rovatunkat megtalálja a 3. oldalon.

Tel.: 06

30 343 3155

e-mail: megrendeles@dunatox.hu

2019. március 28. • 13. hét

Budapest • Dél-Pest

www.dunatox.hu

(2. oldal)

ÓVATOSAN
A
KULLANCSOKKAL!
Az enyhe tél miatt a kullancsok átteleltek, előbb aktívak és korábban szaporodnak.
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

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

telefon: 06-20-9418-776, email: korutkft@gmail.com
ÜNK
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Csepelen a Sétáló
utcai NŐI cipőboltba

MEGÉRKEZTEK
A TAVASZI CIPŐK!

A téli áruból

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

Katalin horgásztó
Csepelen!
Bejárat a Tihanyi utca felől
 Napijegyes horgászat
r
 Büfé a helyszínen
zíí n

06-70/281-5550

Ny: H-P: 10-18 óráig, Szo.: zárva

ÉLEZÉST VÁLLALOK!

Érdeklődni:

06-70/317-3134

- 10 %

KUPONKÓD:
SZUPERINFO

- gyerekszékek és íróasztalok
Ģ7&;&5×*'05&-&,
- iroda székek
- ergonomikus székek
BEMUTATÓTEREM
1095 Budapest, Soroksári út 48.
Hungária Malomudvar, 10. ép. 206.

TTel.:
Te
l : 887
887-0707
7 070
KULCSMÁSOLÓ és
ZÁRSZAKÜZLET

30-50% kedvezmény!
Egészségpénztárra elszámolhatóak.

Hirdesse
meg
Budapesten!!

www.irodaiszek.shop

www.kulcseszar.hu

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

Fotó: Schumi Csaba

Akusztikus koncertre
készül a Unique

Új helyen, továbbra is
1990. óta a Csepeliek szolgálatában

Elkezdődött Dallos Bogi talkshow-jának új évada

Színes hírek

SZÁSZ FOGÁSZAT és
FOGTECHNIKA

Utazás rovatunkat megtalálja az 5. oldalon.
A „Leonardo da Vinci: Művész – Feltaláló – Zseni”

2019. március 28.

2
Szeretsz vezet i és szakmát válta ál?
Hosszú távra keresel egy jó hivatást, yagi megbecsüléssel?

JELENTKEZZ MOST ÉS SZEREZZ INGYENESEN
D KATEGÓRIÁS JOGOSÍTVÁNYT GKI KÁRTYÁVAL!
A képzés el ye:
m ka mellett végezhet ösztö íjat
k a képzés i jére
e-lear i g oktatás va , em kell ta terem
ül i kiváló oktatóktól t ulhatsz
Képzést követ e : FIX, HOSSZÚ TÁVÚ ÁLLÁST KAPSZ
BUDAPESTEN A VT ARRIVA CSAPATÁBAN,

MINT AUTÓBUSZVEZET
fekete.nikolett@pannonjob.hu vagy

Jelentkezés:
+36 20 329 9522

Termál Hotel Pávai Berekfürdő

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

Húsvéti üdülését
foglalja le nálunk!
T.: 06 59 519 111
Web: www.termalhotelpavai.hu
E-mail: thpfoglalas@gmail.com

ÁLLÁSBÖRZE
ELADÓI és IT
pozíciókkal várunk!
Egy nap alatt tájékozódhatsz a cégről,
ahova mész dolgozni, interjúzhatsz
és az új munkáddal a zsebedben térhetsz haza.

Aktuális
Idén előbb kell elkezdeni a kullancs
elleni védekezést

■ Az enyhe tél miatt a
kullancsok átteleltek,
előbb lesznek aktívabbak és korábban szaporodnak, ezért az általuk
terjesztett vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás (kullancs-encephalitis) elleni védőoltást
is előbb kell beadatni.

A teljes védettséghez egy-három hónap különbséggel két
oltásra van szükség, így tavaszra, nyár elejére fejti ki az
oltás a védő hatását. Egy év
múlva ismétlőoltást kell kérni.
Az oltás nem a csípés és a
rovar bőrbe jutása ellen véd,
hanem az általa terjesztett
vírusos agyhártyagyulladás

kialakulása ellen, amely súlyos, nem ritkán maradványtünetekkel gyógyuló betegség.
Tévhit, hogy csak erdőben,
kirándulás közben juthat a
bőrbe kullancs, az élősködők
a házak kertjében, hobbikertekben, városi zöld területen
is jelen vannak. Magyarország a kullancsok által közepesen fertőzött országok közé
tartozik, de magasabb kockázatúnak számít az ország délnyugati része és az északi határ középső szakasza.
Nem maga a kullancs okozza a betegségeket, hanem a
bélrendszerében élő baktériumok, egysejtűek, vírusok, melyek a vérszívás során jutnak
be a megtámadott szervezetbe.

Az emberre vagy állatra jutott kullancs a bőrön észrevétlen haladva a vérszíváshoz
kedvező helyet keres. Gyakran a hajban, a fülek mögött,
vagy például a végtagok tövének hajlataiban állapodik
meg. Szájszervével kis sebet
vág a bőrön, rögzíti magát,
és vért szív. Mivel a vérszívás alatt egyfajta érzéstelenítőt juttat a sebbe, csípése teljesen fájdalommentes, ezért
nehezen észlelhető.

Kulisszakoncert
Április 2-án, 19.00 órától különleges eseményre invitálja az érdeklődőket az Erkel
Ferenc Vegyeskar a Wesselényi17 Dísztermébe (1077 Bp.
Wesselényi u.17.). A meghívás

egy Mix-túrára szól, egy régi
és komoly nyílt próba, valamint egy új vidám koncert keverékét tárják a közönség elé
Cseri Zsóﬁa vezényletével. A regisztracio@eromuvhaz.hu
rendezvényre regisztrálni a oldalon lehet.

gQOHJ\HQHOŃUHOiWyEE

ajándékcsomag az első 200 résztvevőnek
2 professzionális Maybelline sminkes vár
profilképeket és videóbemutatkozókat
tudtok készíteni
bekukkanthattok a kulisszák mögé

Egy kérésünk van:
Jelenj meg 04.11.-én (csütörtökön) a Dumaszínházban!
A recepciónál várunk 09:00-17:00 között, mindenben segítünk!
Ingyenes a részvétel!

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

(DUO\ELUGDNFLyQNNHUHWpEHQPiUFLXVpVM~QLXVN|]|WWNDO
NHGYH]ŃEEGtMV]DEiVVDOUHQGHOKHWLPHJWiUVDViJXQNWyOPpUŃMHFVHUpMpW
(ZBLSBOFM˸GPSEVM IPHZBGPHZBT[UØLaz év vége felé közeledve már nem találnak
V]DEDGNDSDFLWiVVDOUHQGHONH]ŃV]HUHOŃWMFKÈSØIJUFMFTTÏH̒MBLÈTNFMMÏLWÓ[NÏS˸KàL
DTFSÏKÏIF["LJLOFLOFNTJLFSàMJE˸CFOMFDTFSÏMUFUOJàLNFMMÏLWÓ[NÏS˸KàLFU BWPOBULP[Ø
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)RJODOMRQLGŃSRQWRWPLHOŃEE
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Manual Hungary Kft.

06 1 247 7777
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- Gyerekkorom óta imádom a
csárdákat: nem csak a ﬁnom
ételek, de a fülbemászó muzsika miatt is. Emellett a színpad a második otthonom, így
nem nehéz elképzelni, menynyire várom a Csárda Party
indulását. Úgy érzem, Mikivel tökéletesen kiegészítjük
egymást: mindketten szépek
és tehetségesek vagyunk, és
remekül mutatunk a képernyőn - mesélte Barna Barnabás, aki igazi csárdahangulatot, sok poént és nevetést ígér
a nézőknek.
A hamarosan induló Csárda Party fellépői olyan izgalmas előadók lesznek, mint a
Hídvégi Band, Csimszi Rudi
és Mónika, Rigó Mónika és
Szlábik Erik. Természetesen

0,- Ft4 800,- Ft

■ Áprilisban Csárda
a műsorvezetők is elhozzák majd a legnagyobb
Party címmel indul új
műsor a TV2 - Zenebutik slágereiket.
csatornán. A két házigazda: a már jól ismert mulatós herceg, Barna Barnabás és Csibész Tóth Miki.

otoro
s,
ép 30

Csárda Party - új műsor
a Zenebutikon

00,-

007@

A Hősök háromszámos új
EP-jével együtt megjelent
legújabb klipjük is Jóember
című dalukhoz.
Az idén 18 éves formáció vidám és elgondolkodtató
hip-pop dalaival lopta be magát a szívünkbe. A Jóember
tökéletesen beleillik a Hősök
pozitív világképébe, melyben
nem röstellnek feltenni az
életünket feszegető legfontosabb kérdéseket sem.
- Ez a dal nem egy tipikus fellépő sláger, sokkal mélyebbről jött - vallja be Eckü, aki azt
is elárulta, hogy nagykorúságuk éve sűrű alkotói időszak
lesz. - Nagyon régen nem
volt három számos EP-nk,
mint amivel most kijöttünk
(Jóember, Szedem a lábam,
Fény), de emellett számos
kooperációt is tervezünk a
közeljövőben.

r t KÉM
u

Hősök új klipje
a Jóemberről

otthonába invitál ismert embereket, hogy kibeszéljék az
élet fontos dolgait, sőt még
különböző „kihívásokat” is
teljesítenek, így még inkább
megismerhetjük az
igazi oldalukat. Boginál eddig többek között olyan hírességek
jártak, mint Pápai Joci, Freddie, Tóth Gabi,
Weisz Fanni, Viszkok
Fruzsi vagy Jakabos
Zsuzsa.
A friss évadban Bogi többek között Caramelt, Rúzsa Magdit, Hajnóczy Somát,
Henry Kettnert és
Nagy Viktort is vendégül látja lakása
kanapéján.



A ﬁatal énekesnő két
éve új platformon jelentkezett: YouTube
csatornáján debütált a
7kornálam!, ahol hétről hétre egy-egy híres
személyiséget invitált
meg magához. Az új
évad premier részeit
idén az M2 Petőﬁ TV-n
lehet megnézni minden hétfőn 21 órától,

meg ml
b
szak ízha
ér
nyfelují telem
tokft2

kedd este pedig online is megérkezik az epizód.
Az M2 Petőﬁ TV-n futó
új generációs talkshow lényege az, hogy Dallos Bogi

keme

■ Dallos Bogit elsősorban énekesként ismerhettük meg, tavaly azonban több fronton is belekóstolt a műsorvezetésbe az M2 Petőfi
TV-n, idén pedig A
Dal 2019 egyik házigazdája volt.

a következő napokban kerülnek beragasztásra a fogak. Fél
év múlva mindkét esetben javasolt véglegesíteni a pótlásokat.
Bár az implantáció nem olcsó, de ez a módszer reménytelenül kevés csont esetében is
alkalmazható. A hagyományos
eljárások már nem, vagy csak a
sokkal drágább csontpótló műtétekkel kombinálva hajthatók
végre, ami a kezelés befejezését
fél, egy évvel meghosszabbítja.
Ezt a módszert nem végzik
minden rendelőben, de a HungaroDental páciensei részére
évente egyszeri ingyenes konzultációs lehetőséget biztosít,
amely során ez a téma is megbeszélésre kerülhet.

t és

Elkezdődött Dallos Bogi
talkshow-jának új évada

Jó hír a páciensek számára,
hogy nem kell ezentúl a foghúzás után fogak nélkül élni.
Az azonnali terhelésű implantátumok egy életen keresztül
helyettesítik a sérült fogakat.
A fogpótlások rögtön felkerülnek és szükség esetén hat hónap után cserélhetők porcelán,
végleges pótlásra. A műgyökerek stabilizálását és rögzítését
maga az elsődleges funkcionális 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 segítségével végzik. Más esetben a
fogbeültetés műtétet követően
rögtön lenyomatot vesznek és

ttó) T

Színes hírek

Ne éljen fogak nélkül!
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Paparazzi

Új klip tavaszra Vörös Renátótól és a VR Zenekartól
Vörös Renátó első szólólemeze 2017-ben jelent meg, tavaszköszöntőként pedig elkészült
az új lemez előfutára, amelyhez a klip sokkal rockosabb hangzás- és látványvilágot kapott.
Az új dalokat élőben is megismerheti a közönség április 13-án, a Robot Klubban.

Völgyesi Gabi – Akusztikus koncertre készül a Unique
■ Bár tavaly ünnepelte a Unique 20 éves jubileumát, még most is
éppolyan fiatalos lendülettel képviselik műfajukat, mint a kezdetekben, sőt folyamatos
megújulásukkal, újszerű ötleteikkel egy percre sem hagyják lankadni rajongóik figyelmét.
Április 5-én egy különleges
koncertre készülnek a Fröccsterasz színpadán, ahol ezúttal
akusztikus formában lesznek
majd hallhatók a jól ismert
Unique dalok. Az elgondolásokba, tervekbe Völgyesi Gabi avatott be.
– Mi lesz a különlegessége
az április 5-i eseménynek?
– Három zseniális zenész
lesz a partnerem a színpadon, Dajka Krisztián gitáros,
Bujtor Balázs hegedűművész
és Czibere József, aki nem
mellesleg a sógorom. Izgatottan várom, milyen csodákat
tartogat az együttzenélés, és
ki tudja, lehet, hogy lesz majd
folytatás is. Több akusztikus
koncertünk is volt már, de
ebben a felállásban először
találkozhat velünk a közönség. És az is izgalmas, hogy
míg az eredeti Unique hangzásvilág egy monumentális,
szinti-pop zenéből származó zenei környezet, itt teljesen lecsupaszítva szólalnak
majd meg a dalok. A lelkekig hatolnak.
– Nemrégiben jelent meg a
jubileumi nagykoncertlemezetek és a koncerten készült
videók is napvilágot láttak.
A nagylemez elérhető az összszes streaming szolgáltatónál (Spotify, Apple music,
Deezer), valamint az online
zeneáruházakban (iTunes,
dalok.hu). Mennyire vagy
elégedett az eredménnyel?
– Maximálisan elégedett
vagyok. Nagyon sok munka
előzte meg a jubileumi koncertet, és meg is lett az eredménye, egy összművészeti eseményt hoztunk létre,
tánc- és komolyzenei művészek közreműködésével. Arra

törekedtünk, hogy a közönség ülve is jól szórakozzon,
de ebben kudarcot vallottunk,
mert az utolsó néhány szám
alatt már állva tombolt mindenki. Eszméletlenül jó buli
volt! Ezt a hangulatot próbáltuk visszaadni a nyolc kamera
segítségével rögzített videófelvételen, és úgy érzem, ez
sikerült is.
– A zenélésen kívül más
területeken is kalandozol.
Egy blogod indul a napokban. Hogy jött ennek az ötlete, és milyen témákban írsz?
– Az Art Medic kért fel arra, hogy osszam meg a gondolataimat, a véleményemet
különböző szépségápolással,
bőregészséggel kapcsolatos
témákban. Régi ismeretség
fűz hozzájuk, számos alkalommal végzett rajtam Dr.
Solymosi Ágnes kisebb-nagyobb szépészeti kezeléseket, ami minden nőnek csak
az előnyére válhat.
– Hogy érzed, szépészeti
beavatkozás terén meddig
mennél el?
– Fontos számomra, hogy
a beavatkozás inkább természetes legyen, mintsem
radikális. Előadóként tulajdonképpen kirakatban élek,
lényeges, hogy az arcom hogy
néz ki, az az elsőszámú reklámfelületem. Egyszer volt
már egy botox kezelésem,
ami nem feltétlenül vág egybe az egészséges életmóddal,
amiben hiszek, és amit képviselek, hiszen ezzel az eljárással tulajdonképpen méreganyagot juttatnak a bőr alá,
de ezzel együtt sem bántam
meg. Hogy miért? Azért, mert
abban a korban élünk, amikor
a szépség, a ﬁatalság látszata hatalom. Én ezen a ponton
kompromisszumot kötöttem
az elveimmel.
Természetesen ezzel nem
azt mondom, hogy csak a szépészeti beavatkozások fontosak, hiszen a lelkemnek is
mosolyognia kell, ami kiül az
arcomra. A gyerekekkel, a párommal, és persze önmagammal is egyensúlyban kell hogy
legyek.

Mint a legtöbb ember, én
is szeretek tetszeni magamnak, amikor a tükörbe nézek.
– Mindig elégedett voltál a
külsőddel?
– Ellenkezőleg. Igazán soha
nem voltam vele elégedett. De
ez inkább régebben volt kardinális kérdés számomra, manapság elsősorban anya vagyok, a gyermekeim igényei a
legfontosabbak, minden más
csak ezután következhet.
– Alapból mennyire áll közel hozzád az írás, mint önkifejezési forma?

ruhakölteményekben, több
poszt is árulkodik erről a
Facebook-oldaladon. Miért
szereted az összeállításaikat?
Hogy találtál rájuk?
– Én kerestem meg Megla Rózsáékat azzal, hogy
nagyon tetszenek a ruháik.
Végtelenül nyitottan és kedvesen fogadtak. Nem csak
azért szeretem a szettjeiket,
mert szépek, hanem azért is,
mert ezeket viselve igazán
nőiesnek érzem magam. És
nem csupán fellépésekre alkalmas ruhakölteményeket

– Korábban is foglalkoztam
már ilyesmivel, és a pozitív
visszajelzések arra bátorítottak, hogy folytassam. Nagyon
szeretek írni, olvasni, mindig
is közel állt hozzám a szépirodalom. Izgalmasnak találom,
hogy egy szöveg megformálásakor rendszerbe szedjem
a gondolataimat.
– Az utóbbi időben gyakran
jelensz meg Navona fashion

kínálnak, hanem a hétköznapokban is kényelmes, egyedi
ruhákat is, amelyekben anyukaként is érvényesülni tud a
nőiességem.
– Eseménydús volt a tavalyi éved, hiszen 20 éves jubileumát ünnepelte a zenekar,
és ez alkalomból az átlagosnál is több fellépéssel ajándékoztátok meg a rajongóitokat, mellette pedig az év

Fotó: Schumi Csaba

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

Mosógépek szerelését vállalom!
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utolsó hónapjaiban a TV2
Sztárban sztár műsorában
is találkozni lehetett veled,
ami egy embert próbáló feladat. Hogyan indult a 2019es éved, hasonlóan pörgősnek ígérkezik, mint a tavalyi
volt?
– A koncertnaptárunk már
gyakorlatilag betelt erre az
évre, de fontosnak tartom,
hogy mindemellett kikapcsolódásra, töltekezésre is
szánjunk időt. Ennek jegyében idén már két alkalommal
voltunk síelni a családdal, a
tavaszi szünetet pedig Barcelonában fogjuk tölteni. A
síelés számomra a végtelen
szabadságról szól, imádom a
friss, hideg levegőt, a talpam
alatt ropogó havat és a hófehér lankákat, ameddig csak
a szem ellát. Barcelonában
pedig a spanyol nyelvtudásomat szeretném majd elővenni
és használni. Kíváncsian várom, hogy állok majd helyt.
Nagyon szeretünk ilyenkor
már jó előre együtt hangolódni a ránk váró élményekre,
a családban sokat olvasunk,
beszélgetünk a helyi látványosságokról, amiket majd
meg szeretnénk nézni kint
tartózkodásunk idején.
– Milyen feladatok várnak rád idén? Min dolgozol, mi köti le az energiáidat jelenleg?
– 2019 végén lesz egy szimfonikus koncertünk, amire
zongora szólóval készülök.
Általános és középiskola
alatt jártam zongoraórákra,
de az érettségi tájékán abba
kellett hagynom. Azóta sokszor megfordult a fejemben,
hogy folytatni kéne, néhány
éve meg is kíséreltem, de akkor nem tudtam annyi időt
és energiát fordítani rá, mint
amennyire szükség lett volna. Most azonban eltökélt
vagyok, szeretném magam
fejleszteni ezen a téren. És a
zongorázás tökéletes terápia
is, legalábbis én teljesen átszellemülök, és minden gondomat elfelejtem, amikor zongorán játszom.
Budai Klára

Utazás

Trendi buborékokkal, pezsgő légkörrel és változatos barfooddal
nyitotta meg kapuit március elején a Popup Bubble Bar by Intermezzo Roof Terrace a Hotel President Budapest tetőteraszán.

22 000.-

3 nap/2 éj, fp/fő:

A „Leonardo da Vinci:
Művész – Feltaláló – Zseni”

Amerikai turnéja és több százezer látogatója után március
8-án, nőnapon Magyarországra érkezett a XV. századi zseni
több festményének reprodukciója, valamint közel 60 műszaki találmányának interaktív és kipróbálható makettje. A

budapesti Élményüzem
1000m2-én levő kiállítás március 16-tól szeptember elejéig tehát
nem csak a Mona Lisa
festőjeként mutatja be
Leonardot, hanem egy
saját idejét több száz évvel megelőző, ezerarcú
tudósként és legendaként.
Különleges eseményt is
rendeznek a kiállítás területére: az általános iskolások
körében méltán népszerű
ottalvós élménytanulási sorozat, a Da Vinci pizsmaparti helyszíne lesz a kiállítás, a
tervek szerint a zárásig több
alkalommal is. Nyáron pedig
napközis táborokat szerveznek a kiállítás területén múzeumpedagógusok részvételével szintén a Da Vinci Kids
tévével együttműködésben,
izgalmas tematikával.

www.lillafuredkapujahotel.hu
46/339-423, 30/9681-045

Akciós ajánlataink
Húsvét Prágában (4 nap)
Prága-Karlovy VaryČeský Krumlov
2019. április 19-22.
49.900 helyett 45.900 Ft
Húsvét Krakkóban
Krakkó–Zakopane
2019. április 19-21.

34.900 Ft

Toszkán körutazás
Firenze, Siena,
Pisa, Elba szigete
2019 június 6-10.

74.900 Ft

Szlovénia legszebb tájain
Bledi tó-Postojna-Ljubljana-Piran
2019. június 8-10.

39.900 Ft

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!
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!
SVÁJC-TORINO-LAGO MAGGIORE
5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj háromcsillagos szállodákban,
svédasztalos reggeli, városnézések a program
szerint, idegenforgalmi adó
május 11-15. 79 900 Ft/fő -5-11%

UMBRIA A SZENTEK FÖLDJE
5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj négycsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, kirándulások a program
szerint, május 15-19.
86 900 Ft/fő -5-11%!
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 -5-11%!

DOLOMITOK LEGSZEBB TÁJAI
5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj három- és négycsillagos
szállodákban, svédasztalos reggeli,
kirándulások a program szerint,
május 22-26. 94 900 Ft/fő -5-11%!
ÉSZAK-ERDÉLY MAGYAR EMLÉKEI
4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, kirándulások a program
szerint
május 23-26. 45 900 Ft/fő -5-11%!

SALZBURG-SALZKAMMERGUT ÉS A SASFÉSZEK
4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli,
kirándulások a program szerint
május 16-19. 64 900 Ft -5-11%!

BALTI KÖRÚT
10 nap 9 éj
busz, idvez, kirándulások a program szerint,
9 éj háromcsillagos szállodákban (Varsó,
Vilnius, Riga, Tallin), svédasztalos reggeli,
idegenforgalmi adó
május 24-június 2.
149 900 Ft/fő -5-11%!

BERLIN-POTSDAM
4 nap 3 éj
busz, idvez, 3 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, kirándulások
május 26-29. 84 900 Ft/fő -5-11%

KRAKKÓ-WIELICZKA-AUSCHWITZ-ZAKOPANE
4 nap 3éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, Orawka templom belépő,
kirándulások
május 23-26. 44 900 Ft/fő -5-11%!

FRAKNÓ VÁRA-SOPRON
busz, idvez., ebéd
május 3. 9490 Ft/fő -5-11%!
ZÁGRÁB-MARIJA BISTRICA
busz, idvez.
május 4. 11 490 Ft/fő -5-11%!
BESZTERCEBÁNYA-ZÓLYOM
busz, idvez.
május 11. 8490 Ft/fő -5-11%!
KISTAPOLCSÁNY ÉS A
MALONYAI ARBORÉTUM
busz, idvez.
május 11. 7990 Ft/fő -5-11%!
MORVAORSZÁGI MESEKASTÉLYOK
busz, idvez
május 12. 9490 Ft/fő -5-11%!
ÓZDI FILMPARK ÉS AZ EGRI BEATLES MÚZEUM
busz, idvez., ebéd
május 18. 9490 Ft/fő -5-11%!
TŐKETEREBES-TOLCSVA-MÁD
busz, idvez., tőketerebesi kastély belépő
május 18. 10 990 Ft/fő -5-11%!

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

Kikapcsoló rovatunkat megtalálja a 10-11. oldalon.

■ A „Leonardo da Vinci: Művész – Feltaláló –
Zseni” című interaktív
kiállítás 2019-ben, a reneszánsz mester halálának 500. évfordulóján
érkezett Budapestre.

30 000.- Ft/főtől.

lillafuredkapujahotel@chello.hu

06 30 724 6402

elkerüljék az útviszonyoknak
nem megfelelő lábbelik miatti baleseteket.
Gyakori, hogy a megsérült
turistákat költséges mentőakcióval, helikopterrel kell
a nemzeti park területéről
kimenteni.
Egyre nő a turistaforgalom
a tengerparti sziklákra épült
öt festői olasz városkában,
melyeket gyalogösvény köt
össze, főként a nyaranta a közeli La Speziában kikötő tengerjáró hajók utasai árasztják
el a vidéket. Az új szabályt fokozatosan vezetik
be: először plakátokon és az interneten is felhívják a
turisták ﬁgyelmét
a tilalomra, a büntetések csak később indulhatnak.

7 nap/6 éj, félpanzióval,
4 ágyas elhelyezéssel

Együtt 40 éve

Aki nem a megfelelő cipőben
lép az öt települést magába
foglaló Cinque Terre területére, 50-2500 eurós (16 000790 000 forint) büntetéssel
számolhat. Az intézkedésre azért volt szükség, hogy

4 nap/3 éj, fp/fő:

17 000.-

Aki strandpapucsot
visel, fizethet!

■ Büntetik a jövőben
azokat a turistákat, akik
az olaszországi sziklás liguriai partvidék
Cinque Terre Nemzeti Parkjának veszélyes
ösvényein strandpapucsban járkálnak.

Nyaralás
Lillafüred Kapujában

HOL?

Buborékbár nyitott Budapest felett
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Álláspont
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 ügyfélszolgálatunkon (1215 Budapest, Katona József u. 62-64.)
További információ: 06-1/277-7856

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!

Ezt az 5 dolgot rontják
el a cégek a weben
■ 2019-ben már egyetlen komoly ambíciókkal rendelkező cég sem
engedheti meg magának, hogy valamilyen formában ne legyen jelen
az interneten. A jó webes megjelenéssel népszerűsíthető a brand
és akár a konkurenciával szemben is komoly
előnyt lehet szerezni.

felbontású, nagyon pixeles
- Kifejezetten súlyos mavagy épp rossz szögből rög- lőrnek látjuk az arculat nélzített. A felhasználók ilyen- küli működést, amikor sem a
kor inkább tovább állnak, brandnek, sem pedig a kamminthogy megfejtsék, mit pányoknak nincs következeis látnak valójában – magya- tes design felépítése. Végül,
rázta a szakember.
de nem utolsósorban sok hiHarmadik hibaként emlí- bát látunk az online marketette a rossz minőségű rek- ting megjelenések nem halám kreatívokat. Sokszor ta- tékony elosztásában is, ha a
lálkoznak vele, hogy túl sok a kampányokat helytelenül, átszöveg és az információ, mi- gondolatlanul tervezik meg –
közben a graﬁka nem szép és fogalmazott a Creative Juice
marketingmenedzsere.
Az online felületeken való lényegretörő.
megjelenésnek ugyanakkor
vannak aranyszabályai, amiket nem minden esetben sikerül betartania a cégeknek.
Hollókői Nikoletta, a Creative Juice marketingmenedzserének tapasztalatai szerint a
vállatok hibáit alapvetően öt
pontba lehet sorolni.
- Az egyik leggyakoribb
hiba a rosszul felépített
webshop illetve weboldal,
gondolok itt a felhasználói
felületre és a szövegezésre.
Szintén gyakori probléma
a rossz minőségű termékképek és videók használata. Rendkívül zavaró tud
lenni, ha egy felvétel kis
A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

Az Eurest kft. felvételt hirdet
Budapesten (Soroksár-Dunaharaszti)
a következő pozíciókban:

SZAKÁCS
(hétfőtől-péntekig)
Munkavégzés helye: Dél Pest, üdítőipari cég
területén nyíló Eurest étterem.
Amit kínálunk:
• szabad hétvége • 8 órás, korrekt, teljes bruttó béres bejelentés • ﬁzetett szabadság • munka törvénykönyve alapján
történő foglalkoztatás • étkezés, kávé és személyzeti védőital
• munkaruha • igényes munkakörnyezet, professzionális konyhatechnológia • stabil, kiszámítható munkarend • hosszú távú
biztos megélhetés • szakmai irányítás, korrekt csapat, kellemes
munkahelyi légkör • folyamatos szakmai kihívás • előre lépési
lehetőség.
Jelentkezésedet a zsolt.szabo@eurest.hu címre várjuk!
Érdeklődni hétköznap 9-15 óráig lehet:
30/439 08 01 számon

Munkaerőt keres?
Velünk megtalálja
a legmegfelelőbbet!

Álláshirdetését adja fel
a Szuperinfóban!
BUDAPEST

Kérjen ajánlatot:

budapest@szuperinfo.hu
vagy 887-0707

2019. március 28.

BETANÍTOTT FÉMIPARI DOLGOZÓKAT
KERESÜNK BUDAPESTRE A 21. KERÜLETBE
FeladatokĘ K@O@MX@FNJĘDKǘJlRYžSlRD ĘvMSǘENQLźJĘSHRYSźM
S@QSźR@ĘlRĘDKǘJlRYžSlRD Ę@MX@FLNYF@SźRĘ ĘJF
ĘLǴRY@JNRĘLTMJ@QDMC
GNRRYƃĘSźUƃĘLTMJ@KDGDSǘRlF
,DKDF{YDLHĘS@O@RYS@K@SĘDKǘMX
µ¦͍¡ÃÚÚ͍À¸͍ģµCQkµ͍ª͍ƒ¸ÙC£ģÀk
+ jutalmak

HONLAPUNKON
a nap 24 órájában
feladhatja hirdetését
interneten!
inte
A NAP

24
órájában

Jelentkezés: 30/841-3410 vagy allas7@jobconcept.hu

LEGYÉL TE IS RÉSZESE EGY VALÓDI MAGYAR SIKERTÖRTÉNETNEK!

BUDAPEST

www.szuperinfo.hu
www
szuperinfo hu

A FÉMALK ZRT.
közel 30 éve
meghatározó
szereplője
az autóiparnak.

Dinamikus növekedésünknek köszönhetően mára már több,
mint 1300 tehetséges szakembert foglalkoztatunk.

DUNAVARSÁNYI ÜZEMÜNKBE

CONSTRUMA
AKCIÓ!
MINDENFÉLE TETÕ, TETÕFÓLIA, TETÕTARTOZÉK,
TETÕABLAK, FÉNYCSATORNA, PADLÁSLÉPCSÕ,
ÁRNYÉKOLÓ, KÉMÉNY, ERESZCSATORNA ÉS BÁDOGOS ÁRU, TETÕFESTÉK, TÉRKÕ, TERASZ- ÉS
FALBURKOLAT, VÍZSZIGETELÉS, HÕSZIGETELÉS

1201 BUDAPEST, Helsinki út 63. (Helsinki út Tinódi u. sarok)
tel: 1/283-9426 mobil: 30/529-2725, 30/335-9639
e-mail: pest@tetocentrum.hu www.tetocentrum.hu

BETANÍTOTT GÉPKEZELŐKET KERESÜNK:
Amit kínálunk:
• Kimagasló kereseti
lehetőség
• Széleskörű béren kívüli
juttatás

• Fél évente jutalom
• Céges üdülő
• Műszakpótlék 45%
• Stabil nagyvállalati
• Céges buszjárat
háttér, bejelentett
(Dunavarsányi üzemünkbe) munkalehetőség

Önéletrajzát az alábbi email címre várjuk: toborzas@femalk.hu
További információ: +36 1 420 46 08 | 531 vagy 267

Havi nettó kereset 250.000 - 350.000 Ft.

NYUGDÍJASHÁZUNK Érd ősfenyős részén, várja lakóit kétágyas fürdőszobás lakrészben. tel: 06-30/4111-561
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BÉCSI AUKCIÓSHÁZ
RÉSZÉRE VIRÁG ERIKA

helyszíni készpénzﬁzetéssel
vásárol! Antik bútorokat,
porcelánokat, órákat,
festményeket, zongorát
sznyegeket, csillárokat,
aranyat, réz-, bronz-,
ezüsttárgyakat, régi
pénzeket, kitüntetéseket!
Mindenféle régi
lakberendezési cikket.
Hagyatékot kiürítéssel!

Megvalósítjuk álmaid esküvőjét!

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

Teljes körű esküvőszervezés Budapesten,
Pest megyében és a káprázatos Velencei-tónál.

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

Szárnyaljon
hát a képzelet,

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

Díjtalan kiszállás
1 órán belül!

e-mail: virag.mugyujto@gmail.com

Tel.: 06-1/618-7682
Mobil: 06-30/324-4986

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

Törtarany és fazonarany felvásárlás!

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

HÉTVÉGÉN IS HÍVHATÓ!

ABLAK-AJTÓ

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

ANTIKVITÁS

ÁLLÁS
SZAKMUNKÁST KERESEK lapostető szigeteléshez 14.000 Ft/nap, (400.000 Ft/hó). Heti fizetés.
06-70/550-9592 Szőcs Szigeteléstechnika Kft.
FEHÉRNEMŰ ÉS divatárú üzletbe eladót keresünk. Érdeklődni: 06-30/768-1250 Olokrap Kft.

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

ÖSSZESZERELŐI MUNKÁRA keresünk dolgozókat XVIII. kerületben, azonnali kezdéssel, ingyenes szállással. Tel.: 06-30/928-5963 BC Engineering Kft.

AUTÓ

TAKARÍTÓT, SZOBALÁNYT, keresünk, bejelentett munka, korrekt bérezés, pályakezdők
nyugdíjasok is, 06-30/356-09 35, remekmunka20@gmail.com (HSC Kft.)

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

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

Váci munkavégzéssel
û/21"/ľ1ũ&*2+((ŧ/"
*"$ľ7%1Ť
] ¤
keresünk C és E
(1"$Ť/&û3)ѸGKI vizsgával
шѸц1Ҍхс1,++û01"%"/21Ť/ѷ

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

SEGÉDMUNKÁST KERESEK, Kezdőknek 11.000

Csak pontosan, szépen,
úgy érdemes.

Ft/nap, heti fizetés. Telefon: 06-70/550-9592

Ház- és l

e
akásf lújít

ás

Magán apróhirdetés! 10 szó: 3900 Ft+áfa

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

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

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

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!
Budapest melletti
szállodáinkba kollégákat
keresünk az alábbi pozíciókra:

FESTÉS-MÁZOLÁS

NRQ\KDLNLVHJtWĞ
szakács.

FESTÉST, MÁZOLÁST, burkolást vállalok! Nyugdíjasoknak kedvezménnyel, bútormozgatással,
takarítással! Tel.: 06-30/422-1739
SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS -olcsón,
minőségben takarással, bútormozgatással Tel:
06-20/9877-273, Vezetékes: 706-64-19

Önéletrajzokat az:
ertekesites@gastland.hu
e-mail címre várjuk.

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

UGHNOēGQL (Vendégváró Vendégfogadó Kft.)

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

BUDAPESTI munkásokat keresünk építőipari
segédmunkára hosszú távra Moratus Kft. Tel.:
06-30/301-0898 (Szállást biztosítunk!)

Budapesti takarító cég
rész- és teljes
munkaidőbe keres új
munkatársat

TAKARÍTÓ

FOGÁSZAT

FOTÓZÁS

Temetési
fotózás

20-944-1144
bodai@bodai.hu

pozícióba.

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

Pedantéria Kft.

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

ÉLETJÁRADÉK
MAGÁNYOS? Ellátásra szorul? Vagy csak rossz az
anyagi helyzete? Életjáradéki, eltartási szerződést
kötnék. 06-30/744-1532
KIEGÉSZÍTENÉ NYUGDÍJÁT? Nagyobb összegű
készpénzre van szüksége? Kössön életjáradéki
szerződést! 06-30-188-5118

ÉLETMÓD

ơƦƬơƥΎƬƧƪƦƙ

tanfolyam
ȯΎƥȯɀȵȷɂ
hídnál.

GÉP, SZERSZÁM
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

Ƨȹɂȯɂʑ˶
ƚȽȲȯȷȼɡΎƟɀȽɁɈΎƝɀɈɁɡȰȳɂ

Mosógépek

ÉPITŐIPARI KIVITELEZÉS

Telefon: 06-20/950-4941

ƬȳȺ˷˶Ύ̵̯˹̸̶̱̯̳̐˹̸̴̷̲ szerelését vállalom!

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

Felújított mosógépek
garanciával!

2019. március 28.

Szakértelem és becsület egy helyen
OLASZ-OSZTRÁK HATÁRNÁL (NEMZETKÖZI SÍPÁLYÁK KÖZELÉBEN) háromszobás öröklakás
31 millióért eladó (CSERÉLHETŐ MAGYARRA).
06-30/834-7008
SIÓFOKI LAKÁSOK- nyaralók 80-120 m²-ig eladók. 19,9 millió Ft-tól. +36-30/9366-600
NAGYVEGYIMEN, Széchenyi utcában nagy családi
ház eladó. Lakás beszámítás lehetséges! I.ár: 32
MFt. Érd.: 06-30/232-8011

JÁRMŰ
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

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

SZARVASAGANCS

Agancs
KEDVEZMÉNYES
felvásárlás! 07. 15 – 08. 31. ÜDÜLÉS
akár

Ft
10 000 – 30 000
darabja

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

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

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

REDŐNY-RELUXA

AKCIÓK!

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

ROVARIRTÁS

HAJDÚSZOBOSZLÓI

Hagyatékot is!

06-30/788-6062
SZOLGÁLTATÁS
LAKATOSMESTER! Rácsok, kapuk, kerítések készítése, zárnyitás, zárszerelés, lakatosmunkák.
Tel.: 06-30/299-1211
AKCIÓSAN TAVASSZAL ács és tetőfedő bádogos munkát, palatető bontást, felújítást vállalok. Saját anyagból dolgozunk. /réz, alu, lindab,
bramac/. Tel.. 06-70/235-6468

3 éjszaka
22 500 Ft*
4 éjszaka
28 000 Ft*
7 éjszaka
49 000 Ft*

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

* Az IFA-t nem tartalmazza.

Telefon: 06 30 848 6056
www.hotelkristaly.hu
SIÓFOK-ÜDÜLŐÖVEZETBEN nyaraló olcsón,
15eFt/5fő/nap kiadó, heti váltásban, pótágyazható (4-5 főre). 06-20/285-1958

SZŐNYEG, KÁRPIT

VEGYES

Szőnyeg- és kárpittisztítás

VÁSÁROLOK HAGYATÉKOT garázsvásárt, régi
motorkerékpárt, régi kerékpárt, dongót, gyűjteményt. 06-70/650-31-68

Melegvizes mélymosás,
vegytisztítás, szegés,
HÁZTÓL HÁZIG javítás

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

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

XV., Média 2000 Bt.,

Ivánka Pál u. 13., Tel.: 417-1837

XVI., XVI. Kerületi Ipartestület,

www.szonyegexpressz.hu
280-7574 • 06-30/94-94-360

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

TELEK
HÉTVÉGI TELKET vennék: 500 m³-ig Budapesttől
28 kilométeres távolságig. Víz, villany szükséges a
telken belül. Kérem hívjon az ingatlana miatt. Tel:
06-20-437-2127, 06-30-541-7609

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.

Tel.: 887-0707

XX., Kapucenter, Szűrös-Team,

Határ út 90., Tel.: 1/421-0071, 30/921-3560

TETŐ
TETŐ! Régi, hajlott tetők javítása, cseréje,
beázás elhárítás, bádogozás, Lindab tető, új
tető cserepezése. S.O.S munkák is! Telefon:
06-30/622-5805, 06-20/492-4619

T E T  F E L Ú J Í TÁ S

Újra cserepezés,
bádogos munka,
iFVPXQNiNWHWŊMDYtWiV
szigetelés, lindab-lemez,
ereszcsatorna szerelés.
0LQGHQIpOHMDYtWiVRNDW
YiOODOXQNLegjobb
árakkal rendelkezünk!

Tel.: 06-70/294-6695
PALATETŐ bontásnélküli felújítása színes,
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. Akció -10%. 06-30/229-2206,
www.palatetofelujitasjavitas.hu

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

Tavaszi Wellness
napok
MÁRCIUS 17 - MÁJUS 31 KÖZÖTT

9.225,-FT/FŐ/ÉJ-TŐL

ÜDÜLÉS
Tel.: 06

30 343 3155

e-mail: megrendeles@dunatox.hu

www.dunatox.hu

ELŐ-TAVASZI AKCIÓK APARTMANOKBAN! Fürdő
50 m! 6 nap 5 éj szállás, 5 svédasztalos reggeli + 5
vacsora. Idegenforgalmi adóval,garázs,Wifi. CSAK:
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Zsazsa Galéria

Az árváltozás jogát fenntartjuk!
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rovatunkat megtalálja a 2. oldalon.

Aktuális
Idén előbb kell elkezdeni a kullancs elleni védekezést

2019. március 28.
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Kikapcsoló
MIKOR
ÉS HOL?

KULTURÁLIS
PROGRAMAJÁNLÓ

Március 30., szombat
19.00 Kaláka
Akusztikus koncert felnőtteknek.
Vendég: Palya Bea.
Helyszín: Marczibányi téri Művelődési Központ (II. ker., Marczibányi tér 5/a.)
Április 2., kedd
18.00 Prof. Dr. Bagdy Emőke
előadása
Derű, humor, vicc, nevetés és nevettetés pszichológiája
Nevetni jó és szükséges. Kristálytiszta szociális jelenség, a lélek derűjének legtisztább tükre, élettani folyamatainkra pozitív hatással van,
kapcsolatainkat „atmoszféra hatásával” markánsan befolyásolja, különleges közösségteremtő hatása van.
Együtt nevetünk (valakivel), másokért

Először zenél Magyarországon Gianluca Vacchi
Az 51 éves olasz milliárdost ma már szinte az egész világ ismeri. Stílusa és tánctudása összetéveszthetetlen. A július 9-15. között rendezett EFOTT fesztiválon
DJ-ként fogja szórakoztatni a közönséget.

nem nevetünk, viszont kinevetéssel
teremtünk érzelmi távolságot. Hatalmas szerepe van a feszültségek elvezetésében, a stressz csökkentésében,
a lelki megküzdésben.
Helyszín: Marczibányi téri Művelődési Központ (II. ker., Marczibányi tér 5/a.)
18.30 Stíluskivonatok – a reneszánsztól a kortárs művészetig
Gimesy Péter művészettörténész,
ﬁlozófus előadássorozata.
A sorozat célja elsősorban az, hogy
bemutassa az egymás után következő
és egymásra épülő művészettörténeti
stílusokat, ugyanakkor a stílusoktól
eltérő különleges, az adott korszakba nehezen besorolható „zárvány”
életművekre is felhívja a ﬁgyelmet.
Helyszín: Eötvös10 (VI. ker., Eötvös u. 10.)
Április 6., szombat
9.00 Babaruhabörze
Helyszín: Óbudai Kulturális Központ (III. ker., San Marco utca 81.)
Április 7., vasárnap
10.00 Örömóra
Csoóri Julianna kisgyermeknevelő és a Kerek Zenekar táncháza.

Felcsendülnek azok a dallamok, amiket bölcsődés gyermekeink az Élő
népzene a bölcsődében című programsorozatról már jól ismernek. A
szülőknek, hozzátartozóknak lehetőségük van belekóstolni a remek
hangulatba.
A Csoóri Sándor Alap pályázaton
nyert támogatással a belépés ingyenes.
Helyszín: Békásmegyeri Közösségi Ház (III. ker., Pethe Ferenc tér 2.)
Április 10., szerda
18.00 Irodalmi csillagdélután – Kaiser László
Kaiser László sok műfajban alkot
maradandót, kitűnő novellista, remek
költő, az általa vezetett könyvkiadó
ifjú és kevésbé ifjú tehetségek sorának biztosít folyamatos megjelenési
lehetőséget, a kiadóval párhuzamosan működtetett Hungarovox Stúdióban pedig a szinkronszínészet és néhány egyéb színpadi és ﬁlmes szakma
alapjaival ismerteti meg a hallgatóit.
Helyszín: Csillaghegyi Közösségi
Ház (III. ker., Mátyás király út 11-15.)
19.00 Maksaméta humorklub
Vendég: Orbán Johnny, ex-Simly
Show, a zenei paródiák atyja.

Helyszín: Marczibányi téri Művelődési Központ (II. ker., Marczibányi tér 5/a.)
Április 11., csütörtök
18.30 Csodák, rejtélyek és
katasztrófák
Történelmi előadássorozat. Előadó:
Antalffy Péter történész.
Tutankhamon halála? – Válság és
politika az ókori Egyiptomban
Ki volt valójában a híres Tutankhamon, és mikor halt meg? Ha tényleg
ﬁatalon megölték, kik lehettek a tettesek? Mi volt a híres „amqai konﬂiktus”, és hogyan tűnt el útközben egy
hettita herceg?
Helyszín: Marczibányi téri Művelődési Központ (II. ker., Marczibányi tér 5/a.)
19.00 Gondolatok Táncban és
Versben
A Gondolatok Táncban és Versben
című táncszínházi előadás a többszörösen kitüntetett és elismert táncművész és koreográfus páros, Rémi Tünde és Appelshoffer János első önálló
egész estés műsora.
Helyszín: Erzsébetligeti Színház
(XVI. ker., Hunyadvár utca 43/b.)

Fejtse meg rejtvényünket és a megfejtést küldje be címünkre!
Szuperinfó Rejtvény, 1132 Budapest, Visegrádi u. 48.,
e-mail: rejtveny@szuperinfo.hu
#FL«METJIBUSJEâ2019. április 5.
"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 2019/11. heti rejtvényének megfejtése:
"[FSOZB[FMTâKPHDNBOFNFTTHSF
Nyertese:
Stahl Zoltán, Budapest XVI.
Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.

"K»OEÃLP[[POFMàGJ[FUÃTUXXXLFEWFODXFCBSVIB[IV

Kikapcsoló

A Scorpions Budapesten!
Egy Scorpions szintű karriert számokkal bemutatni szinte lehetetlen. Az egyetlen adat, amit mégis érdemes kiemelni, az a több mint 100 millió eladott lemezük. Legújabb showjukkal november 18-án ismét láthatóak lesznek az Arénában.

Dumbó

Shakespeare: Macbeth

Max Medici cirkuszigazgató a A hűséges alattkorábbi csillag, Holt Farrier és valóból egy jóslat
gyermekei segítségét veszi igény- hatására királygyilbe egy újszülött elefánt gondo- kossá váló Macbeth
zásához, amit túlméretezett fü- története a politikai
lei nevetség tárgyává tesznek az bűncselekmény és
egyébként is küszködő cirkusz- a zsarnokság kiban. Ám mikor felfedezik, hogy alakulásának króDumbó képes repülni, a cirkusz élete hihetetlen fordulatot
vesz, magára irányítva a meggyőző üzletember, V.A.
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kel, látványos színpadi
elemekkel, és természetesen a negyven éve változatlanul együtt muzsikáló öt zenésszel.

Nyilas

Charlotte Gainsbourg
a Müpában
A Müpa színpadára június 30-án lépő
Charlotte Gainsbourg-t a siker hamar
megtalálta, 15 évesen már megkapta
a legígéretesebb ﬁatal színésznőnek

IMPRESSZUM
MTI

HÍRFELHASZNÁLÓ

Halak

Fotó: MTI – Bruzák Noémi

Szűz

A KARTHAGO együttes ma
Magyarországon, sőt Európában is, az egyetlen olyan aktív
rockzenekar, amelynek tagjai az
1979-es megalakulásuktól kezdődően, a mai napig is az eredeti felállásban muzsikálnak! Megalapításuk 40.
évfordulóját egy nagy jubileumi koncerttel ünneplik meg április 13-án a
Papp László Budapest Sportarénában,
ahol az elmúlt évtizedeket, a generációkat átívelő slágereikkel elevenítik fel.
A jeles jubileumhoz kapcsolódóan, 2019 februárjában jelent meg a 10 vadonatúj dalt tartalmazó
albumuk. Az új dalok közül
néhány az Aréna-beli koncerten is felcsendül majd,
de nem maradnak el a nagy
slágerek sem. A nagykoncert méltó és emlékezetes
ünnep lesz, meglepetések-

nikája. De még inkább elrettentő példázat, amely az emberi
lélek mélységeibe enged betekinteni.„Azt mondják: A
vér vért kíván.“Az előadásban négy színész
- két idős és két ﬁatal – formálja meg
a darab minden
szerepét, egymásban tükröztetve
sorsokat, életszakaszokat és
életstratégiákat.
Az Örkény
Színház előadását Gáspár Ildikó
rendezte.
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járó César-díjat.
Ugyanebben az évben jelent meg első
albuma, a Charlotte
for Ever, amelyre édesapja írta a dalokat.
Azóta a ﬁlmvászon és
a koncertszínpadok fontos
alkotójává nőtte ki magát, tinilemeze óta pedig már négy
újabb albuma megjelent. Legutóbbi, a Daft Punk-tag Guy-Manuel de
Homem-Christo és a párizsi dj-producer, SebastiAn zenei segédletével
készült elektronikus alapú albumán
(Rest, 2017) egy Paul
McCartney-tól kapott
dal (Songbird in a Cage) kivételével valamennyi számot társszerzőként jegyez, sőt
a lemez klipjeit is maga rendezte.

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

Paparazzi rovatunkat megtalálja a 4. oldalon.
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Völgyesi Gabi – Akusztikus koncertre készül a Unique

2019. március 28.

hirdetés
az 5. oldalon

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

2019. március 28.
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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.

