Március 22-24. között rendezik meg a Gardenexpót a Budapest Arénában.

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

06-70/317-3202
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„A festés csodákat tett
és tesz velem”

- 10 %
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KUPONKÓD:
SZUPERINFO

BEMUTATÓTEREM
1095 Budapest, Soroksári út 48.
Hungária Malomudvar, 10. ép. 206.

Konyha:

Apolló ágy, ff: 160×200

www.irodaiszek.shop

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

Lyon kanapé
rugós, nyitható
108.000,-tól
felméréssel,
szállítással,
beszereléssel.

Gardróbok választható
G
színben
nb e n é
éss m
mér
méretben.
éretben.

91.000,-tól

Kárpitos, konyha,
kisbútorok, gardróbok
egyedi méretre!
Az árak ápr. 30-ig érvényesek.

- gyerekszékek és íróasztalok
Ģ7&;&5×*'05&-&,
- iroda székek
- ergonomikus székek

Andy heverő, rugós

BASEL szekrénysor
or
or
3,55 m: 149.000,--

67.000,-tól

135.300,-

Tolóajtós
To
T
o
gardrób:
239 cm

Főnix sarok,
ff: 140×200
103.800,-tól

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

www.dnlbutor.hu

SCARLET
Faschion boutique

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

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

Fotó: Bodai Imre
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Extrém kihívás vár Szekeres Nórára

KULCSMÁSOLÁS
ZÁRAK
VASALATOK

rovatunkat megtalálja a 3. oldalon.

TREND A LELKE MINDENNEK

(2. oldal)

2019. március 21. • 12. hét

Budapest • Dél-Pest

Aktuális

Kártevőirtással foglalkozó budapesti cég
vállalati szektorba üzletkötő

munkatársat

keres

Feladatok
A cég szolgáltatásainak értékesítése
A meglévő ügyfelekkel történő
kapcsolattartás
Új ügyfelek felkutatása
Ajánlatok, kalkulációk, szerződések
elkészítése
Megrendelések kezelése

Elvárások
Jó kommunikációs képesség
Agilis, határozott fellépés
Rugalmasság, utazási hajlandóság
B kategóriás jogosítvány
Vállalkozói szemlélet, teljesítményorientált gondolkodás

Előnyök
1-3 év üzletkötői tapasztalat
Telesales munkatapasztalat
Vállalati kártevőmentesítés ismerete
G Suite alapos ismerete
Cégadatbázis gyűjtésben
tapasztalat

■ Izgalmas árnyékolási technológiák, kültéri
okosmegoldások, letisztult bútorok és szárazságtűrő növények is szerepelnek a legfrissebb
kerti trendek között.

Hogyan pályázz?
Ha szeretnéd betölteni az állást, kérlek, küldd el az önéletrajzodat az

iroda@dunatox.hu
email címre minél előbb. Dunatox csapata várja jelentkezésedet

ELADÓ
PÉNZTÁROS
KOLLÉGÁKAT
KERESÜNK

Ha kertépítésen vagy felújításon gondolkozik, feltétlenül olvasson tovább, ha pedig
még többet szeretne megtudni a 2019-es kültéri dizájnról,
akkor jöjjön el március 22-24.
között a Gardenexpóra a Budapest Arénába. Magyarország egyetlen kerti életmód
kiállításán a legmodernebb
megoldásokat kínáló márkák
képviselői mutatják be az újdonságokat, és látják el tanácsokkal a kertimádókat.
A bel- és kültér világát a
burkolatok, az asztalok, heverők, székek, a napernyő

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

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

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

színe vagy a
lámpák mind
összeköthetik. Szintén a
házhoz igazodik a kerítés,
amely a 2019es trendek szerint acélból, farönkből, betonból is készülhet, és divatosak
a kapaszkodók segítségével
felfuttatott növények is.
Ha megfelelő árnyékolást
kap a kert egy része, azzal
szinte még egy helyiséget
nyerhetünk tavasztól őszig.
A napernyők közül az oldalkaros változat hódít, hiszen
így teljes egészében kihasználható az alatta fekvő terület. Új divatnak számítanak
a szabadon álló pavilonok,
amik állhatnak önállóan és
kapcsolódhatnak a ház falához is.
Ma már egyre több okos
kerti eszközből is válogathatunk, ezek
kommunikálnak a telefonokkal, így egy
érintéssel távvezérelhetővé

válik az öntözőrendszer vagy
épp a fűnyíró. Mivel a kültéri
wellness is egyre népszerűbb,
a gyártók mobilról vezérelhető pezsgőfürdőkkel kápráztatják el a vevőket, de kaphatók
olyan kültéri tusolók is, amik
napelem segítségével melegítik fel a vizet. A kerti okosvilágítás-rendszereket pedig előre is beprogramozhatjuk, de
használhatjuk őket mozgásérzékelővel, vagy akár okostelefonunkkal is vezérelhetjük a fényeket.

Hamarosan I bike Budapest
■ A „Bringabarát Budapest” 12 pontjáért rendezik meg idén az I bike
Budapest felvonulást április 28-án. Az idén ötödik alkalommal megrendezett felvonulásra
a szervezők több tízezer
kerékpárost várnak.
A kerékpárosklub az önkormányzati választásokra 12
pontból álló listát állított öszsze, olyan fejlesztéseket felsorolva, amelyekre szerintük mindenképpen szükség
lesz a fővárosban a következő ötéves ciklusban. A pontok között szerepel egyebek
között a belváros összekötése

a külvárosokkal. Kérik a Hűvösvölgybe vezető kerékpárút
modernizálását is. Javasolják,
hogy épüljön kerékpárút a
pesti alsó rakparton és szeretnének kétoldali kerékpársávot
a Bajcsy-Zsilinszky úton.
A klub „felhasználóbarát
Bubit”, jobb minőségű kerékpárokat, az állomások sűrítését és bővítését is kéri.
Az idei felvonulás új útvonalon halad majd. A kerékpárosok a margitszigeti nagyrétről indulnak, az Árpád hídon
keresztül Óbudára tekernek,
a Margit hídon át Pestre, majd
a pesti alsó rakparton a Petőﬁ hídig. A hídon visszatérnek
Budára, a budai alsó rakpart

és az Attila út érintésével az
Alagúton, majd a Lánchídon
át jutnak el az Andrássy útra.
Az Oktogonon csatlakoznak a menet elejéhez a legkisebb bringások. A lezárt szervizúton haladó I bike mini
szekcióba azokat a családokat várják, amelyeknél a gyerekek már kinőtték a bicikliülést, de a teljes távot még
nem tudják megtenni.

Fotó: wikipedia

Amit nyújtunk
Modern, kényelmes, biztonságos
munkakörnyezet
Barátságos, családias légkör
Munkába járás támogatása
Hosszútávú munkalehetőség, stabil
háttér
Versenyképes jövedelem + jutalék

Trend a lelke mindennek –
a kertben is

Dunatox Kft.

Életmód rovatunkat megtalálja az 5. oldalon.
A magyarok 33 százaléka sportol rendszeresen

2019. március 21.

2

2019. március 21.
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Április 13-án az Akvárium NagyHall-jában ad
koncertet a Lóci Játszik. A koncert vendége
Törőcsik Franciska színésznő lesz.
Akciós ajánlataink

Extrém kihívás vár
Szekeres Nórára
Az alaszkai Iditarod közel
1700 kilométeres távjának
egy szakaszán, néhány napra Szekeres Nóra és Szalay
Balázs is csatlakozik a mezőnyhöz, dacolva az akár mínusz 40 fokos hideggel és az
extrém környezettel.
Szalay Balázs kis túlzással
„hazajár” az alaszkai vadonba, nem először vesz részt
az 1973 óta megrendezett,
és mára a sportág világbajnokságaként számon tartott
maratoni – 9-14 napig is eltartó – megmérettetésen. A
sokak számára az Opel Dakar
Teamből ismerős Szalay Balázs harmadszorra vág neki a
nem mindennapi kalandnak,
ezúttal Szekeres Nóra műsorvezetővel. Együtt kelnek útra,
a külvilágtól elvágva, motoros
szánnal kísérve a világ minden részéről érkező hajtókat
és kutyáikat.
Ám, hogy mennyire lesz
egyszerű dolog elszakadnia
a civilizációtól Szekeres Nórának, aki korábban sosem
volt még ennyire szélsőséges
körülmények között, az számára is óriási kérdés.

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)

- Mikor felmerült, hogy vegyek részt Balázzsal ezen a
vadregényes alaszkai túrán,
bele sem gondoltam komolyabban, rögtön igent mondtam. Gyerekkoromban táboroztam és snowboardozom
is, de ez egyikhez sem hasonlítható. Itt nem mehetsz be a
hüttébe kicsit megmelegedni,
ha nagyon átfáztál. Ennyire
sosem szakadtam el civilizációtól, nem aludtam még kint
a vadonban, úgyhogy izgalmas lesz nagyon. De közben
meg úgy vagyok vele, hogy
óriási élmény, kaland, és teljesen Szalay Balázsra bízom
magam. Nem először vág neki
az útnak, rutinosnak számít,
bízom benne, úgyhogy erre
gondolok és megnyugszom –
mondta Szekeres Nóra.

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.

Fotók: TV2

■ Idén is elstartolt a világ legkeményebb szánhúzókutya versenye,
amelynek összefoglalóit a hazai nézők március 23-án és 30-án láthatják a SuperTV2-ön.
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Húsvét Prágában (4 nap)
Prága-Karlovy VaryČeský Krumlov
2019. április 19-22.
49.900 helyett 45.900 Ft

06 30 724 6402

Lóci Játszik az Akváriumban

Húsvét Krakkóban
Krakkó–Zakopane
2019. április 19-21.

34.900 Ft

Sorrentói-félsziget
Nápoly–Vezúv–Capri–
Amalfi part-Assisi
2019. május 06-12.
2019. június 4-10.
109.900 helyett 84.900 Ft
Szlovénia legszebb tájain
Bledi tó-Postojna-Ljubljana-Piran
2019. június 8-10. 39.900 Ft

NYUGDÍJASHÁZUNK Érd ősfenyős részén, várja lakóit kétágyas fürdőszobás lakrészben. tel: 06-30/4111-561
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Paparazzi

Emberi kapcsolatok fűzik össze Petruska új dalait
Március 12-én jelenik meg Petruska András új nagylemeze Reláció címmel. Az album - a
korábbiakkal ellentétben – zenekari felállással készült, és három dalszövegét is Grecsó
Krisztián költő írta. A lemezbemutató március 29-én lesz Budapesten, a Trip Hajón.

Patyi Ágnes: „A festés csodákat tett és tesz velem”
■ Patyi Ágnes nyolc éve
kezdett el alkotni. Kezdetben saját maga és
családja örömére vette
kezébe az ecsetet, mára pedig az egyre népszerűbb Anyámfest Facebook-oldalán népes
közösség követi figyelemmel, miként kalandozik merészen témák
és technikák között.
Fejlődésének, művészi tevékenységének fontos állomásához érkezett, képeiből
megrendezhette első önálló
kiállítását.
– Mikor és miért kezdtél
el festeni?
– 2011-ben, kezdtem el dekupázsolni, ami azt jelenti,
hogy csempére, fára vagy kőre szalvétát „ragasztottam”,
majd lakkoztam Aztán ezeket elkezdtem tovább festeni. Rövidesen ceruzák, festékek, ecsethegyek és vásznak
vettek körül. Kezdeti próbálkozásaim a festészet terén,
mivel nem rendelkeztem
megfelelő tudással, sokszor
káoszba vezettek. Volt, hogy
hónapokon keresztül festettem egy képet, amíg azt nem
éreztem, hogy „na most elkészült”. Közben sikerült szert
tennem egy-két régi bútordarabra, amiket újjávarázsolva,
a teraszon egy igazán hangulatos kis „szigetet” hoztam
létre. Csiszoltam, festettem,
lakkoztam. Kipróbáltam az
olajfestéket, amivel kartonhordót festettem. Sokat tanultam, miközben ezeket az
anyagokat használtam, és az
önbizalmamnak nagyon jót
tett. Bátrabban nyúltam a vászonhoz, bátrabban kezdtem
el használni a különféle anyagokat, festékeket.
– Hogyan jellemeznéd a
rád jellemző stílust? Milyen
anyagokat, színeket szeretsz használni? Milyen témák vonzanak?
– A legnagyobb szerelmem
az absztrakt képek festése,
mert imádom a színeket és
a formákat. Elsősorban akril
festékkel festek, de gyakran

használok aranyfüstöt, csillámport, különböző effekt
pasztákat és metál festékeket, mert ezek különleges
fényeket és csillogást produkálnak a vásznon. Állandóan
kísérletezem az anyagokkal, a
színekkel, a formákkal, a stílusokkal, mindenevő vagyok.
Egyik nap absztrakt képet festek, máskor egy portrét, erdőt
vagy templomot.
– Hogyan tanultad a fogásokat, hogyan fejlesztetted
magad?
– Folyamatosan tanulok,
ez egy élethosszig tartó tanulás. Szerencsés vagyok,
mert az interneten rengeteg
„tananyag” van. Csak meg
kell találni őket. Valamint
részt vettem egy jobb agyféltekés rajztanfolyamon is, ami
igen hasznos volt. Próbálok
tudatosan festeni, de a legnagyobb varázslat az, amikor véletlenszerűen hozzákezdek egy kép alkotásához
és a végén megszületik egy
„szerelemgyerek”.
– 2018 elején indítottad el
az Anyámfest oldalt a Facebookon. Miért ezt a nevet
választottad?
– „Anyámfestet” Máté, a
legkisebb ﬁam találta ki. Ő
mondta mindig, hogy „anyám
fest, fúr, farag” És a képeimet, ami tetszett neki, úgy
posztolta a Facebook-oldalán,
hogy „Anyámfest”. Megígérte, hogy készít nekem egy
„Anyámfest” nevű Facebookoldalt, de 2014-ben beteg lett,
gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak nála. Műtét,
majd amputáció következett,
reménykedtünk, hogy meggyógyul, de 2016-ban megjelent az áttét a tüdejében, 2017
nyarán elhunyt. A lelkem romokban volt, de 2018 elejére
sikerült annyira összeszednem magam, hogy nekiálltam
és megvalósítottam Máté ötletét, azóta napi szinten festek.
– Mivel lett gazdagabb az
életed azáltal, hogy festesz?
Mit ad, miben segít?
– Nagyon sokat segített a
festés, főleg Máté halála után,
mert rengeteg negatív érzés

volt bennem, sokat rágódtam
a történteken, „mi lett volna,
ha”, „miért pont velünk történt?” Ez egy nagyon mély gödör volt. Tudtam, hogy el kell
engednem ezeket a gondolatokat. Igen erős volt a motiváció, hogy meg tudom, és meg
fogom csinálni, vagyis „fel fogom építeni magamat.” A festés ebben csodákat tett és tesz
velem. Amikor leülök festeni és
koncentrálok, akkor megszűnik minden, csak a vászon van
előttem, feltöltődőm jó érzésekkel, tele leszek izgalommal,
már alig várom, hogy elkészüljek az új alkotásommal. Sokkal gazdagabb lett az életem a
festés által, mert sok mindent
másképp látok, mint régebben.
Fantasztikus, hogy a gondolataimat az érzéseimet ilyen formában is kifejezhetem.
– Mi a célja a festészetednek?
– Nem készültem festőnek! Gyerekkoromban nem
szerettem se rajzolni, se festeni. Meglepődtem, amikor
felfedeztem ezt a képességemet. Szerintem mindenkiben van valami, amiben
jó! Látom a Facebookon, az

Instragramon, a YouTube-on,
hogy mennyi tehetséges ember van. És ez szuper! Sokunkban ott a szikra, ami ha
lángra kap, menni kell előre,
nem kell tőle félni. Számomra
az idáig megtett út a legfontosabb. Eszembe jutott erről
egy idézet: „Nem kell ismernem célomat, mert célom ismer engem” /Weöres Sándor:
A célról/.
– Március 8-án nyílt meg
első önálló kiállításod a Király Klub Galériában (1077
Budapest Király utca 97.),
amelyet április 3-ig tekinthetnek meg az érdeklődők.
Mi vezetett ahhoz, hogy létrejöhessen ez a tárlat?
– Zsidákovics Mihály festőművész évek óta szervez
kiállításokat amatőr és proﬁ
művészek számára nonproﬁt alapon. Van egy több mint
hatezer tagot számláló Facebook csoportja a Contemporary artists ﬁne artists. Akkor
ismertem meg, amikor csatlakoztam ehhez a csoporthoz.
Éppen egy nagyszabású kiállítást szervezett „100 Festő
100 Képe” címmel. Erre én
is pályáztam és kiállíthattam
egy alkotásomat. Ő ajánlotta
fel és biztosította számomra a
lehetőséget, hogy kiállíthatok
a Király Klub Galériában, így
jött létre az első önálló kiállításom. Nagyon hálás vagyok
neki, és nagyon köszönöm!
– Mi alapján válogattad
ki a bemutatásra kerülő
képeket?

– Nem volt könnyű, mert
„önmérsékletet” kellett tanúsítanom. Azt hiszem, jól döntöttem, hogy nem vittem több
képet, mert a kevesebb néha
több. Próbálom bemutatni a
„világomat”, törekedve arra,
hogy a kiállításra látogatók
lássák benne a koncepciót. Itt
már nem lehet káosz.
– Melyik a kedvenc saját
festményed és miért?
– Természetesen a Mátéról készült portré a legkedvesebb, de a többi is
„szerelemgyerek”.
– Milyen további terveid,
céljaid vannak? Miket szeretnél még kipróbálni, megvalósítani a festészet terén?
– A célom, hogy szakmailag fejlődjek, hogy még jobban meg tudjam valósítani
a gondolataimat, az elképzeléseimet. Szeretnék még
sok kiállításon részt venni,
jobbnál-jobb képeket festeni, örömet okozni a festészetemmel. Folyamatosan megújulni, már csak azért is, mert
az Anyámfest Facebook-oldalam több mint 600 kedvelőjét
nem szeretném untatni. Megérdemlik, hogy a tőlem telhető maximális „teljesítményt”
kapják, hiszen ﬁgyelemmel
kísérik a tevékenységemet,
bíztatnak, sokukkal baráti
viszony alakult ki. Nélkülük
nem tartanék itt. Elindultam
egy úton, ez még csak a kezdet, de ez az út fontosabb,
mint maga a cél.
Budai Klára

Fotók: Bodai Imre

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

Mosógépek szerelését vállalom!

2019. március 21.
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További ajánlataink: www.keneditravel.hu – 224 oldalas katalógusunkat kérje irodánkban.
Bp. 1066, Teréz krt. 22. (4-es, 6-os villamos Oktogon megálló, BEJÁRAT AZ ARADI UTCÁBÓL)
Nyitva: H-P 09:30-17:30 • Tel.: 278-2156, 278-2157
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A 8-11% kedvezmény március 31-ig érvényes, az AKCIÓS árakból egyéb kedvezmény nem érvényesíthető.
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LONDON-OXFORD-WINDSOR-STONEHENGE
8 nap 7 éj
busz, idvez., 7 éj háromcsillagos szállodában,
kirándulások, svédasztalos reggeli, kompjegy
június 6-13. 174 900 Ft/fő -8-11%!
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PRÁGA-KARLOVY VARY-KUTNA HORA 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, Becherovka múzeum
belépő kóstolóval, kirándulások
június 7-10. 44 900 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%!
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TÁTRA LEGSZEBB TÁJAI
3 nap 2 éj
busz, idvez., 2 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, kirándulások
jún. 28-30. 29 900 Ft/fő -8-11%!

AKFE

TIROL ÉS BOLZANO
4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, tiroli folklór est vacsorával,
kirándulások a program szerint
május 16-19. 71 900 Ft/fő -8-11%!

TOSZKÁN NYARALÁS ELBA-SZIGETI
KIRÁNDULÁSSAL
6 nap 5 éj
busz, idvez., 5 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, ingyenes strandszervíz
május 27-június 1. 94 900 Ft/fő -8-11%!

A

MAGAS TÁTRA-DUNAJEC-NEDECZ VÁRA
3 nap 2 éj
busz, idvez., 2 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli,
kirándulások a program szerint
jún. 28-30. 29 900 Ft/fő -8-11%!

ALBÁNIA 10 nap 9 éj
busz, idvez., 1-1 éj oda-vissza Szerbiában,
7 éj Albániában négcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, ingyenes strandszervíz
jún. 25-júl. 4., júl. 2-11.
129 900 Ft/fő -8-11%!
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BELGRÁD ÉS A VAJDASÁG
3 nap 2 éj
busz, idvez., 2 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, kirándulások
június 14-16.
32 900 Ft/fő -8-11%!

NYARALÁSOK

AR

SZEPESSÉG GAZDAG VÁROSAI
3 nap 2 éj
busz, idvez., 2 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, kirándulások
június 17-19. 29 900 Ft/fő -8-11%!
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BERLIN-POTSDAM
4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, kirándulások
május 26-29. 84 900 Ft/fő -8-11%!

Ez

akár fürdés közben tanítsuk
fújni a babát, és mondjuk is
neki. Nagyobb gyereknél pedig játékosan helyezzünk az
arcára leheletvékony, egyrétegű papír zsebkendőt, és
biztassuk arra, hogy próbálja meg az orrával fújva meglebbenteni azt. Amennyiben
a gyermek nem tud még orrot
fújni, akkor mindenképpen
fontos az orrváladék eltávolítása leszívással - magyarázta a doktornő.
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Szakm relőket
011@g ai önmail.

A fülgyulladás előfordulásának gyakoriságát gyermekkorban az anatómiai adottságok és az immunrendszer
sajátosságai okozzák.
- A korai orrfújás fontosságára szeretném elsődlegesen
felhívni a ﬁgyelmet, ugyanis
amennyiben tiszta az orrjárat,
nehezebben húzódik a gyulladás a fülre – kezdte dr. Sebő Zsuzsanna. – Már kisbaba
kortól kezdve elkezdhetjük

ó
nk

■ A gyermekorvosi rendelőben megforduló betegek mintegy 30%-a –
néha még több is – fülfájással küzd. Dr. Sebő
Zsuzsanna gyermekgyógyász főorvos, homeopata elárulta, hogy mi ennek az oka, mit tehetünk, megtanítani a gyerekeket az
hogy megelőzzük a bajt. orrfújásra. Fél éves kor körül

T

ERDÉLY –
SZÉKELYFÖLD KINCSEI
5 nap 4 éj
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 44 900 Ft/fő!
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SALZBURG-SALZKAMMERGUT ÉS A SASFÉSZEK
4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, kirándulások a program
szerint
április 25-28. AKCIÓ!
64900 Ft helyett 54 900 Ft/fő
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gyar emberek az uniós trendektől eltérően jobban szeretnek otthon sportolni (59
százalék), mint ellenőrzött
körülmények közt egy edzőteremben, vagy éppen egyesületben (20 százalék). Erre
azért tekint rizikóként, mert
aki úgy edz, hogy nem konzultál közben szakemberrel,
edzővel, az vélhetően sem ﬁzikálisan, sem mentálisan nem
éri el azt az eredményt, amit
célként kitűzött maga elé.

KENEDI TRAVEL  UTAZZON A LEGJOBB ÁRON!
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. AKCIÓ!
99900 Ft helyett 79 900 Ft/fő!
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75 perces magas intenzitású tréninget kellene hetente elvégezniük az embereknek, hogy karban tartsák a
testüket, megőrizzék a ﬁzikai
kondíciójukat.
- Ezt a szintet ma még Magyarországon az európai átlagnál kevesebben teljesítik,
de az mindenképpen pozitív
fejlemény az elmúlt évtized
trendjeit ﬁgyelve, hogy ha lassan is, de nő azoknak a száma,
akik kipróbálnak különböző
szabadidősportokat – hangsúlyozta Lacza
Gyöngyvér, a Testnevelési Egyetem
docense.
A szakember
szerint nem szerencsés tendencia, hogy a ma-



Az európai uniós országokban élők sport- és ﬁzikai aktivitásait vizsgáló kutatás alapján a többség heti két-három
alkalommal szánja rá magát
arra, hogy sportoljon. A tanulmány rámutatott: a megkérdezett magyarok 11 százaléka
vallotta azt, hogy azért sportol, mert örömét leli benne,
míg az EU többi országában
ez a mutató 30 százalékon áll.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint
18 éves kor felett legalább 2,5
órás alacsony, vagy minimum

keme

A magyarok 33 százaléka sportol Egész kicsi kortól
fontos az orrfújás
rendszeresen
■ A magyar lakosság 33 százaléka végez kisebb-nagyobb
gyakorisággal intenzívebb testmozgást a legutóbbi Eurobarometer felmérés szerint.
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Életmód

A szénhidrátok megvonása árthat a szívnek, az alacsony szénhidráttartalmú étrenden élők,
vagyis a kevés gabonát, gyümölcsöt és keményítőben gazdag zöldségeket fogyasztók esetében jelentősen nő a szívritmuszavar kockázata - állapították meg kínai kutatók.

ttó) T

Árthat a szívnek az alacsony szénhidráttartalmú étrend
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Apák GYED-en

Álláspont

A jogszabályi változások révén az utóbbi évben megduplázódott a GYED-et igénylő apák
száma. Bár az apák otthonlétének társadalmi megítélése még mindig inkább a negatív
irányba hajlik, az igénybevevők számának emelkedése mutatja a szemléletbeli változást.

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!

Jutalékos munkák: aki mer, az nyer
■ A jutalékos munkáktól
az álláskeresők jó része
ma is menekül, idegenkedik. Ennek indoka egyszerű, a biztos, havi fix
az, ami miatt a legtöbben munkaviszonyt vállalnak. A jutalékos munka jár némi kockázattal,
ennek ellenére ötvözi
a vállalkozói és a munkavállalói lét előnyeit.
Miért nem érdemes idegenkedni tőle?
A jutalékos munkáknál is kötelező valamilyen alapbért
biztosítani, azaz a havi ﬁx itt
is biztosított. Ezen felül van
egy feltételek teljesüléséhez
kötött mozgóbér. Valójában
ez az, amiért a jutalékos munkát érdemes elvállalni. Ahhoz, hogy vállalni tudjuk, ennek kockázatait kell felmérni.
Ezt állásinterjún jól kérdezve
tudjuk megtenni.

2. Az értékesítői szerepről
3. A cég értékesítést támogató tevékenységéről
4. Milyen teljesítményt várnak el, és mire alapozzák ezt
az elvárást?

A bizalom az üzleti élet
alapja
Megbízható-e a cég, akivel jutalékos értékesítői munkáról
tárgyalunk? Milyen a híre a
piacon, mennyire tőkeerős,
mennyire képes kiszolgálni
az ügyfeleket jó minőségben? Mennyire reálisak a terveik, mennyire jó a terméke?
Ha ezeket a kérdéseket
állásinterjún felteszszük, azzal két le-

Mit kell ilyenkor kérdezni?
1. Az eladandó termék vagy
szolgáltatás részleteiről

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

Hirdesse meg Budapesten!

Tel.: 887-0707
Telefon:

06 20 9 138 458

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

KÉMÉNYÁTRAKÁS
Komplett kivitelezés!
GABI
6 légkamra
ABLAK
38% kedvezmény 03.21-04.30-ig
ABLAK ÉS ERKÉLYAJTÓRA

Minden manyag nyílászáró egyedi gyártású!
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

1202 Bp., Nagykrösi út 203. Manna 75 Bt. Ny.: H-P: 9-17
T.: 06-30/694-1063 • T/F.: 06-1/605-2388
gabiablakok@gmail.com
www.gabiablak.hu

gyet is üthetünk egy csapásra:
megmutatjuk, hogy felkészültek vagyunk és alkalmasak
erre a munkára, emellett a
saját kockázatainkat is tudjuk értékelni, és nagyobb önbizalommal vághatunk bele
a munkába, ha tudjuk, mire
számíthatunk pontosan. Erre a helyzetre igaz, hogy aki
mer, az nyer.

CSEPELI ÉS DUNAVARSÁNYI TELEPHELYÜNKRE
EGYARÁNT KERESÜNK:
Nyitott pozíciók – kettő vagy három műszakos munkarendben:
- Fémipari betanított
- Targoncavezető
munkás
- AWI hegesztő
- Karbantartó géplakatos - Gépbeállító
- Elektroműszerész
- Raktáros
- CNC marós
- Anyagmozgató

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

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

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

www.femalk.hu/karrier

Élet és munka egy
luxushajón
Legtöbbször
idénymunkaként tekinthetünk a hajózásra, mert nagyjából márciustól
októberig szól egy szerződés,
de vannak olyan világkörüli hajóutak is, amelyek direkt
úgy vannak szervezve, hogy
egy teljes évig mindig pont
olyan helyre utaznak, ahol
meleg van.
Egy ilyen munkával 350 000
forinttól kezdve, még akár 1,5
millió forintot is lehet keresni, természetesen pozíciótól függően. Mindemellett az
sem elhanyagolható tényező,
hogy szinte semmire sem kell
költenie az embernek, hiszen
szállást és étkezést is biztosítanak, így lényegében ha
nem költünk nagyon a városlátogatások alkalmával, akkor
majdnem, hogy az egész fizetésünket félre tudjuk tenni.

2019. március 21.

Dél-Pest

Érvényesíttetni kell az utazási kedvezményre jogosító igazolványokat
Március 31-éig kell érvényesíteni a nyugdíjas bérletigazolványokat és a felsőoktatási diákigazolványokat a kedvezményes budapesti közlekedéshez. A nyugdíjas bérlet csak érvényes bérletigazolvánnyal
használható.

Idén már nyolcadszor
RÉGIO Játék
Rákospalota Kupa!

■ Nyolcadik alkalom-

mal rendezi meg a Palota
sakk klub április 6-án hagyományos nagyszabású
gyermeksakk versenyét.
Helyszín a már jól ismert
Hubay Zeneiskola, ahol öt
korcsoportban mérettetnek
meg a sakk szerelmesei. Évek
alatt a verseny az ország legnagyobb gyermek sakkversenye lett, sőt már nemzetközi
szintre is emelkedett. Külföldről is érkeznek nevezések.
- A gyermekkorosztályok
mellett egy FIDE Rapid értékszám szerző csoportot is
életre hívtunk, ami jó ötletnek
tűnt, van iránta érdeklődés
- tudtuk meg Mihály Zoltán
versenyigazgatótól.
Ezzel a kategóriával a
versenysakkozók
is játéklehetőséget
kapnak, mert itt
nemzetközi értékszámot tudnak szerezni. A versenyeredmények folyamatosan rákerülnek a Nemzetközi Sakkszövetség

szerverére, a chess-results.
com -ra, ezáltal akár élőben
is követhető a verseny alakulása. Idén a párosítás több digitális óriás kijelzőn lesz követhető, ami nagyon korszerű
lebonyolítást tesz lehetővé.
A gazdag díjazás sem marad
el, minden csoportban az első három helyezett serleget,
míg az első hat érmet és oklevelet kap. Külön díjazzák
a legeredményesebb leány
versenyzőket és a legjobb
óvodás is kupát vihet haza.
Egyedülálló, hogy a nap végén minden résztvevő tárgyjutalomban részesül a támogatónknak köszönhetően.
Nevezési lehetőségek: id.
mihalyzoltan@gmail.com
vagy a 06-20/985-7162-es
telefonszámon.

Csepelen a Sétáló
utcai NŐI cipőboltba

MEGÉRKEZTEK
A TAVASZI CIPŐK!

A téli áruból

30-50% kedvezmény!

Egészségpénztárra elszámolhatóak.

06-70/281-5550

Ny: H-P: 10-18 óráig, Szo.: zárva

Tavaszi Wellness
napok
MÁRCIUS 17 - MÁJUS 31 KÖZÖTT

9.225,-FT/FŐ/ÉJ-TŐL

WWW.SZINDBAD.HU
WW
W.SSZINDBAD.HU | +3
+36
36 84
84 361
361 0071
71
Á
8636, BALATONSZEMES, ÁRNYAS
FASOR 1.

Kövess minket a facebookon is! www.facebook.com/szuperinfobudapest
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FÉL ÁRON!
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Temetési fotózás
20-944-1144
bodai@bodai.hu

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

ADÁS-VÉTEL
MATCHBOX-OT, JÁTÉKOKAT 60-70-es évekből
vásárolok gyűjteményembe. Tel.: 06-20/4162-712
BÉLYEGFELVÁSÁRLÁS! Könyv, pénz, jelvény,
egyéb gyűjtemények vétele, díjtalan kiszállással. Pál István Tel.: 06-20/947-3928

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

ARANY,EZÜST
ARANY, EZÜST ékszereket, vitrineket, vitrintárgyakat, használt párnát, dunyhát,készpénzért veszek! Ékszerekért + 5%-ot adok! T.:
06-70/414-5184

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

ÁLLÁS
SZAKMUNKÁST KERESEK lapostető szigeteléshez 14.000 Ft/nap, (400.000 Ft/hó). Heti fizetés.
06-70/550-9592 Szőcs Szigeteléstechnika Kft.
KAMIONSOFŐRT FELVESZÜNK belföldi fuvarozásra. Érdeklődni: Pro-Money Kft.:
06-20/974-9358

Váci munkavégzéssel
û/21"/ľ1ũ&*2+((ŧ/"
*"$ľ7%1Ť
] ¤
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(1"$Ť/&û3)ѸGKI vizsgával
шѸц1Ҍхс1,++û01"%"/21Ť/ѷ
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Érd.: 30/984-3666
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ÖSSZESZERELŐI MUNKÁRA keresünk dolgozókat XVIII. kerületben, azonnali kezdéssel, ingyenes szállással. Tel.: 06-30/928-5963
BC Engineering Kft.

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

e
akásf lújít

ás

Magán apróhirdetés! 10 szó: 3900 Ft+áfa

ANTIKVITÁS
FELVÁSÁRLÁS! HAGYATÉKBÓL származó nagyobb értékű és egyszerűbb tárgyakat is, poharakat, tányérokat, készleteket, hűtőszekrényt,
régi, népművészeti tárgyakat, fali tányérokat,
korsókat, Miska kancsót, butellát, fűszertartót,
szaruból készült tárgyakat, szűrőtálat, vadászhagyatékot, stb., karórát, fali órát (üzemképtelent
is), mosógépet, centrifugát, könyveket, csillárokat, porcelánokat, vitrintárgyakat, nippeket és
kerámiákat (olcsóbbat is), képeket, bútorokat,
valamint teljes hagyatékot vásárolok. Azonnal
fizetek. Telefon: 06-30/396-4495

Csak pontosan, szépen,
úgy érdemes.

FEHÉRNEMŰ ÉS divatárú üzletbe eladót keresünk. Érdeklődni: 06-30/768-1250 Olokrap Kft.

Kedves, precíz,
megbízható ELADÓKAT
KERESÜNK élelmiszer
egységeinkbe
azonnali kezdéssel.
Családias környezetben,
versenyképes fizetést
kínálunk.
A munkavégzés helye:

Fény utcai piac,
Budaörsi
bevásárlóközpont.
Jelentkezés:
szega@szegacam.hu
06-70-529-9110
TAKARÍTÓT, SZOBALÁNYT, keresünk, bejelentett munka, korrekt bérezés, pályakezdők nyugdíjasok is, 06-30/356-09-35,
remekmunka20@gmail.com (HSC Kft.)
Budapest melletti
szállodáinkba kollégákat
keresünk az alábbi pozíciókra:

NRQ\KDLNLVHJtWĞ
szakács.
Önéletrajzokat az:
ertekesites@gastland.hu
e-mail címre várjuk.
UGHNOēGQL (Vendégváró Vendégfogadó Kft.)

a 06-30/238-7886-os
telefonszámon lehet.

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

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

ÉLETJÁRADÉK
MAGÁNYOS? Ellátásra szorul? Vagy csak rossz az
anyagi helyzete? Életjáradéki, eltartási szerződést
kötnék. 06-30/744-1532
45 ÉVES, egy gyermekes, rendszeres jövedelemmel rendelkező apuka Budapesten életjáradéki szerződést kötne. 06-20/923-3141
KIEGÉSZÍTENÉ NYUGDÍJÁT? Nagyobb összegű
készpénzre van szüksége? Kössön életjáradéki
szerződést! 06-30-188-5118

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, bádogos, és víz-gázszerelés munkát gyorsan vállalok.
30/557-9074

FAKIVÁGÁS
FAKIVÁGÁS alpintechnikával, területgondozás, bozótírtás, fűnyírás, hulladék elszállítással. 30/255-4466

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)

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

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

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

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

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

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

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

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!
INGATLAN

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS -olcsón,
minőségben takarással, bútormozgatással Tel:
06-20/9877-273, Vezetékes: 706-64-19

BUDAPEST-KISPEST kertvárosi részén társasházi,
75 m²-es, 2 szobás, összkomfortos lakás autóbeállóval kiadó. 165.000 Ft/hó +rezsi. 06-30/925-3388

FESTÉST, MÁZOLÁST, burkolást vállalok! Nyugdíjasoknak kedvezménnyel, bútormozgatással,
takarítással! Tel.: 06-30/422-1739

JÁRMŰ

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

GÉP, SZERSZÁM
HASZNÁLT GÉP, szerszám felvásárlás, eszterga, lakatos, maró, vídia, lapkák, satuk, állványos, oszlopos fúrógépek, kulcsok, kalapácsok.
+36/30-5900-455
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO hegesztőt,
műszerészesztergát, marógépet, kompreszszort, invertert, kis gépeket. 06-70/6026-229

GONDOZÁS
MAGÁNYOS? SEGÍTHETEK? Ellátásra szorul?
Életjáradéki-gondozási szerződést kötnék Önnel! 06-30/419-6818

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.
HÁZTARTÁSI GÉPEK

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

REDŐNY-RELUXA

AKCIÓK!

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

FOGÁSZAT

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

KÉSZPÉNZÉRT AUTÓKAT vásárolunk bontásra. Hivatalos igazolás és szállítás ingyenes.
30/455-8719

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

Manyag és
alumínium rednyök
5% kedvezménnyel!
REDNY JAVÍTÁSOK.
Szúnyoghálók -5%!
Napellenzk akciós áron!

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

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

KONTÉNER
HAGYATÉK, ingatlan, pince, padlás lomtalanítása - ürítése, akár díjtalanul is! Hulladékszállítási engedéllyel. 06-30/398-1597

e-mail: megrendeles@dunatox.hu

KÖNYV

www.dunatox.hu

KÖZPONTI KÖNYVFELVÁSÁRLÓ ANTIKVÁRIUM minden könyvet, teljes könyv hagyatékot ingyenes kiszállással megvásárol. Tel.:
06-20/992-1358
TELJES KÖNYVTÁRAKAT, régi és modern könyveket (idegen nyelvűeket is) könyvgyűjteményeket,
levelezőlapokat, CD-ket, hagyatékot korrekt áron
vásárolunk Budán is. Díjtalan kiszállás! NOSZTALGIA ANTIKVÁRIUM 1136 Budapest, Pannónia u. 26.
Tel.: 06-30/950-8324, 339-8200, e-mail.: nosztalgia.antikvarium@gmail.com ifj. Nagy László
RÉGI KÖNYVEK, könyvtárak, hagyatékok vétele magas áron. Díjtalan kiszállással házhoz megyünk. FONT ANTIKVÁRIUM 1062 Bp., Andrássy
út 56. Tel.:332-1646 Nyitva: 10-18-ig. E-mail:
fontantikvarium@gmail.com

Tel.: 06

30 343 3155

SZARVASAGANCS

Agancs
felvásárlás!
akár

Ft
10 000 – 30 000
darabja

Hagyatékot is!

06-30/788-6062

LAKÁSFELÚJÍTÁS

SZOLGÁLTATÁS

TÁRSASHÁZAK, családi házak homlokzati hőszigetelése,festés-mázolás, tapétázás.
hoszigetelesfestes.hu Tel: 70/369-1614

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

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

Szőnyeg- és kárpittisztítás

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

SZŐNYEG, KÁRPIT
Melegvizes mélymosás,
vegytisztítás, szegés,
HÁZTÓL HÁZIG javítás

www.szonyegexpressz.hu
280-7574 • 06-30/94-94-360
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Újra cserepezés,
bádogos munka,
iFVPXQNiNWHWŊMDYtWiV
szigetelés, lindab-lemez,
ereszcsatorna szerelés.
0LQGHQIpOHMDYtWiVRNDW
YiOODOXQNLegjobb
árakkal rendelkezünk!

Tel.: 06-70/294-6695
TETŐ! Régi, hajlott tetők javítása, cseréje; bádogozás, csatorna, beázás elhárítás; előtetők,
garázsok építése; fedlapcsere; tetőtér beépítés, szigetelés; Lindab tető új, tető cserepezés.
06-30/899-6270, 06-70/363-9571

TOLLTISZTÍTÁS

Szakértelem és becsület egy helyen
ARANY
EZÜST
ÓRA
BRILL
BOROSTYÁN
HAGYATÉK

Készpénzért vásárolunk

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

hozzánk!

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

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://hajduszoboszlo.jaszbere.hu Tel: 30/3817941

HAJDÚSZOBOSZLÓI

KEDVEZMÉNYES
07. 15 – 08. 31. ÜDÜLÉS
3 éjszaka
22 500 Ft*
4 éjszaka
28 000 Ft*
7 éjszaka
49 000 Ft*

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

Nyaralás
Lillafüred Kapujában
4 nap/3 éj, fp/fő:

22 000.-

3 nap/2 éj, fp/fő:

17 000.-

7 nap/6 éj, félpanzióval,
4 ágyas elhelyezéssel

30 000.- Ft/főtől.

lillafuredkapujahotel@chello.hu

www.lillafuredkapujahotel.hu
46/339-423, 30/9681-045
VEGYES
VÁSÁROLOK HAGYATÉKOT garázsvásárt, régi
motorkerékpárt, régi kerékpárt, dongót, gyűjteményt. 06-70/650-31-68

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

EGER BELVÁROSÁBAN 93 nm-es iroda zárható
parkolóval tartósan kiadó. Érd.: 06-20/947-4992

Telefon: 06 30 848 6056
www.hotelkristaly.hu

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

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

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

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

BUDAPEST FELVÁSÁRLÁS
1117 Krösy József utca 7-9.
Fehérvári úti Vásárcsarnok fsz., PORCELÁN ÉS EZÜST ÜZLET (virág soron)

Nyitvatartás: H–P: 1000–1700
06-1/209-4245, 06-20/200-6084
dinasztiagaleria11@gmail.com

ơƦƬơƥΎƬƧƪƦƙΎtanfolyam
ȯΎƥȯɀȵȷɂΎȶɷȲȼɊȺ˷

* Az IFA-t nem tartalmazza.

ÜZLET, IRODA

Dinasztiánk harmadik generációja vagyok, aki folytatja a több
évtizede tartó családi hagyományt, a szép tartós értékek felkutatását, felvásárlást. Édesapám a legnagyobb ékszerkeresked. A tle tanult sok évtizedes tapasztalatot és az 5-ös
minsítés bizonyítványomat, nemcsak magánszemélyek, de
a szállodák is igénybe veszik. Az üzleti élet alapja a becsület!
Hiszem, hogy a tisztességes magatartásnak van jövje!
Komoly érdekldk megkeresését örömmel várom.

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

Ƨȹɂȯɂʑ˶ΎƚȽȲȯȷȼɡΎƟɀȽɁɈΎƝɀɈɁɡȰȳɂ

ƬȳȺ˷˶Ύ̵̯˹̸̶̱̯̳̐˹̸̴̷̲

Üzleti apróhirdetés! 10 szó: 7800 Ft+áfa

T E T  F E L Ú J Í TÁ S

Zsazsa Galéria

Az árváltozás jogát fenntartjuk!

TETŐ
PALATETŐ bontásnélküli felújítása színes,
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. Akció -10%. 06-30/229-2206,
www.palatetofelujitasjavitas.hu
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rovatunkat megtalálja a 2. oldalon.

Aktuális
Trend a lelke mindennek – a kertben is
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Kikapcsoló
Ed McDonald:
Hollóvér
Négy év telt el azóta, hogy
a Nall-gépezet visszaverte a
Mély Királyait a Kárhozatba,
de a szörnyek így is tüzes
esőt ontanak
az égből, és
más sötét erők
is szervezkednek a köztársaság ellen. Új
hatalom van
születőben: a Fénylányként
ismert, ragyogásba burkolózó szellem látomásokként jelenik meg városszerte, az őt
istenítő szekta pedig egyre
nagyobb erő és befolyás birtokába jut. Az eluralkodó káosz
megállíthatatlan.
Galharrow és az Éjszárnyak
vajmi keveset tehetnek a szekta – vagy a Névtelenek különös parancsai – ügyében, de
mikor ismeretlen tettesek feltörik Szarkaláb széfjét, és nyoma vész egy rettentő hatalmú
tárgynak, akkor mindent meg

kell tenniük, hogy visszaszerezzék. Csakhogy ehhez válaszokra lesz szükségük, márpedig ezekért kénytelenek fejest
ugrani a lidércnyomásba: a
Kárhozat kellős közepébe.

Octavia E. Butler:
Hajnal
Lilith ismeretlen helyen ébred
fel. Hamar megtudja, hogy az
oankáli nevű idegen faj űrhajóján tért magához, ahol több
száz évig tartották mélyalvásban. Találkozik a földönkívüli
lényekkel is, akik megosztják
vele a tudásukat: a nukleáris holokauszt
idején vették
fel a kapcsolatot a kipusztulásra ítéltetett
emberiséggel, megmentették,
k
akit lehetett, majd az évszázadok alatt meggyógyították
a Földet. Kifejlesztették a rák
ellenszerét is, és olyan genetikai módosításokat végeztek

Toplistás énekesnő érkezik az EFOTT-ra
A Spotify-on havonta 18.489.743-an hallgatják, legújabb kislemeze, az OWY pedig
néhány napja debütált. A közel harminc éves színész- és énekesnő, a brit Voice és
X-Faktor mentora, Rita Ora visszaigazolta: ott lesz Velencén.

az embereken, melyek eredményeként nemcsak, hogy
nem lesznek betegek többé,
de a mentális és ﬁzikai képességeik is egyaránt javultak.
Az oankálik úgy érzik, eljött
az idő, hogy felébresszék az
embereket, és visszavezessék
őket a Földre.

Cecelia Ahern:
Üvöltés
Harminc nő, harminc
történet
A kötetben harminc különleges, fantáziadús történetet
olvashatunk, amelyekben nők
küzdenek le ezernyi viszontagságot agyafúrtságuk, leleményességük és könyörületességük révén.
A novellák főszereplőit
olyan dilemmák, vágyak és
törekvések mozgatják, amelyekkel a világ minden pontján azonosulni tudnak a nők.

Az ismerős élethelyzetek jó
adag mágikus realizmussal
fűszerezve meghökkentő és
sokszor roppant mulatságos
végkifejletbe torkollnak. A
gondolatébresztő írások hősnői életük különböző területein (házasság, gyereknevelés,
politika, karrier) szembesülnek titokzatos, de nagyon is
valós problémákkal.
Egyikük bőrén vészjósló harapásnyomok jelennek meg,
a másikat egy rémálomszerű
prezentáció kellős közepén
szó szerint elnyeli a föld, a
harmadik pedig elhatározza,
hogy visszaviszi megunt férjét a boltba, ahol annak idején
beszerezte. A különféle akadályokkal birkózó nők életét
az is formálja, miként tekintenek rájuk mások, de leginkább
persze az, hogy ők maguk érzékelik-e a bennük rejlő erőt.

Lotta Sonninen:
Nagy sérelmeink
kiskönyve

Legyünk őszinték: baromira
idegesítő és unalmas a manapság állandóan hangoztatott „legyél pozitív” és a sok
duma a meditálásról, meg a
jógázásról. Mi
lenne, ha a belső feszültségünket és bosszúságainkat végre
nyíltan és olyan
feketén adhatnánk
kk
ki magunkk
ból, ahogyan azt valójában
érezzük? A Nagy sérelmeink
kiskönyve végre lehetőséget
nyújt a tulajdonosának arra,
hogy kiírja magából az őt körülvevő idióták idegesítő dolgait, és hangot adjon az élet
pokolian sötét oldalának is!
A vidám, megdöbbentően
katartikus és kreatív könyv arra
biztatja kitöltőjét, hogy panaszkodjon, nyögjön, vesse papírra
a sérelmeit és bátran sorolja fel
az idiótákat a munkahelyén, a
magánéletében vagy akár az utcán – és gondosan rejtse el ezt
a naplót a szerettei elől.

Fejtse meg rejtvényünket és a megfejtést küldje be címünkre!
Szuperinfó Rejtvény, 1132 Budapest, Visegrádi u. 48.,
e-mail: rejtveny@szuperinfo.hu
#FL«METJIBUSJEâ2019. március 29.
"IFMZFTNFHGFKUTUCFL«MEâLL¥[¥UU
FHZ,FEWFODSFKUWOZMBQPLC¢M¥TT[FMMUPUU
rejtvénycsomagot sorsolunk ki.
A helyes megfejtést és a nyertesek nevét
B4[VQFSJOG¢QSJMJTONFHKFMFOâT[NCBOL¥[¥MK«L
A Szuperinfó 2019/10. heti rejtvényének megfejtése:
A festészet ábrázol, de nem magyaráz.
Nyertese:
Kosztolányi István, Budapest XIII.
Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.

"K»OEÃLP[[POFMàGJ[FUÃTUXXXLFEWFODXFCBSVIB[IV

Visszatér A mi kis falunk

Kikapcsoló

Az RTL Klub nagysikerű sorozatának várva várt harmadik évada március
23-án 20.00-kor folytatódik. A kis falu közössége mindig tartogat újabb és
újabb meglepetéseket.

Fejes Endre - Tasnádi
István: Rozsdatemető 2.0

Fejes Endre a Rozsdatemetőben egy nyolcadik kerületi család életét mutatja be
az első világháborútól a hatvanas évek
elejéig. Tanácsköztársaság, fehérterror,
Horthy-korszak, újabb világháború, RáA Verneuil család ismét visszatér! Claude és Maria Verneuil újabb nehézség- kosi-korszak, 1956... és közben a csagel szembesül. Négy vejük, Rachid, David, Chao és Charles
lád tagjai élik az életüket:
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A Katona Jókönnyedén veszi az életet, szenmint 100 ezer nézsef Színház elővedélyesen veti magát bele minző látta az első epiadását Máté Gádenbe. A március 27-én született
Mariah Carey minden megzódot a mozikban.
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Nyilas

Halak

Mendelssohn válogatott szerzeményei csendülnek fel az Anima
Musicae Kamarazenekar következő
estjén, április 11-én a MOM
Kulturális Központban Haruka Nagao hegedűművész és
Nagy Ervin zongoraművész
közreműködésével.
Elsőként Felix Mendelssohn-Bartholdy d-moll hegedűversenyét (MWV O 3)
hallhatja a közönség, melyet a mester mindössze 13
évesen komponált hegedűre és vonószenekarra. A mű
megszületése után 130 évig
lappangott elfeledve, és azóta is ritkán szólal meg koncerteken. Ezt a d-moll hegedű-zongora kettősverseny

nyilvánulásából sugárzik az
életigenlés, a lendület.

(MWV
04) követi. A szünet után a 19.
század Mozartjának is nevezett
német komponista Oktett (Oktett op. 20) című,
16 éves korában
szerzett briliáns
művének vonószenekari változata zárja le méltóképp a koncertet.

Újra Budapesten
koncertezik Rhoda Scott
Rhoda Scott eredetileg tavaly novemberben adott volna koncertet Budapesten, de lábtörése miatt meg kellett műteni, ezért az összes hátralévő
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2018-as
koncertjét új időpontra kellett áttennie.
Az orgonaművész már teljesen felépült, és április 14-én a Papp László
Budapest Sportarénában lép fel a Lady Quartet néven megismert formációban, három jazz tehetséggel kiegészülve. A koncerten a klasszikus
mester legismertebb dalai lesznek
hallhatóak, a trió stílusára jellemzően
modern, virtuóz és meglepő harmóniai fordulatokban gazdag előadásmódban. Az eseményen Zeffer András is fellép.

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

Fotó: MTI – Szigetváry Zsolt

Bazi nagy francia lagzik 2.

Paparazzi rovatunkat megtalálja a 4. oldalon.
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Patyi Ágnes: „A festés csodákat tett és tesz velem”

2019. március 21.

hirdetés
az 5. oldalon

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

2019. március 21.
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K É S Z P É N Z É R T VÁ S Á R O LU N K !
KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZ ÁNK!
Louis Galéria: Budapest II. Margit krt. 51–53.
Tel.: 06-1/316-3651, 06-30/944-7935 • E-mail: lakatos@mconet.hu
(A 4-es, 6-os villamosról a Mechwart liget megállónál kell leszállni)
Karórákat, zsebórákat, faliórákat vásárolok! Keresek Angelus, Heuer, Marvin,
Doxa, Bovet, Tavannes, Breitling, Vetta acél stopperos órákat
100 000–300 000 Ft-ig! (akár hibásat is)

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

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

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

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

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

1914-es

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

Panorámás
Kaspó

Virágtartó

Váza
szőlőfürtökkel levelekkel

Váza
faunokkal és nimfákkal

1898–
1910-ig
1930-as
évek

Forgalomból kivont
valuták

1878

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

Weblap: louisgaleria.hu

Az árváltozás jogát fenntartjuk.

