenéje. Sokféle hangzással kísérle-
tezik, olyan hangszereket szólaltat 
meg, amelyekkel gyerekek és szü-
leik ritkábban találkoznak. Szöve-
gei szókimondóak, néhol kímélet-
lenül őszinték. 

Helyszín: Óbudai Kulturális Köz-
pont (III. ker., San Marco utca 81.)
18.00 Mozititkok – Ruben Brandt, 
a gyűjtő

Beszélgetés és fi lmklub.

Vendég: Sipos Levente, a fi lm tech-
nikai rendezője, beszélgetőpartnere: 
Schäffer Erzsébet újságíró.

Helyszín: Csillaghegyi Közösségi 
Ház (III. ker., Mátyás király út 11-15.)
Március 26., kedd
15.00 Színházi kulisszák mögött

Szebényi Ágnes színháztörté-
nész vetített képes előadása Molnár 
Piroskáról.

Helyszín: Eötvös10 (VI. ker., Eöt-
vös u. 10.)
Március 27., szerda
19.30 Like a Rolling Stone

A pécsi Kodály Központ és az Ör-
dögkatlan Fesztivál után az elmúlt 
50 év legnagyobb világslágerei visz-
szatérnek Budapestre! Bob Dylan-
től kezdve Joplinon, Hendrixen és a 
Beatlesen keresztül Lenny Kravitzig 
érintjük a rocktörténet fontosabb ál-
lomásait. Az este hamisítatlan házi-
bulihangulatát Ónodi Eszter, Simon 
Kornél és Törőcsik Franciska idézi 
meg, a zenét a Bonus Track Band 
szolgáltatja.

Helyszín: Marczibányi téri Műve-
lődési Központ (II. ker., Marczibá-
nyi tér 5/a.)

Bullet for my Valentine
Az 1998-ban alapított banda folyamatosan újabb hiánypótló műveket alkotott a 

keményzene színpadára. A BFMV új turnéja Budapestre is ellátogat, április 10-én 

lesz látható a Barba Negra Music Club falai között.

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

e-mail: rejtveny@szuperinfo.hu
2019. március 22.

rejtvénycsomagot sorsolunk ki.
A helyes megfejtést és a nyertesek nevét 

A Szuperinfó 2019/9. heti rejtvényének megfejtése:

Nyertese:
Dr. Béres Judit, Budapest VIII.

Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.

M
eg

ny
ílt

 P
at

yi
 Á

gn
es

 e
ls

ő 
ön

ál
ló

 k
iá

llí
tá

sa
ro

va
tu

n
ka

t m
eg

ta
lá

lja
 a

 2
. o

ld
al

on
.

Ak
tu

áli
s



112019. március 14.

Diana 
Krall a 
Müpában

Az elmúlt 45 év legjobb dalaival és 
mindenki által dúdolt slágereivel lép 
színpadra Delhusa Gjon idén tavasz-
szal, hogy megkoronázza közel fél év-

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

Delhusa Gjon 45 éves 
jubileumi koncert

százados 
karrierjét. 
Az elmúlt 

50 év zenei si-
kereit átölelő koncerte április 23-án 

kerül sor a Budapesti Kongresszusi 
Központban, ahol olyan sztárven-
dégek társaságában ünnepelhet ve-
le együtt a közönség, mint Csepregi 
Éva és Charlie, a garantált jó hangu-
latról pedig DJ Dominique gondos-
kodik majd.

Delhusa Gjon zenei karrierjét fi a-
talon kezdte, mindössze 16 éves volt, 
amikor 1969-ben a Popfesztiválon 
előadta a „Hegyek lánya” című dalt, 
amellyel egy csapásra ismertté vált.

Három év után tér vissza júni-
us 26-án a Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterembe Diana Krall. 
Legutóbb álló ovációval ünnepelte 
a magyar közönség a sorrendben ti-
zenkettedik, Wallfl ower című leme-
zét bemutató dzsesszdívát. Azóta két 
újabb anyagot adott ki: 2017-ben egy 
klasszikus amerikai dzsessz-szten-
derdeket összegyűjtő lemeze, tavaly 
pedig Tony Bennettel közös albuma 
jelent meg, utóbbit két kategóriában 
is Grammy-díjra jelölték idén.

Készített lemezt a húszas-harmin-
cas évek tradicionális dzsessz- és rag-
time-darabjaiból Nat King Cole előtt 
tisztelegve, de a popzene legendái - 
többek közt Bob Dylan, Elton John, 
Paul McCartney és az Eagles - mun-
kássága is munkára ihlette. Mostani 
turnéján két különleges és világhírű 

z e n é s z -
társ kíséri a 
színpadon: Joe Lova-
no szaxofonos és Marc Ribot gitáros.
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Branden Jacobs-Jenkins: 
Gloria

Kikapcsoló A Slayer folytatja világkörüli búcsúturnéját
2018 januárjában a Slayer bejelentette, hogy egy utolsó világkörüli turnéra 

indul, amely Észak-Amerikában vette kezdetét. A banda Budapesten is fel-

lép, június 11-én a Papp László Budapest Sportarénában.

Jon Bon Jovi
A halak férfi érzékeny, alkotó

egyéniség, könnyen megtalálja

az utat a női szívekhez. A már-

cius 2-án született Jon Bon Jovi 

énekesi tehetsége mellett 

egyéniségének is köszönheti 

sikerét.

Ikrek
Rengetegg feladata és elinn-

téznivalóója lesz a hétenn. 

Ha hivaatalos ügyekbenn 

jár el, szerencsére a 

csillagok megköny-

nyítik a helyzetét 

és gyorsan, gör-

düléékenyen in-

tézheti el őket.

Rák
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m
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m
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ból, ha lem
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a szívességet.
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Skorpió

Nagyon sokat vátolt
zik a 

gondolkodásm
dj

ódja a na-
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Nyilas
Akárme rnnyire iselragad-

ják az érzései sésbiz-

s tosnak érez l valamit, 

b joban jár, ha csak 

zu atán dönt, miutá un 
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A királynő kutyája

6

A brit monarchia nagy napra ébredt, mikor Fülöp herceg egy 
csöpp corgival ajándékozta meg II. Erzsébetet, a híre-
sen kutyabarát királynőt. A Buckingham palota 
eddig is az ugatástól volt hangos, de most 
az új jövevény, az izgága, rosszcsont, 
és irtó cuki Rex minden szabályt 
felrúg, amit négy tappancs csak 
felrúghat. Egyik csíny követi a 
másikat, de a bájos pofi nak 
senki nem tud ellenállni.

Ám mikor egy vélet-
len folytán Rex az utcá-
ra kerül, a luxus élet 
tovaszáll és hirtelen 
minden a feje tete-
jére áll. A királyi 
négylábúnak meg 
kell tanulnia, ho-
gyan váljon ne-
mes lelkű ebbé, 
miközben igaz 
barátokra lel és a 
nagy szerelem is 
rátalál. 

A Gloria című szatíra egy si-
keres New York-i magazin 
irodájában játszódik, ahol 
az asszisztensek igyekeznek 
mindent megtenni azért, 

hogy önma-
gukat 

a vállalati hierarchiában jó helyre pozicio-
nálják – és hétköznapi csatáik közepet-

te nem veszik észre, hogy démono-
kat teremtenek maguk között. A 

darab a húszas-harmincas ge-
neráció aktuális témáit járja 

körül: a munkaerőpiacon 
való boldogulás nehézsé-

geit, az önmarketing és 
a félelmek viszonyát 
és az egymástól va-
ló elszigetelődés 
veszélyeit. Mind-
ezt hangsúlyosan 
az internet korá-
ban, a 2010-es 
években.

A Radnóti Szín-
ház előadását 
Hajdu Szabolcs 
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 lev-
elekkel

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 • 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

Acél:  akár 200 000 Ft
Arany: akár 500 000 Ft

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

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 

1900-AS ÉVEK
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