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ÚJ ÉLMÉNYKÖZPONT NYÍLT
Az Andrássy Élményközpontnak a Párizsi Nagyáruház izgalmas belső tere ad otthont. (2
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ABLAK, REDŐNY, 
SZÚNYOGHÁLÓ

Időtálló minőség Sziléziából. 
AKCIÓ!! -55%!

Ingyenes felmérés, bontás, beépítés. 
www.beresablak.hu 

06-30/632-6966 
1114 Bp. Bartók Béla út 87.

Kelet-Pest

„„„„„SSSSSSSSSSSSzzzzzeeerrreeeetttnnéééééééémmmmm megffffogallmaznii, hhogyy 
mmmmmmmmmmmmmmmiiiiittt jjjjjeeeelllleeennnttt mmmmma a rock and roll”
MMaMMMMMaMMaMaMMM róróróót t ViiVikikiikkk éééés s aa NNoNoova Kultúr zenekar 2018-ban ün-

nnenenneplplplpllp ii fefennnnnnnn álállálásásáánnaaanaak 15. évfordulóját, amelyet új da-

lloloooolllol kkkkkkkkkkkkkalal, , nonovevev mbmbm ererrr 33333333-án pedig egy fergeteges kon-
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AJTÓ - ABLAK
EGYEDI MÉRETBEN

5 év 
garancia

1161 Bp. Rákosi út 82.
Ny.: H-P: 9-18, Szo.: 9-12

06-1/4060-609  06-70/3892-052 
bb-ablak.hu  bb-ajto.hu

bb-ablak@bb-ablak.hu

Tervezéstől 
a kivitelezésig, 
15 év szakmai 
tapasztalattal!
BB ABLAK KFT.

ABLAKOK FÁBÓL ÉS MŰANYAGBÓL 
PASSZÍV HÁZAKHOZ IS!
BEJÁRATI AJTÓK FÉMBŐL, 
FÁBÓL, MŰANYAGBÓL 
BELTÉRI AJTÓK SZÉLES VÁLASZTÉKA

EGYEDI 
KEDVEZMÉNYEK!

Kérjen személyre szabott árajánlatot!

Vegyi áru nagykereskedelem területén 
több mint 20 éves múltra visszatekintő, 

piacvezető cégünk keres

Feladatok
• Az áru átvétele és kiadása
• Kiszámlázott áru összekészítése

A munka legnagyobb részét 
a komissiózás teszi ki. 

Nagyon fontos, hogy leendő mun-
katársunk precíz legyen, munká-
jára igényes és átlátható rendet 
teremtsen és tartson maga körül. 
Teljes munkaidős állás, biztos 
vállalati háttérrel!

Elvárások
• Legalább szakmunkás végzettség
•  Érvényes targoncavezetői en-

gedély

Amit kínálunk
• Versenyképes fizetés
• Félévi és év végi jutalom
• Kafetéria
• Munkába járás támogatása
• Fiatal csapat, jó hangulat
•  Évközi csapatépítő tréning, év 

végi céges buli

Jelentkezés módja
Amennyiben a lehetőség felkeltette érdeklődését, várjuk hívását 

a 30/4455-369 telefonszámon vagy fényképes önéletrajzát, 
rozsa.szilvia@bagikft.hu e-mail címre.

Áruösszekészítő – Raktáros
munkatársat azonnali munkakezdéssel.

Munkavégzés helye: Budapest XV. kerület

Kövess minket 
a Facebook-on is!

www.facebook.com/
szuperinfobudapest



2 2018. április 12.

Fo
tó

: a
nd

ra
ss

ye
lm

en
yk

oz
p

o
nt

Fo
tó

: a
 k

ép
 il

lu
sz

tr
ác

ió

Május 22-ig rendelkezhetünk az szja 1+1 százalékáról
A személyi jövedelemadó 1+1 százalékáról idén is május 22-ig lehet rendelkezni, szja-bevallási formától 

függetlenül. Az erről szóló nyilatkozat elektronikusan, papíron vagy személyesen is benyújtható a Nem-

zeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) a bevallás részeként vagy önálló nyilatkozatként a „17EGYSZA” lapon.Aktuális
 ■ Számos metropolisz-

hoz hasonlóan hamaro-

san Budapest is büszkél-

kedhet egy olyan élmény-

központtal, amely folya-

matos befogadó teret 

biztosít a világban szer-

te nagy érdeklődést kel-

tő tudományos, ismeret-

terjesztő, szórakoztató, 

interaktív kiállításoknak. 

Az Andrássy Élményközpont-
nak a patinás Párizsi Nagy-
áruház izgalmas belső tere 
ad otthont. 

Korábban a főváros 
különböző épületei-
ben, alkalomszerűen 
és időszakosan buk-
kant fel egy-egy kül-
földről érkező nagy 
kiállítás. Az András-
sy Élményközpont a 
főváros szívében, az 
Andrássy út egyik 
legszebb, egyedülál-
ló stílusú épületében, a Pári-
zsi Nagyáruházban egy olyan 
centrummá válik, amelyben 
egymást követik majd a világ 
legizgalmasabb, változatos 

élményeket felvonultató kiállí-
tásai. Az Andrássy Élményköz-
pont április 28-án nyit majd, 
egy - a világ számos pontját 
megjárt - izgalmas, interaktív 
kiállítással. A Future Park cí-
mű kiállítás a világ legmoder-
nebb tudományos játszótere. A 
japán szakemberek által meg-
álmodott, Magyarországon 
most bemutatkozó interaktív 
élményközpont egy varázsla-
tos világba kalauzol el, ami az 
alkotás inspiráló élményével 
ajándékozza meg a látogatókat.

Új élményközpont Budapesten

Csillagsétákat rendeznek a 
magyarországi nemzeti par-
kok a Nemzetközi Sötét Ég-
bolt Hete kezdeményezés-
hez csatlakozva: április 13. 
és 15. között az érdeklődőket 
távoli galaxisok, bolygók és 

csillagok világába kalauzol-
ják szakképzett túravezetők 
segítségével, az éjszakai ég-
bolt tanulmányozásával.

A természetes fény ki-
emelt jelentőségére rámu-
tatva hívták életre az egyre 

népszerűbb nemzetközi sötét 
égbolt hét kezdeményezést, 
melyhez kapcsolódva a ma-
gyarországi nemzeti parkok 
is különleges túrákat szer-
veznek. A csillagséták prog-
ramsorozat a szakképzett tú-
ravezetők irányításával zajló 
túrákon és az előadás jellegű 
programokon keresztül bepil-
lantást enged a nemzeti par-
kok éjszakai világába. 

Az idei túrák részletes leírá-
sa a magyar nemzeti parkok 
központi honlapján, a www.
magyarnemzetiparkok.hu/
csillagsetak weboldalon ér-
hető el.

A 20. évadát ünneplő budapesti 
Erkel Ferenc Vegyeskar oratórikus 
koncertjén Mendelssohn: Illés c. 
oratóriumának keresztmetszete 
csendül fel április 15-én vasár-
nap 17.00 órakor, - azaz éppen a 
szerző által revideált remekmű 
bemutatójának 171. évfordulóján 
- a Pozsonyi úti református temp-
lomban (1133 Pozsonyi út 58.). A 
belépés ingyenes. További részle-
tek: www.efvk.hu.

Csillagséták a nemzetközi sötét égbolt hetén

Mendelssohn: Illés

www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu

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

Manual Hungary Kft.

ÚJ!

XVII. ker. Rákoscsaba, Péceli út 187.Ré
szl

ete
k a

z ü
zle

tbe
n.

– VELÜNK EGYEDI LEHETSZ! –
XVII kkerXXVXVII kekerszzll

eettee
k kaa

zzüü
zzllee

ttbbee
n.n.

ekk 
aazz 

üüzzll
eettbb

eenn
.

K
É

M
É

N
Y

F
E

L
Ú

JÍ
T

Á
S

 •
 K

É
M

É
N

Y
B

É
L

E
L

É
S

 •
 T

U
R

B
Ó

S
, K

O
N

D
E

N
Z

Á
C

IÓ
S

 K
É

M
É

N
Y

E
K

 •
 K

É
M

É
N

Y
S

E
P

R
Ő

 J
Á

R
D

Á
K

 É
P

ÍT
É

S
E

Te
l.:

 +
36

-3
0/

63
6-

80
-3

6 
• 

in
fo

.f
h

20
15

@
g

m
ai

l.c
o

m



32018. április 12.

Színes hírek

 ■ Saját gyártású mű-

sor kap helyet a LiChi 

TV programkínálatá-

ban. A 100% hazai című 

gasztroműsor hétköz-

nap esténként jelentke-

zik a Séfek Séfe döntősé-

vel, Szendrei Bencével.

A fi atal szakács a kitűnő ha-
zai alapanyagok bemutatá-
sa mellett számos konyhai 
praktikával várja a nézőket, 
hogy a főzés mindenki szá-
mára felhőtlen kikapcsoló-
dássá válhasson.

- Nagyon boldog vagyok, 
hogy saját műsort forgatha-
tok és a szenvedélyemnek, 
a gasztronómiának élhetek. 
Magam is őstermelő vagyok, a 
műsorral az a célom, hogy be-
mutassam a nézőknek, a ki-
váló minőségű alapanyagokat 
nem kell mindig külföldön 
keresni, hiszen hazánkban 
is hihetetlen jó alapanyagok 

vannak. Küldetésemnek te-
kintem támogatni a magyar 
termelőket, és felszólalni 
mellettük – árulta el Szend-
rei Bence, aki a Séfek Séfe ver-
senyében Wolf András csa-
patában egészen a döntőig 
jutott. - A 100% hazai-ban ter-
mészetesen az alapanyagok 
sokrétű felhasználásán van 
a hangsúly. Gyorsan és egy-
szerűen tudunk elkészíteni 
változatos, színes, egészséges 

ételeket. Rengeteg hasznos 
otthoni praktikával készü-
lök a nézőknek. Sokkal fon-
tosabbnak tartom, hogy meg-
értsük, mit miért csinálunk a 
konyhában, mint bemagol-
ni egy-egy receptet, hiszen 
akkor öröm a főzés, ha sza-
badon szárnyal a fantáziánk. 
Ehhez pedig minden biztos 
alapot igyekszem megadni a 
műsor alatt – tette hozzá a fi a-
tal tehetség.

 ■ Bizarr vacsorá-

ra gyűltek össze 

a hazai sztárok. 

- Ez volt életem leg-
szürreálisabb va-
csorája, de nagyon 
ízlett – mondta ne-
vetve Cseh Laci, mi-
után füstbe burkolózva, a le-
vegőben lebegve fogyasztotta 
el a Lakatos Márk által nekik 
készített fogást. Márk pop-up 
vacsoraklubja, a Marki’z Sup-
per Club legújabb helyszínén, 
a Kodály köröndön többek 
közt Lolát, Istenes Bencét 
és Dallos Bogit vendégelte 
meg a Lay’s chipsszel közö-
sen szervezett vacsoraesten, 
ahol a  márka különböző va-
riánsai által inspirált ételköl-
teményekkel kápráztatták el 
a vendégeket. Extrém körül-
mények és kirobbanó ízek: 

ezt az estét még sokáig em-
legetni fogják.

A véletlen döntötte el, hogy 
a kiválasztott hírességeket mi-
lyen kihívás elé állítja a séf: a 
feladatokat egy-egy doboz rej-
tette, amelyek az extrém fo-
gást és az elfogyasztás módját 
is tartalmazták. A legzavarba-
ejtőbb feladat Dallos Boginak 
jutott, ugyanis a csípős Lay’s 
Strong által inspirált vietnámi 
tavaszi tekercset és tigrisrákot 
egy erős ember vállán kellett 
a mellé tálalt csípős szószba 
mártogatva megennie.

Nagykövet lett
a magyar színésznő
Goztola Krisztina, a külföl-

dön legtöbbet foglalkozta-

tott magyar színésznő 2018-

tól nagykövetként képviseli 

a Kecskeméti SOS Gyermek-

faluban nevelkedett tehet-

séges fiatalokat támogató 

Útravaló Alapítványt. Olyan 

gyermekek mentora, akik va-

lamilyen művészeti területen 

jeleskednek.

Saját műsort kap a Séfek 
Séfe döntőse

Szürreális vacsorát 
rendezett Lakatos Márk 

A
Hungarodental 

az egyik 
legrégebbi 
altatásos 
fogászat.

www.hungarodental.hu

06 70 772 1315

FOGÁSZATI CENTRUM

Azonnal terhelhető
implantátumok

akár altatásban is.

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

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

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

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

Ne éljen fogak nélkül!

Natura 2000 területen termelt mézek: akác, hárs, erdei, virág

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás,  
kamillás, rozmaringos,
zsályás, köményes,  
bazsalikomos  
és ánizsos.
Propoliszos méz.

TERMELŐI
MÉZDISZKONT

A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén. 
A volt DHK iroda helyén.

            Nyitvatartás: K, Sz: 8–12, Cs, P: 8–17, szo: 8–13,

: Mézdiszkont

Minden 
mézünk 

egységesen:

990
Ft/ ½ kg

Gyógynövényágyon érlelt termelői mézek

e

ül l é k

ukkfüves,
entás, 
ringos,

yes, 

.

Méhpempős akácméz 250 g: 2490 Ft 25 g méhpempővel
Kistermelői tökmagkészítmények Szolnokról 
Pesto: 990 Ft/üveg,  Pirított tökmag 250 g: 790 Ft
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Elkészült a STRAND Fesztivál idei első himnusza
A STRAND Fesztivál ebben az évben igazi különlegességgel készül a fesztivál rajongói számá-

ra, 2018-ban ugyanis a szervezők úgy döntöttek, több dalt is szeretnének a STRAND Fesztivál 

zenéjeként tudni. Az első videó a New Level Empire „Odafuthatnánk” című számához készült.Paparazzi
 ■ Marót Viki és a Nova 

Kultúr zenekar 2018-ban 

ünnepli fennállásának 15. 

évfordulóját, amelyet új 

dalokkal, november 3-án 

pedig egy fergeteges 

koncerttel ünnepelnek 

meg az Akváriumban.

A sajátos hangzásvilágáról 
ismert formáció az elmúlt 
másfél évtized során 5 nagy-
lemezt jelentetett meg, a leg-
utóbbit 2011-ben. 

– Miért volt ez a sokévnyi 
kihagyás? 

– Az elmúlt években fo-
lyamatosan próbáltunk meg-
ágyazni „valami újnak”, a 
munka nem állt meg, csak 
talán saját magunk számá-
ra is meg kellett fogalmaz-
nunk, hogy miben és hogy 
látjuk az újdonságot. Folya-
matosan koncerteztünk, jár-
tuk az országot, és természe-
tesen elkezdtünk dolgozni az 
új dalokon.

– Tavaly teljesen új hang-
zással és friss dalokkal je-
lentkeztetek. Ezúttal, az ed-
digiektől eltérően, a dalok 
egyenként kerültek a nagy-
közönség elé a közösségi mé-
dia oldalaitokon keresztül. 
Miért éppen ezt a megjelenési 
formát választottátok?

– Úgy gondoltuk, hogy iz-
galmasabb, ha folyamatosan 
„csepegtetünk” az új dalok-
ból, mert így a követőink is 
tudják, hogy éppen merre 
haladunk és nekünk is fo-
lyamatos visszajelzéseink 
vannak arról, hogy meny-
nyire nyeri el a tetszésüket 
egy-egy alkotás. Így van idő 
arra, hogy mindegyik dalhoz 
videoklipet is készítsünk és 
hagyunk időt a megismerés-
re és az „emésztésre” is egy-
aránt. Természetesen min-
denképpen szeretnénk, ha 
az új dalok megjelennének 
bakelit lemezen és kazettán, 
csak hogy tartsuk magunkat 
a hagyományokhoz.

– Milyenek az új dalok, ho-
gyan tudnád jellemezni az új 
hangzásvilágot?

– Úgy érzem, hogy az új da-
laink is idézik valamelyest a 
60-as évek zenei világát, nem 

szeretnénk elfelejteni, hogy 
honnan indultunk. A fris-
sesség mindig jellemző volt 
Novai Gábor és Pirisi László 
hangszereléseire és szerze-
ményeire, leginkább a szöve-
gek mondanivalójában látom 
a változást, amelyek sokkal 
személyesebbek és olyan té-
mákat feszegetnek, amelyek 
nem csak az én korosztályo-
mat foglalkoztatják. A rock 
and roll stílus és életérzés vi-
szont továbbra is az életünk 
része, és ezt a hangzásvilá-
gunkban is szeretnénk min-
dig megőrizni.

– Mit szeretsz abban a kü-
lönleges zenei világban, amit 
a zenekarotok képvisel?

– A rock and roll egy pozi-
tív, pörgős, színes és mosoly-
gós zenei stílus, örökzöld és 
mégis mindig új. Lehet hasz-
nálni terápiás célokra is, mint 
ahogy a zenét általában, csak 
szerintem ezeket a dalokat 
nem lehet szomorkodva vé-
gighallgatni, mert azonnal el-
kezd járni rá az ember lába. 
Jó látni a koncerteken, hogy 
több generáció tud a szá-
mainkra önfeledten együtt 
bulizni.

– Mi vonzott leginkább a 
zenészi, énekesnői pálya irá-
nyába, ami miatt ezt a hiva-
tást választottad?

– Nagyon érdekes, mert ta-
lán nem is választottam, ha-
nem egymásra találtunk. A 
stílus adott volt és a stílust, ha 

nevekkel kellene jellemezni, 
akkor Novai Gábort és a bá-
tyámat, Flipper Öcsit említe-
ném. Közöttük nőttem fel. Ők 
markáns és zseniális képvise-
lői a zenének és ennek a mű-
fajnak is, elkerülhetetlen volt, 
hogy már kislányként meg-
érintsen ez a varázslat. Egy 
dédelgetett álom volt, hogy 
majd énekesnő leszek és álom 
volt az is, hogy majd talán azt 
a sok nevetést, szeretetet és 
humort, amit Novától és Öcsi-
től kaptam, valahogy tovább 
adhassam másoknak. Az álom 
végül Nova által valóra vált.

– Melyik volt a kedvenc 
időszakod az elmúlt másfél 
évtized során és miért?

– Az elmúlt 15 év 
minden pillanata 
a kedvenc idősza-
kom, boldog va-
gyok, hiszen azt 
csinálhatom, amit 
szeretek. A zene-
kar életében nyil-
ván nagyon meg-
határozó volt az 
első két év, amikor 
a Banánhéj című műsorban 
helyet kaphattunk és ezzel 
párhuzamosan elindult egy 
„utcazenélés” sorozat, ami-
kor minden budapesti főbb 
csomóponton élő koncertet 
adtunk. Eszembe jut az el-
ső koncertünk is az Agárdi 
Popstrandon, amely után az 
édesapám nyakában pitye-
regtem pár órán keresztül, 

mert hirtelen nem tudtam 
mit kezdeni azzal az eufóri-
kus élménnyel, amit a szín-
padon éltem át. Szeretem a 
születésnapi koncertjeinket 
a Művészetek Palotájában a 
Honvéd Férfi karral, de sze-
retem a hétvégéket is, ami-
kor a zenekari buszban bo-
londozunk a többiekkel. És 
szeretem azt a 2018-as évet 
is, amikor új dalok kelnek 
életre.

– A művészek tevékenysé-
gükkel kimondva vagy ki-
mondatlanul, de többnyire 
egyfajta missziót teljesítenek? 
Neked van-e ilyen, és ha igen, 
hogyan fogalmaznád meg a 
sajátodat?

– A zene az egy közös 
nyelv, univerzális. A rock and 
rollban pedig tényleg az a cso-
dás, hogy végtelenül pozitív. 
A Hungária és a Dolly Roll 
olyan különleges képviselő-
je volt a R’n’R-nak, amelyet 
mi Magyarországon mindany-
nyian szeretünk és értünk és 
vágyunk is arra az „álomvilág-
ra”, amelyet ők teremtettek. 

A jelenlegi missziónk, vagy 
misszióm pedig az lenne, 
hogy szeretném, ha meg tud-
nánk fogalmazni azt, hogy 
mit jelent ma, 2018-ban a rock 
and roll.

– Manapság milyen témák 
foglalkoztatnak?

– Új szerzeményeinkben 
most a párkapcsolati témá-
kat boncolgatjuk. Az Észre 
se’ vetted című dalunk a ki-
egyenlítetlen vagy egyoldalú 
kapcsolatok témakörét meríti 
ki, míg a 16 érintés arról szól, 
hogy milyen fontos is az éle-
tünkben az érintés, és hogy 
minimum 16-ra van szük-
ségünk belőle napi szinten, 
hogy kiegyensúlyozottnak 
érezzük a párkapcsolatunkat.

– Bátyád a ’80-as, ’90-es 
évek egyik legünnepeltebb ze-
nésze, Flipper Öcsi volt. Mi-
lyen zenei és szellemi öröksé-
get viszel tovább tőle?

– A zenei örökség egyér-
telmű. A legfontosabb szel-
lemi örökségem tőle pedig 
az, hogy a legtöbb, amit te-
hetünk, ha vidámak va-
gyunk. A humor és az öniró-
nia nagyon fontos kelléke a 
mindennapoknak.

– Milyen terveitek vannak 
a közeli és a távolabbi jövő-
re vonatkozóan?

– Most az újdonságokon 
van a hangsúly, tehát az új 
dalokon folyamatosan dolgo-
zunk, és idén ünnepeljük a 
15. születésnapunkat, ame-
lyet méltóképpen szeretnénk 
megünnepelni egy koncerttel 
az Akváriumban. Budai Klára

Marót Viki: „Szeretném megfogalmazni, hogy mit jelent ma a rock and roll”
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Az év európai múzeuma 
Két magyarországi múzeum, a gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont és a budapesti Sziklakórház Atom-

bunker Múzeum is bekerült Az év európai múzeuma 2018 díj 40 jelöltje közé. Az év európai múzeumává 

tavaly a több mint 100 éves, 2014-re teljesen megújult Genfi Néprajzi Múzeumot választották meg.

 ■ Magyarország leg-

nívósabb gasztronómi-

ai kalauza, a Volkswa-

gen-Dining Guide Étte-

remkalauz idén a vidéki 

cukrászdákat is értékelte. 

Ebben a kategóriában a tíz 
legjobb között szerepel a 
siófoki Villa Gréta. A cuk-
rászdát egy nagykőrösi há-
zaspár, Szilágyi Ágnes és 
Lajos nyitotta a Petőfi  Sé-
tányon. Mind a harminc 
sütemény saját fejleszté-
sű, a tulajdonosok úgy gon-
dolják, hogy a hagyományos 
édességeket máshol is meg 
lehet kóstolni, ezért inkább 
újdonságokkal kísérleteznek. 

Az édesszájúak másik sió-
foki zarándokhelye a Ca-
fé Melba. A tulajdonosok a 

nagymama sütireceptjeit és a 
New York Kávéházban szer-
zett tapasztalatokat ötvöz-
ve kiváló minőségű sütemé-
nyeket készítenek. Kizárólag 
természetes alapanyagokat 
használnak, legyen szó piskó-
táról vagy eperkrémről.

A klasszikus hangulatot 
és ízeket Siófokon a Dinasz-
tia Cukrászda képviseli. Há-
rom generáció óta foglalkozik 
cukrászattal a családi vállal-
kozás, üzletük a város egyik 
legszebb parkjában a Mille-
nium-parkban kapott helyet.

A két éve átadott, első 
ütem folytatásaként megépül 
az úgynevezett Rimay-ház, a 

Pápai-ház, az ecetesház, meg-
újul a várudvar, szabadtéri 
színpad épül, valamint olyan 
beruházások valósulnak meg, 
amelyekkel interaktív módon 
mutathatják be egy középkori 
vár életét, de gasztronómiai be-
mutatókra is lehetőség nyílik.

Édesszájúak 
paradicsoma: Siófok 

Megújul a füzéri vár és a 
füzérradványi Károlyi-kastély

Utazás

KEN-EDI TRAVEL – ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ!
ÁPRILIS 30-IG 5-8% KEDVEZMÉNNYEL FOGLALHAT!

www.keneditravel.hu
Bp. 1066, Teréz krt. 22. (4-es, 6-os villamos Oktogon megálló, 

BEJÁRAT AZ ARADI UTCÁBÓL) 
Nyitva: H-P 09:30-17:30  Tel: 06-1-278-2156, 278-2157

GYÖNGYÖS-EGER
busz, idvez., ebéd, mátrai kisvasút jegy

ápr. 21. AKCIÓ!
7490 Ft helyett 5490 Ft/fő!

VÁC-VÁCRÁTÓT-GÖDÖLLŐ- 
MÁRIABESNYŐ

busz, idvez., ebéd
ápr. 21. AKCIÓ!

6490 Ft helyett 5490 Ft/fő!

FEHÉRVÁRCSURGÓ-MÓR- 
MARTONVÁSÁR

busz, idvez., ebéd, borkóstoló
ápr. 22. AKCIÓ!

7990 Ft helyett 5990 Ft/fő!

ZALAEGERSZEG-GÖCSEJI 
FALUMÚZEUM

busz, idvez., ebéd
ápr. 22. AKCIÓ!

8490 Ft helyett 7490 Ft/fő!

PARÁDSASVÁR-EGER
busz, idvez., ebéd
ápr. 22. AKCIÓ!

7490 Ft helyett 5990 Ft/fő!

JELI ARBORÉTUM-SÁRVÁR
busz, idvez.

ápr. 28., 29., 30. AKCIÓ!
6990 Ft helyett 5990 Ft/fő!

FRAKNÓ VÁRA-SOPRON
busz, idvez.

máj. 5. 6990 Ft/fő -5-8%!

KLOSTERNEUBURG-KREUZENSTEIN 
MESEVÁRAI
busz, idvez

máj. 5. 7690 Ft/fő -5-8%!

PÉCS ÉS A ZSOLNAY NEGYED
busz, idvez.

máj. 6. 7490  Ft/fő -5-8%!

DOBORJÁN-LÉKA VÁRA-KŐSZEG
busz, idvez., ebéd

máj. 6. 7990 Ft/fő -5-8%!

KISTAPOLCSÁNY-MALONYA
busz, idvez.

máj. 11. 5990 Ft/fő -5-8%!

SZEGED – SZALÁMI ÉS PAPRIKA 
VÁROSA

busz, idvez., ebéd,
Pick múzeum belépő kóstolóval

máj. 12. 7990 Ft/fő -5-8%!

BÉCS-NASCHMARKT PIAC
busz, idvez.

máj. 19. 6890 Ft/fő -5-8%!

KINCSES KOLOZSVÁR-TORDAI 
SÓBÁNYA  ÉS A MOLDVAI FESTETT 

KOLOSTOROK
busz, idvez., 4 éj háromcsillagos 

szállodában, svédasztalos reggeli, 
kirándulások

máj. 9-13. AKCIÓ!
59900 Ft helyett 44 900 Ft/fő!

TÁTRA LEGSZEBB TÁJAI
3 nap 2 éj

busz, idvez., 2 éj háromcsillagos 
szállodában, svédasztalos reggeli, 

kirándulások 
máj. 11-13

26 900 Ft/fő -5-8%!

VEVELENCEI HÉTVÉGE
3 nap 2 éj

busz, idvez., 2 éj négycsillagos 
szállodában, svédasztalos reggeli, 

kirándulások a program szerint
máj. 25-27., jún. 29-júl. 1.

42 900 Ft/fő -5-8%!

KRK-SZIGET – OMISALJ
6 nap 5 éj

busz, idvez., 5 éj kétcsillagos 
tengerparti szállodában, svédasztalos 

félpanzióval, Krk városlátogatás
júl. 3-8.

79 900 Ft/fő -5-8%!
Az előfoglalási kedvezmény április 30-ig történő foglalás esetén érvényesíthető, az akciós árakkal nem összevonható. 

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek.

Tel: 06 99 888 400 | info@hotellover.hu | www.hotellover.hu

PÜNKÖSD
12 éves korig ingyenes!*

szállás bővített félpanzióval, a szálloda wellness-
szigetének használata, ingyenes parkolás, ingyenes Wi-Fi

Kétágyas szobában 2 felnőtt esetén:

már 13 000,- Ft / fő / éj ártól

RÉSZLETES AJÁNLATAINKAT KERESSE WEBOLDALUNKON!
*11,9 éves korig pótágyon a szülőkkel egy szobában
Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.  

A fenti árak további kedvezménnyel nem összevonhatóak.
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ABLAK
ABLAK AKCIÓ  -45%, www. ablaksztar. hu, Tel.: 

06-1/273-0835

ABLAKAJTÓ
TÓ-ABLAK  Akció 42% kedvezmény! Bel-

és bejárati ajtók egyedi méretben fel-

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

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

dapestnyilaszaro. hu ABLAKCSERE RE AKCIÓ  ajándék redőnnyel, 

dvezménnyel! 5 év garancia.Tel.: 

9

AKFELÚJÍTÁS
Z-ig. Ablakmázolás, ablakbeál-

hőszigetelő üvegezés, ablak-

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

tmegvásárolnánk. Tel.: 

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

Bp., VII. R
á

/Grand Ho Telefon: 06-2

KÉSZPÉNZ festményt, teljes h

da: XI. Fehérvári út 21/a

est: VII. Király u. 70. 

Tel.: 7
86-8224

ARANY: 9.250�F
EZÜST: 370�Ft-tól

ékszer

fazo
fazon

KP.

ARA KIRÁ

EGÉSZSÉG

otoro
s, ép 304 800,- Ft 0,- Ft

00,- Ft 
helyet

t

ORVOSI, KOZMETIKAI,
SZÉPSÉGIPARI
BÉRBEADÁSA

Szállá
s u. 2/b. 598

hu

anyzott és

ó

06

AZON
gépet,

garanciá

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

KÁD KÁDFELÚJÍTÁS HŐ
val, Akció: fehér 16 00

240-9637, 06-30/989-42
KÉM

megbíz
ha szaké

rtelem kemenyfelujítokf

Kastélyok ber

ezüsttárgyakat, 6-12 személyes 

stb. Kovács Margit kerámiákat, H

könyveket, antik bútoroka

Díjtalan kiszállással, értékb

Üzlet: +06-1/201-6188,

ST

ÉS 

ÁS

HITEL HÁZHOZ M
Expressz Hitelcen GYORS Hitelek ingatlanra a

3 nap alatt előzetes költségek n

BAR-listásoknak is megoldhat

Kedvező lakásvásárlási hitelek, cé

hitelek kezdő vállalkozásoknak is.

Adósságrendezés, személyi hitel.

www
.hite

l-gyo
rsan.

Gyors és korrekt ügyintézés, hívjon bizalommal!

Budai Gizella: 06-70/329-1543

Iroda: 06-1/200-5254,  

e-mail: expresszhitel@t-online.hu

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

FESTÉSMÁZOLÁS

Antialkoholista csapat 

es lakásfelújítást vállal!

@vipmail.hu 998-2369

tés, mázolás,
tázás, pézés,

zerelés, stb.

ERSZÁM
ogos gépeket, élhaj-

üllőt, CO hegesztőt, 
marót, kompresz-

6-70/6026-229
 ÉPEK

k javítása 4 389-8073, 

k mosó-
rosütőt 

ő-

Díjtalan Tele (1) 280

fe bútoro
m� ezüs teljes h

LEND
v

RÉGI KÖNYVEK,  könyvtárak, hag

magas áron. Díjtalan kiszállással házh

FONT ANTIKVÁRIUM 1062 Bp., Andrássy

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

Telefon:
06-20/950-4941

Felújított m
osógépek

garanciával.
PARKETTANYIKORGÁS

OZOG? NYIKOROG?

�s Lajos parkettásmester bontás 

ünteti meg a parketta nyikorgását! 

avítás, csiszolás, tükörlakkozás. 

echnológia. 10 év garancia.

0/941-4891, 404-1230

arkettanyikorgas.hu ŐNYRELUXA
CIÓ

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

4
-2229 ny.hu

ÁSOK. 5%! s áron!

űanyag-
dőny: 
3év 

Buda
Pes
Tel.

K

Omeg akár 600 

Tartós, esztét
www.hazsz
Tel.: 

06-20

H�S FELÚJ 20% KEDV

SZOLGÁL

Lehel Csarnok - helyben vagyunk

sárolok nagyméretű és kisebb fe

dobozt, gyertyatartókat, tálcákat, törtezü

es Zsolnay porcelánokat, régi álló-, fali as

ékért első vevőként a legmagasabb árat fi

104 herendi17@freem
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. Álláspont
Ellenőrzőlista a tökéletes önéletrajzért!
Megvan már az önéletrajzunk? És készen vagyunk a motivációs levéllel is? Ezek a dokumentu-

mok létfontosságúak az álláskeresés világában és a munkaerő-piacon! Használjunk ellenőrző 

listát, hogy a lehető legtökéletesebb önéletrajzot és motivációs levelet adjuk ki a kezeink közül!

 ■ Régi bölcsesség, hogy 

nem azt az embert ve-

szik fel, aki a legjobb, 

hanem aki elég jó az ál-

lásra. Ebben benne fog-

laltatik az is, hogy nem 

a legolcsóbb embert ke-

resik, hanem azt az em-

bert, aki szakmailag elég 

jó és meg tudják fizetni.

Az is tévedés, hogy általá-
ban a legolcsóbbat keres-
nék: a cégek is tudják, hogy 
a legolcsóbb nem biztos, 
hogy a legkifi zetődőbb. Né-
ha már néhány csalódáson is 
túl vannak: felvettek valakit, 
kiképezték, és nem sikerült 
hosszú távú kapcsolatot kiala-
kítani. Ezért sok cég úgy gon-
dolkodik: lássuk meg, ki mit 
kér, meg tudjuk-e adni, amit 

kér, és ha igen, akkor valószí-
nűleg meg is tudjuk tartani.

… fényképet kérnek: sok-
szor valóban indokolatlan a 
fénykép kérése, hiszen kevés 
munka van, ahol a külső na-
gyon számít, azok a munkák 
pedig leginkább modellügy-
nökségeken jelennek meg. 

… nem adnak meg cégne-
vet: Ez nálunk még valóban 
probléma, a cégek nyíltabbak 
lehetnének ez ügyben. 

… motivációs levelet kér-
nek: A pályázó emberi tulaj-
donságai a cég sikeréhez, fej-
lődéséhez is hozzájárulnak, 
ezért fontosak. Miért ezt akar-
ja csinálni, mi motiválja, mit 
szeretne, mit vár el? Ezeket 
kell leírni egy motivációs le-
vélben, és ha ezt megértjük, 
meglátjuk: ez pozitív dolog. 

Én olyan helyre nem is 
jelentkezek, ahol…

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

Érci Optika • 1149 Bp., Nagy Lajos Király útja 131.

Ny.: H-P-ig: 9-18-ig, szombat: 9-13-ig,

tel.: 384-3944

Komplett szemüveg akció 

az Érci Optikában

AKCIÓS SZEMÜVEGLENCSE + KERET 
már 7000 Ft-tól

Vékonyított lencsével akár 

már 14 000 Ft-tól

Távoli, vagy közeli egyfókuszú 

lencsével 00-tól +.- 6.00 Dioptriáig

Az akció pontos részleteir�l, érdekl�djön az üzletünkben! 
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Postaautó Duna Zrt. 
 

Munkaerőt keres?
Velünk megtalálja

a legmegfelelőbbet!

Álláshirdetését adja fel
a Szuperinfóban!

Kérjen ajánlatot:
budapest@szuperinfo.hu

vagy 887-0707

BUDAPEST

Kövess minket a  -on is!
www.facebook.com/ szuperinfobudapest
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stHarminc év munkáiból nyílt tárlat 

Élet-Képek-Emlékek, Válogatás három évtized képeiből címmel nyílt meg Morschhauser 

Miklós akvarellfestő tárlata a Zuglói Civil Házban. A művész témái, kompozíciói, színei bé-

két, optimizmust, nyugalmat sugallnak, képei egyik fő mondanivalója pedig a hazaszeretet.Kelet-Pest

 ■ Bűnmegelőzési ta-

nácsok az idősek sérel-

mére elkövetett trük-

kös bűncselekmé-

nyek megelőzésére.

• Ha ismeretlen személy – 
unokájának, rokonának ki-
adva magát – telefonon felhív-
ja, hogy balesetet szenvedett 
vagy egyéb tragédia történt 
vele, és készpénzre lenne 
szüksége, és barátját vagy 
munkatársát elküldené a pén-
zért, mindenképpen győződ-
jön meg az információ valódi-
ságáról, és hívja fel telefonon 
hozzátartozót!

• Ha otthonában nagyobb 
pénzösszeget tart, azt mindig 
tegye biztonságos, mások ál-
tal nem ismert helyre! Taná-
csos lemez- vagy pénzkazet-
tát vásárolni. A pontos hely 
ismerete csak Önre tartozik, 
azt senkinek ne mondja el és 
ne mutassa meg!

• Ismeretlen eredetű esz-
közökkel házalókat vagy 
egyéb trükkös indokokkal 
becsengető személyeket NE 
engedjen be otthonába!

• Amennyiben valame-
lyik szolgáltatótól (víz, gáz-
művek, kábel TV, elektromos 
szolgáltató stb.) keresik, kérje 
el a hivatalos minőségét iga-
zoló igazolványát! Ha kétsé-
ge van, kérjen visszajelzést 
az adott szolgáltatótól arra 

vonatkozólag, hogy valóban 
küldtek-e munkatársat, szak-
embert Önhöz!

• Ha ismeretlen személy 
rendőrnek, illetve hivatalos 
személynek adja ki magát, 
minden esetben kérje el az 
arcképest igazolványát, jelvé-
nyének számát fi gyelje meg! 
Az igazolvány felmutatása 
kötelező!

• A pénzváltásra vagy túlfi -
zetésre hivatkozókat minden 
esetben utasítsa vissza! Nagy 
valószínűséggel hamis pénz-
zel fi zetnének, vagy kizárólag 
a lakásba kívánnak bejutni, és 
értékeiket akarják felkutatni, 
illetve eltulajdonítani. Ameny-
nyiben bűncselekmény áldo-
zatává vált, hívja a 107 vagy a 
112 központi telefonszámok 
valamelyikét, vagy jelentkez-
zen az ingyenesen hívható 06-
80-555-111-es „Telefontanú” 
zöld számán.

Vigyázat, trükkös 
csalók!

A hálózat-karbantartási munkák tervszerű elvégzése hosszú időre garantálja 
a kerület lakosainak a megbízható és kiváló minőségű vízszolgáltatást.

Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

Víznyomáscsökkenés, vízzavarosodás, 
esetleges vízhiány a XIV. kerületben

A Fővárosi Vízművek Zrt. értesíti tisztelt fogyasztóit, hogy hálózat-
tisztítási munkálatokat végez a XIV. kerületben az alábbi időpontban:

2018. április 17-én 7.00 óra és április 18-án 15.00 óra között
A munkálatok víznyomáscsökkenést, vízzavarosodást okozhatnak, a magasabb 
épületek felső szintjein esetlegesen időszakos vízhiány is előfordulhat.

Fővárosi Vízművek Zrt. 
www.vizmuvek.hu • Vízvonal: 06-1/247-7777
vizvonal@vizmuvek.hu

MEGRENDELÉS:

+ 36/30 310 20 50
MEGRENDELÉS:MEGRENDELÉS:

+ 36/30 310 20 50
Díjmentes házhoz szállítás!

BALLONOS ÉS PALACKOZOTT 
ÁSVÁNYVIZEK, 

FORRÁSVIZEK OTTHONÁBA, 
MUNKAHELYÉRE!

info@vizbolt.hu
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ABLAK-AJTÓ
MŰANYAG ABLAK  , redőny kedvező áron, ga-
ranciával.Ingyenes felmérés! Tel: 30/211-2439 
www. amitmamegvehetsz. hu
FA ABLAKOK-AJTÓK  helyreállítása, korszerűsí-
tése utólagos rés szigeteléssel, hőszigetelt üveg 
beépítésével. Garanciával. Tel: 06-70/617-1025 
AJTÓ ABLAK  Redőny gyártása-beépítése 5 év 
garanciával! Web: bb-ablak. hu, bb-ajto. hu, e-mail 
cím: bb-ablak@bb-ablak. hu Tel: 06-1/40-60-609 
Mobil: 06-70/679-8417 Nyitvatartás: H-P 9-18, Sz 
9-12 Cím: 1161 Budapest Rákosi út 82.

ABLAK-AJTÓ JAVÍTÁS
AKAD, SZORUL  , huzatos, beázik? Tetőablak, régi, 
új, fa, műanyag, bukó-nyíló nyílászáró javítása. 
06-30/793-2443

ADÁS-VÉTEL
FELVÁSÁRLÁS! HAGYATÉKBÓL  származó na-
gyobb értékű és egyszerűbb tárgyakat is, poha-
rakat, tányérokat, készleteket, hűtőszekrényt, 
fali tányérokat, karórát, fali órát (üzemképtelent 
is), mosógépet, centrifugát, könyveket, csilláro-
kat, porcelánokat, vitrintárgyakat, nippeket és 
kerámiákat (olcsóbbat is), képeket, bútorokat, 
valamint teljes hagyatékot vásárolok. Azonnal 
fi zetek. Telefon: 06-30/396-4495

DUNNÁKAT, PÁRNÁKAT  23.500 Ft/kg-ig, 
hagyatékot, örökséget, bizsukat, ékszere-
ket vásárolok. 06-70/422-4659

ÉLŐVÉRCSEPP  analízis elvégzéséhez speciális 
mikroszkóp eladó. 30/314-3744

ARANY

osztrák árakon 
vásárolunk

Arany: 9.000-15.000 Ft-ig
Festmény, Herendi bútor

VII. Rákóczi út 10.
Tel.: 20/770-5000

www.becsiaranyhaz.hu

BÉCSI 
ARANYHÁZ

AUTÓ
AUTÓFELVÁSÁRLÁS AZONNALI  készpénzfi zetés-
sel, hitel kiegyenlítéssel is. Díjmentes állapotfel-
mérés háznál: +36-30/682-1390

ÁLLAT
TYÚKVÁSÁR!  Barna tojó 490Ft/db, 20 db-ra+1db 
AJÁNDÉK. Mélyalmos, 14 hónapos tyúk 690Ft/
db, 20 db-ra+ 2 db AJÁNDÉK. INGYENES szállítás. 
06-70/776-3007

ÁLLÁS
VARRÁS!!  Minőségi konfekció gyártásához 
bedogozókat keresünk. Tel.: 06-30/678-4336, 
E-mail: info@marthamay. hu

BUDAPESTI MUNKAVÉGZÉSRE  keresünk ta-
pasztalattal rendelkező szakembereket az 
építőipar szakterületein belül alkalmazotti 
viszonyra, bejelentéssel. Szállást nem bizto-
sítunk. Tel.: 06-20/227-1087

ÖSSZESZERELŐI MUNKÁRA  keresünk dolgozó-
kat a XVIII. kerületben. Azonnali kezdéssel! Tel.: 
06-30/338-9403

ÉPÍTŐANYAG ÉRTÉKESÍTŐT  keresünk! A munka-
körhöz tartozó feladatok: vásárlók szakszerű és 
udvarias kiszolgálása, ajánlatkészítés, kasszás 
teendők ellátása,áruforgalmi feladatok, fuvar-
szervezés, munkaterület rendben tartása. A 
munkakör betöltéséhez szükséges: középiskolai 
végzettség, szakirányú kereskedelmi tapaszta-
lat, felhasználó szintű számítógépes ismeretek, 
tanulási képesség, szorgalom, pontosság. Amit 
biztosítunk:teljesítményarányos bérezés bérmeg-
állapodás alapján, stabil munkahely, biztonság! 
Jelentkezés fényképes önéletrajz leadásával:
platinaker@gmail.com

TAKARÍTÓKAT keresünk 
belvárosi hotelek, 

apartmanok, kiemelt 
rendezvény központ 

takarítására. 
Els�sorban hosszú távra 
tervez�, a kés�bbiekben 
vezet�i feladatokat is 
vállaló munkatársak 
jelentkezését várjuk. 

Órabér 800-1200 Ft/óra. 
Jelentkezni a 0670 330-2185 

vagy 0630 186-6013-as 
telefonszámon lehet.

A PÁLHALMAI AGROSPECIÁL KFT.  felvételt 
hirdet boltjaiba, büféibe eladó, továbbá Buda-
pest X. kerületi ipari mosodájába műszakvezető, 
valamint karbantartó munkakörökbe. Feltétel: 
büntetlen előélet, szakirányú végzettség. Je-
lentkezni az eladó munkakörbe +36-25/531-177 
telefonszámon, a mosodai munkakörökbe 
+36-30/351-93-62 telefonszámon lehet.

BUDAPESTI  munkásokat keresünk építőipari se-
gédmunkára hosszú távra Tel.: 06-30/301-0898

BALATONI IFJÚSÁGI  táborba, a gyermekétkezte-
tésben, valamint a nagykonyhai étkeztetésben ta-
pasztalattal rendelkező szakácsot és konyhalányt, 
a nyári szezonra felveszünk.A szállást,étkezést 
biztosítjuk.Érd: 20/911-7732 vagy kidsummerkft@
gmail.com

A német tulajdonú Isoplus 
Távhővezetékgyártó Kft. 

munkaerőt keres a következő 
3 munkakörbe:

EXTRUDER GÉPKEZELŐ
POLIETILÉNCSŐ-

HEGESZTŐ
BETANÍTOTT MUNKÁS

Feladatok: cső extruder 
kezelés / acélcső szigetelési 

munkálatoknál közepesen nehéz 
fizikai munka / habosítási, 

szigetelési folyamatok.

Előny: szakmai tapasztalat

Munkavégzés helye: 
Budapest III. kerület.

Munkakezdés és fizetés 
megegyezés szerint.

Jelentkezés módja: 
telefonon: +36 30 266 7626
vagy fényképes önéletrajzzal 

e-mailben: isoplus@isoplus.hu

CSEMEGEPULTOST KERESEK  az Aréna Plázába 
azonnali kezdéssel. Tel: +36-30/904-5445

MUNKATÁRSAT KERESÜNK GYÁLRA.  Kon-
taktlencsék ellenőrzése, csomagolása, auto-
mata gépek kezelése. Számítógépes ismeret 
szükséges. Heti 4 munkanap, 12 órás munka-
rend. Bruttó 880-975 Ft/óra + 40% műszak-
pótlék + cafetéria. Ingyenes dolgozói buszjárat 
Határ útról és Kőbánya-Kispestről. Jelentkezés: 
06-30/338-2005

KERTÉPÍTŐ SEGÉDMUNKÁS  és küldő téri takarító 
munkatársakat keresünk. (nem szezonális mun-
kára) Tel.: +36-20/455-4350

Budapesti takarító cég 
rész- és teljes 

munkaidőbe keres új 
munkatársat 

TAKARÍTÓ 
pozícióba.

Jelentkezés: Az 
iroda@pedanteria.hu 

e-mail címre, vagy 
a 06 70 198 2755 
telefonszámon.

ÉPÍTŐIPARBA SEGÉDMUNKÁST  keresek. Vidé-
kieknek és erdélyieknek szállást biztosítok. Be-
jelentett állás, heti fi zetés, kezdőknek 260.000 Ft/
hó. Lehetőség van szakmát tanulni, jóval maga-
sabb órabér. Jelentkezni 06-30/9841-887

Tel.: 06-30/324-4986
HÉTVÉGÉN IS HÍVHATÓ!

e-mail: virag.mugyujto@gmail.com

BÉCSI AUKCIÓSHÁZ
RÉSZÉRE VIRÁG ERIKA  
helyszíni készpénzfizetéssel 
vásárol! Antik bútorokat, 

porcelánokat, órákat, 
festményeket, 

sz�nyegeket, csillárokat, 
aranyat, réz-, bronz-, 
ezüsttárgyakat, régi 

pénzeket, kitüntetéseket!
Mindenféle régi 

lakberendezési cikket. 
Hagyatékot kiürítéssel!

Díjtalan kiszállás 1 órán belül!
Fényképes önéletrajzok:
rideg.zoltan@szatmari.hu

Telefon:
30/986-8494

-t

RAKTÁROS-t

 Szakáruházak BP. IV.ker. Váci úti Szakáruházak BP. IV.ker. Váci úti

• minimum középfokú végzettség
• számítógépes ismeret (felhasználói)

értékesítési, raktározási tapasztalat

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

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

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

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

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

I.W.C.  
SCHAFFHAUSEN

Acél: akár 250 000 Ft
Arany:  

akár 500 000 Ft

OMEGA
CONSTELLATION
Acél: akár 40 000 Ft

Arany:  
akár 200 000 Ft

VACHERON
CONSTANTIN

Acél: akár 500 000 Ft
Arany:  

akár 1 000 000 Ft

PATEK PHILIPPE
1930-AS ÉVEK

Acél: akár 2 000 000 Ft
Arany:  

akár 400 000 Ft

Keresek Angelus, 
Heuer, Marvin, Doxa, 

Bovet, Tavannes,  
Breitling, Vetta  

acél stopperos órákat 
100 000–300 000 Ft-ig!

Zsebórák 
200 000–500 000 Ft-ig

Gyűjteményeket bármilyen nagy tételben megvásárolok!

Kérem jöjjön el hozzánk!
 Budapest XIII., Hollán Ernő u. 4. (a Jászai Mari térnél)  

Telefon: 350-4308, 06-70/884-4084

FIGYELEM! FIGYELEM!

Brilles ékszerek: 
100 000–3 000 000 Ft-ig

Ezüst tárgyak: 100–600 Ft/gr-ig

Tört- és fazonarany: 
6000–19 800 Ft-ig

B ill ék kB ill ék k Tö é fTöö é f
Zsazsa Galéria gyűjtői árakon vásárol!

06-30/788-6062

Hagyatékot 

is!

222222

ttt

akár

10 000–30 000 Ft 

darabja

Agancs felvásárlás!

Kártevőirtó munkatársat keresünk
Budapesten, kiemelt, versenyképes fizetéssel.
Elvárások: B kategóriás jogosítvány | önálló és csapatmunkára 
való alkalmasság | megbízhatóság | rugalmasság | pontosság | 
az egészségügyi gázmester, és/vagy egészségügyi kártevőirtó és 
fertőtlenítő végzettség előny
Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet
és olyan ember vagy, aki igényes
a munkájára, akkor várunk csapatunkba.
Jelentkezés a következő ímélcímen: iroda@dunatox.hu
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BÚTOR
KÁRPITOS!  Antik, stíl-, modern-, retró bútorok 
áthúzása, javítása, felújítása. +36-20/961-9874

ELTARTÁS
MEGBÍZHATÓ FIATAL  pár életjáradéki-eltar-
tási szerződést kötne készpénzfi zetéssel, ha-
szonélvezettel. Minden megoldás érdekel. Tel.: 
06-70/944-66-55

ÉLETJÁRADÉK
LEINFORMÁLHATÓ HÁZASPÁR  életjáradé-
kot fizetne idős hölgynek vagy úrnak. Tel.: 
06-30/291-0463

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

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

FOGÁSZAT
FOGSOR EXPRESSZ!  Javítás azonnal. Készítés 
gyorsan.Tel : 06-1/784-1772, 06-30/961-8655 
Szombaton is!
KIVEHETŐ FOGPÓTLÁSOK  készítése, javítása. 
Nyugdíjasoknak kedvezmény! Bp. József krt. 
59-61. Tel.: 06-30/334-1963

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

INGATLAN

POMÁZON SZERKEZETKÉSZ  , 140 m²-es pasz-
szív házamat eladom, elcserélem. Lakást, kocsit 
értékegyeztetéssel beszámítok. Ár: 32M Ft. Tel.: 
06-20/525-4895
ELADÓ SIROKBAN  sürgősen áron alul kiváló 
állapotú, kétszintes, kertes családi ház. Tel.: 
06-20/392-3676

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

BUDAPESTEN A VÁRBAN  eladó ingatlant kere-
sek megvételre 45-50 m2-ig. Tel: 06-20/417-2373

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

KÉMÉNY
KÉMÉNYBÉLELÉS  , szakvélemény ügyinté-
zés, kondenzációs kazánok bekötése, szerelt 
kémény, kéményfelújítás: 06-30/290-8902

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

KORREKT, MEGBÍZHATÓ, LEINFORMÁLHATÓ

Briliáns ékszerek  
aukciós áron! 

Fazonarany: 9000 Ft-tól 
Arany felvásárlás:  
6000 Ft-tól Az
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BUDAPEST FELVÁSÁRLÁS
1117 K�rösy 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

SÁRGA Borostyán 
100 000 Ft-tól

ÚJ ÉV, ÚJ REMÉNYEK, 
SOKKAL TÖBB PÉNZ

Dinasztia Galéria

erede
ti

MINDENFAJTA SVÁJCI AUTOMATA - 
MECHANIKUS, STOPPEROS ÓRÁK
Rolex; Omega; Iwc; Patek Philippe;
Vascheron; Universal; Angelus;
Doxa; Marvin

FELMENT az ezüst dísztárgyak 
és dobozos készletek ára 
EXTRA AJÁNLAT!

HERENDI felvásárlás

RÉGI arany,
ezüst,
papírpénz

ÉPÍT�ANYAG CENTRUM

2

2

Jelentkezés:
allas@rs.hu

További információ:
rs.hu/allas

XIII. kerületi 
Bútoráruházunkba

ELADÓ,
PÉNZTÁROS,
RAKTÁROS

munkatársakat 
keresünk!

KERTÉPÍTÉS
METSZÉS, PERMETEZÉS,  kert, sziklakert ter-
vezése, építése, pázsitkészítés, növénytelepí-
tés, sövénynyírás, fűnyírás, fakivágás. Tel.: 
06-30/9494-550

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

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS
PARKETTÁZÁST  (laminált 850 Ft), lambériázást, 
tetőjavítást, gipszkartonozást, kisebb kőműves 
munkát vállalok kedvező áron. +36-30/440-0093

LAKÁSSZERVÍZ
LAKÁSSZERVÍZ!  Redőnyök, reluxák ja-
vítása, készítése, kőművesmunkák. fes-
tés-mázolás, tetőjavítás, ház felújítás. Tel.: 
06-30/676-1989

MUNKA

Há
z- é

s la
kásfelújítás

Csak pontosan, szépen,
         úgy érdemes.

Gipszkartonozót,
festőt,

burkolót, 
kőművest
felveszek!

06-20/998-2369
PAPÍR-RÉGISÉG

BÉLYEGET, KÉPESLAPOT,  régi pénzt, régiséget 
vásárolunk.Bp. VI., Andrássy út 16. Ny.: H-Sz 10-17, 
Cs: 10-19, Tel.: 266-4154

REDŐNY-RELUXA

AKCIÓK!
M�anyag és 

alumínium red�nyök
5% kedvezménnyel!

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

RED�NY JAVÍTÁSOK.
Szúnyoghálók -5%!

Napellenz�k akciós áron!

RÉGISÉG
RÉGISÉGET, HAGYATÉKOT  , porcelánt, festmé-
nyeket vásárolok magas áron. +36-70/324-3961

NAGY ZSUZSANNA ÉS TÁRSA  azonnal kész-
pénzzel vásárol hagyatékot: bútorokat, köny-
veket, festményeket, porcelánokat, órákat, 
kitüntetéseket, érméket, csipkéket, bizsukat, 
csillárokat, szőnyegeket, bronz réztárgyakat, 
teljes lakásdekorációkat. 06-70/600-1727

ROVARIRTÁS

ROVAR- ÉS 
RÁGCSÁLÓIRTÁS
SZAKÉRTELEM, DISZKRÉCIÓ, 

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS. 
Pl. POLOSKAIRTÁS 10900.- Ft-tól, 

CSÓTÁNYIRTÁS 7900.- Ft-tól.
megrendeles@dunatox.hu

Tel.: +36-1/951-0253,
+36-30/343-3155
SZOLGÁLTATÁS

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

SZŐNYEG, KÁRPIT
Szőnyeg- és kárpittisztítás

Melegvizes mélymosás, 
vegytisztítás, szegés,

javításHÁZTÓL HÁZIG
www.szonyegexpressz.hu

280-7574 • 06-30/94-94-360

TAKARÍTÁS
KEDVES TISZTA  otthonra vágyók! Budapest, Sió-
fok, Székesfehérvár települések környékén vállal-
juk, családi házak, lakások, apartmanok, nyaralók 
professzionális nagytakarítását garantált minő-
ségben. Ha tetszett a munkánk, a rendszeres, 
hosszútávú takarítást is biztosítjuk! Háztartáson 
belül, mosást, ruhaszárítást, vasalást is vállalunk! 
Építkezés utáni -átadás előtti takarításért is hívjon 
bizalommal! Érdeklődni hétköznap 8h-19h-ig! 
Szabó Beáta 70/338-0227

TÁRSKERESÉS
SZÉPKORÚ ÚR  fi atal(os) hölgy ismeretségét kere-
si társalkodás céljából. Jogosítvány előny, dohány-
füst hátrány. 06-20/236-9806

KÖZÉPKORÚ, JÓ  körülmények között élő fér-
fi megismerkedne szép, csinos, őszinte nő-
vel 44 éves korig. Hozzám költözéssel is. Tel: 
06-70-357-9246

TETŐ

SÍK PALA  tetők bontás nélküli fejújí-
tása. www. palatetok. hu Bodó Gábor 
+36-30/2277-082

MAGAS ÉS LAPOSTETŐK  kivitelezését, fel-
újítását, javítását, szigetelését, ezek bádo-
gosmunkáit vállalom! 35 év gyakorlattal! Tel.: 
06-20/92-68-321

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

TETŐJAVÍTÁS  , ácsmunkák. Cserepezés Lindab 
lemezzel és cseréppel. Bádogozás, ereszcsatorna. 
06-30/899-6270

TOLLTISZTÍTÁS

TŰZIFA
TAVASZI AKCIÓS  tüzelő! kalodás (1mx1mx1m), és 
erdei m³-es (1mx1xm1,7m), és ömlesztett tűzifa 
rendelhető! Ingyenes házhoz szállítás. Jelenlegi 
termékeink: tölgy, bükk, akác, nyárfa. Ár: 11000 
Ft-tól. Hívjon bizalommal: 30/302-8332 EUTR azo-
nosító: AA5854363

ÜDÜLÉS
MÁRCIUSI-ÁPRILISI AKCIÓK!  6 nap 5 éj szállás, 5 
svédasztalos reggeli + 5 vacsora. Idegenforgalmi 
adóval, garázs, Wifi . CSAK: 22.000 Ft./fő/csomag. 
Több ajánlat http://hajduszoboszlo.jaszbere. hu 
Tel.: 06-30/381-7941

TERMÁL HOTEL  Pávai gyógyszálló Berek-
fürdőn. Simogató gyógyvíz, családias lég-
kör, februárban még tavalyi áron, TB ál-
tal támogatott gyógykezelési lehetőség! 
www. termalhotelpavai. hu T.: 06-59/519-111

Telefon: 06 30 848 60 56
www.hotelkristaly.hu

3 éjszaka
16 500 Ft
4 éjszaka
20 000 Ft

Tartalma:  
korlátlan 
büféreggeli, 
menüválasztásos 
vacsora, korlátlan 
szaunahasználat
Az IFA mértéke 18 év felett
500 Ft/fő/éj

TAVASZI HOTELAKCIÓ 
HAJDÚSZOBOSZLÓN!

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN  3 nap/2 éj fél-
panzióval 9.800.- ; 6 nap/ 5 éj 24.500.- Tel.: 
06-49/312-251, www. fenyo-panzio. hu



10 2018. április 12.

MIKOR
ÉS HOL?
KULTURÁLIS 
PROGRAMAJÁNLÓ
Április 14., szombat
11.00 Rutkai Bori Banda: Diszkó van 
a Piskóta Viskóban 

A Rutkai Bori Banda tavaszi, vita-
mindús gyerekkoncertje.

Helyszín: Eötvös10 (VI. ker., Eöt-
vös u. 10.)
18.00 Török Tamás: Táncdalfesztivál

Zenés múltidézés 90 percben, Ivan-
csics Ilona és Színtársai előadásában.

Helyszín: Békásmegyeri Közössé-
gi Ház, (III. ker., Pethe Ferenc tér 2.)
Április 17., kedd
19.00 Zorán koncert

Helyszín: Marczibányi téri Műve-
lődési Központ (II. ker., Marczibá-
nyi tér 5/a.)
Április 18., szerda
10.30 Lara De Mare – Amerikai 
legenda

Zenés játék Elvis Presley életéről 
egy részben, a Turay Ida Színház 
előadásában.

Helyszín: Óbudai Kulturális Köz-
pont (III. ker., San Marco utca 81.)
19.30 Maksaméta humorklub

Vendég: Orosz György humorista
Helyszín: Marczibányi téri Műve-

lődési Központ (II. ker., Marczibá-
nyi tér 5/a.)
Április 19., csütörtök
18.30 Hősies zsiványok és botrányos 
királyok – a múlt leghírhedtebb láza-
dói és újítói

Történelmi előadássorozat. Előadó: 
Antalffy Péter történész.
Attila legendája – hun volt, hun nem 
volt?

Ki volt valójában a legendás Attila, 
és mennyit tudunk a hunokról? Nép, 
nyelv vagy szövetség volt? Merre ke-
ressük ma nyomaikat, és hogyan 
tudták rettegésben tartani Rómát? 
Valóban ismerjük-e a harcmodoru-
kat, és tudjuk-e kik harcoltak mel-
lettük? Hogyan került „Isten kardja” 
elő, és miért „Isten ostora” forgat-
ta? Hogyan sikerült végül legyőz-
ni őket, és eltűntek-e a történelem 

színpadáról? Milyen szerepe volt a 
későbbi legenda-gyártóknak? Tud-
juk-e, hová temették végül Attilát, és 
mi igaz a három koporsóból? Az elő-
adás egyik legismertebb mítoszun-
kat próbálja meg komolyan venni, 
hátha sikerül…

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

A nyugati táplálkozás és a civilizá-
ciós betegségek. Szendi Gábor, pszi-
chológus, paleolit táplálkozásszak-
értő előadása.

Helyszín: Klauzál Gábor Buda-
fok-Tétényi Művelődési Központ 
(XXII. ker., Nagytétényi út 31-33.)
Április 20., péntek
20.00 Táncklub a Madarak házibu-
li zenekarral

Helyszín: Erzsébetligeti Színház 
(XVI. ker., Hunyadvár utca 43/b.)
Április 22., vasárnap
18.00 Mozititkok

Beszélgetés és fi lmklub: Aurora Bo-
realis – Északi fény 

Magyar fi lmesek, fi lmkészítők, 
rendezők, színészek hozzák a saját 

alkotásukat – vetítés után rövid be-
szélgetés az alkotókkal.

Helyszín: Csillaghegyi Közösségi 
Ház (III. ker., Mátyás király út 11-15.)
Április 26., csütörtök
19.00 Mellettünk - Grecsó Krisztián 
és Grecsó Zoltán összművészeti estje 

Amikor szegény édesanyánkat 
megkérdezik, mivel foglalkoznak a 
fi ai, és megmondja, rendre azt kér-
dezik, és „normális gyereke nincs”? 
A falu zárt, kegyetlen és szép világ, 
olyan gyökér, olyan életkezdés, ami 
örökre meghatároz.”

Erről a közös identitásról mesélnek 
a Grecsó-fi vérek egészen más nyel-
ven, egészen másképpen. A tánc nem 
magyarázza a szöveget, nem panto-
mim. A közös este inkább különös 
küzdelem, lelki leltár, virtuális csa-
ládállítás. Eltérő nézőpontok, más for-
mák, a közös gubancok körül. Szerel-
mek szövődnek, édes-bús történetek 
kerülnek elő az almáriumból. Tartal-
mas, mégis intim, könnyed szórako-
zás, egy est a családról, a szerelmek-
ről, az első csóktól az első válásig.

Helyszín: Budavári Művelődési Ház 
(I. ker., Bem rakpart 6.)

Érkezik a MasterChef a TV2-re
A világ egyik legnépszerűbb televíziós formátuma, a MasterChef hamarosan a TV2 műsorán lesz 

látható. Az Endemol Shine Group formátumát a TV2 Csoport vásárolta meg, ezzel együttműkö-

désük keretében kizárólagosan jogosult a MasterChef brand magyar változatainak elkészítésére.Kikapcsoló

Fejtse meg rejtvényünket és a megfejtést küldje be címünkre!
Szuperinfó Rejtvény, 1133 Budapest, Gogol u. 26.,

e-mail: rejtveny@szuperinfo.hu
2018. április 20.

rejtvénycsomagot sorsolunk ki.
A helyes megfejtést és a nyertesek nevét 

A Szuperinfó 2018/13. heti rejtvényének megfejtése:
 Céltalan hajósnak nem kedvez a szél.

Nyertese:
Horváthné Nagy Emese, Budapest XVI.

Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.

M
ar

ót
 V

ik
i: 

„S
ze

re
tn

ém
 m

eg
fo

ga
lm

az
ni

, h
og

y 
m

it 
je

le
nt

 m
a 

a 
ro

ck
 a

nd
 ro

ll”
ro

va
tu

nk
at

 m
eg

ta
lá

lja
 a

 4
. o

ld
al

on
.

Pa
pa

ra
zz

i



112018. április 12.

Aki a nyár leghangulato-
sabb fesztiválját keresi, évek 
óta Paloznakon találja magát. 

A Paloznaki Jazzpikniken a fű-
ben ülős, napsütéses délutáni kon-
certektől a klubhangulaton át a „nagy-
koncert” élményig minden megvan, 
csak éppen közben ki sem kell moz-
dulnunk az apró, de annál színesebb 
balatoni faluból. Augusztus 2. és 4. kö-
zött itt az idő, hogy egy karnyújtásnyi-
ra a vízparttól együtt hullámozzunk 

Jamie Cullum 
hol őrült, hol elringa-
tó zongorajátékára, elkalandozzunk 
a funky, a swing és a hiphop világá-

ba a hihetetlenül energikus 
Electro Deluxe-szal, vagy 
táncoljunk a Kraak & Smaak
electro-funk slágereire. Itt 
lesz egy igazi jazz és soul 
klasszikus, a Grammy-díjas 
SOUL II SOUL ft Jazzie B & 
Caron Wheeler csapata, és 
a Geszti+Jazz+Az+Lányok 
is egyedi felállással, külön-
leges produkcióval.

7. 
Paloznaki 
Jazzpiknik

Presser Gábor 1507. koncertjét tartja 
október 7-én a Papp László Budapest 
Sportarénában. 

A Művész éle-
te és pályafutása 

is több jubileumot 
ünnepel 2018-ban, 

amelyek szinte kiál-
tottak egy nagyszabású 

összefoglalásért.
Omega, Gyöngyhajú lány, 

Locomotiv GT, Mikor elindul a 
vonat, A szerelemnek múlnia kell, 

Nagy találkozás, Csak dalok… Csu-
pán néhány cím és név a legendás 
zeneszerző-muzsikus szakmai életé-
nek állomásaiból, amelyek szélsősé-
geikben és üzenetükben is egy ritka 
színes egyéniséget határoznak meg.

I M P R E S S Z U M

Ki adó: Mobil Lap Kiadói Kft. 1133 Budapest, Gogol utca 26.  
• 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, 1133 Bp., Gogol utca 26. • Tel.: 887-0707, fax: 887-0777
• Terjesztés: terjesztes@szuperinfo.hu • Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt.  
Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 12. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető

A Kiadó a megjelentetett hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott 
jogsérelemért felelősséget nem vállal, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket és 
hátrányokat a Megrendelőre hárítja.

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Kálmán Imre - Martos Ferenc - 
Bródy Miksa: Zsuzsi kisasszony
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PRESSER – 
1507. koncert

Vad Balaton

Fókaszám is szerepel a Fővárosi Nagycirkusz új műsorán 
Fókák, papagájok és macskák is szerepelnek a Fővárosi Nagycirkusz április 7-től szep-

tember 9-ig látható új műsorában. Vízicirkuszi elemek és levegőszámok váltják egymást 

a folyamatosan átalakuló Atlantic Flight - Nagy cirkuszi utazás című műsor előadásain.Kikapcsoló

Victoria Beckham
A kos nő szereti a feltűnést, azt, 

ha minden szem rá szegeződik, őt 

csodálja. Az április 17-én született 

Victoria Beckham mindig tökéletes 

megjelenésével ki is érdemelte 

a csodálatot és az elismerést.

Ikrek
Sűrű hét elé néz, főleg 

kapcsolatok terén, min-

denki találkozni szeret-

ne önnel. Olyan perió-

dusban van, amikor 

tanulnia kell má-

soktól vagy hely-

re kell hoznia a 

kapcsolatait.

Rák

Egyes problém
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stresszeli. Úgy érzi, 
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gé és nem
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i kisebbsé-
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Skorpió

Lehetőség szerint kerül-

je a vitás helyzeteket, 

m
ert m

indegyik rosz-

szul sülhet el. Olyan 

veszekedésekben 

lehet része, am
ivel 

kom
olyan m

egse-

bezne m
ásokat, 

ők pedig m
agát.

Nyilas
Valaki jelentős mérték-

ben felpaprikázhatja és 

akármilyen nehéz is, 

jobban teszi, ha visz-

szafogja a dühét, kü-

lönben saját magát 

sodorja majd kel-

lemetlen hely-

zetbe. 

Bak

Egyes em
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zák, é
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A Zsuzsi kisasszony egysze-
rű, szép, emberi történet.

Egy magyar kisvárosban 
játszódik, a világhírű zene-
szerző csodálatosan szép 
dallamaival. Zenekritikusok 

arra célozgat-
tak a 

Zsuzsi kisasszony bemutatója után, 
hogy „mintha Kálmán a világot 

bejárt műveiből merített vol-
na…” A Zsuzsi kisasszony 

előtt csak egyetlen Kál-
mán-operett futott be vi-

lágsikert, a Tatárjárás, 
a többi mind a posta-
mester-lány színpad-
ra lépése után szü-
letett… Kálmán 
Imre a Zsuzsi kis-
asszonyt tartotta 
a legkedvesebb 
művének.

A Turay Ida 
Színház előadá-
sát Mikó István 
rendezte.

Április 19-étől láthatjuk a mozikban a Vad Balaton ren-
dezői változatát. 

A Vad Kunság és a Vad Szigetköz alkotói 
ezúttal tavainkra helyezték a hangsúlyt, 
a főszerepet természetesen a Balaton 
kapta. Az elkészült alkotásra már 
csak azért is érdemes odafi gyel-
nünk, mert ez az első olyan 
természetfi lm Magyarorszá-
gon, ami 4K-ban forgott 
annak érdekében, hogy 
a televízió képernyő-
jén és széles vásznon 
is a lehető legjobb él-
ményt nyújtsa.

A fi lm négy év-
szakot ölel át, az 
első jeleneteket 
akkor forgatták, 
amikor a tavaszi 
olvadással elin-
dultak a vizek a 
hegyekből.
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Exkluzív üzletünk: 
Budapest II. Margit krt. 51–53.

06-1/316-3651, 06-30/944-7935 
E-mail: lakatos@mconet.hu

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!ÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ O ÉÉ
Tekintsék meg megújult weblapunkat: louisgaleria.hu A Louis Galériában az értékbecslés ingyenes! 

Bármilyen brilles ékszer, 
gyűrű, lánc, fülbevaló, bross 
akár 100 000–5 000 000 Ft-ig 
(a brillkő méretétől függően)

Törtarany és fazonarany felvásárlás!
Fogaranyat (foggal együtt is!)
Fazonarany: 8000–18 600 Ft/gr  
Törtezüst, fazonezüst: 170–1000 Ft/gr

A HÍR IGAZ!!!  
A sárga golyós borostyánt súlytól 

függően 50 000–100 000– 
200 000–300 000 Ft-ért vásároljuk!!

Gyűjteményembe keresek színes,  régi eozinmázas  
körpecsétes Zsolnay porcelánt! 

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

Váza  
szőlőfürtökkel 

levelekkel

Váza  
relife 

mintákkal

Kaspó őzzel

Virágtartó

Panorámás 
Kaspó

Tál relife 
mintával

Gyűjteményeket bármilyen nagy tételben megvásárolok!

CARTIER
Acél: akár 80 000 Ft

Arany:
akár: 100 000 Ft

PATEK PHILIPPE
Arany: akár 4 000 000 Ft

Acél:
akár 2 000 000 Ft

ROLEX OYSTER
CHRONOGRAPH

Acél: akár 600 000 Ft
Arany: akár 1 500 000 Ft

I.W.C.  
SCHAFFHAUSEN

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

OMEGA
CONSTELLATION
Acél: akár 40 000 Ft

Arany: akár 200 000 Ft

Keresek Angelus, Heuer, Marvin, Doxa, Bovet, Tavannes, Breitling, Vetta acél stopperos órákat 
100 000–300 000 Ft-ig! (akár hibásat is) MINDENFÉLE FELHÚZÓS ÓRÁT VÁSÁROLOK!

OMEGA
CHRONOGRAPH

Acél: akár 300 000 Ft
Arany: akár 600 000 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

Válság Szemüvegdiszkont®

Budapest, VII. ker. Erzsébet krt. 38. (A Madách Színházzal szemben)
Tel.: 1/322-4272 • Nyitva tartás: H-P: 9-18, Szo.: 9-13

www.olcsoszemuveg.hu, www.valsagdiszkont.hu

9 éves a VÁLSÁG SZEMÜVEGDISZKONT®

A SZEMÜVEG NEM LUXUS!

Úgy t�nik, az id� bebizonyította, 
hogy az olcsón készíttetett szemüveg 
is lehet jó min�ség� és id�tálló. Az 
immáron nyolcadik éve m�köd�, szo-
katlanul olcsó árairól híres Válság 
Szemüvegdiszkontot üzemeltet� cé-
get Magyarország legmegbízhatóbb 
cégei közé sorolta a független eu-
rópai min�sít�. A diszkont az utób-
bi években egyre népszer�bb lett a 
tehet�sebb vásárlók körében is. A 
Szemüvegdiszkont létrehozásakor az 
volt a cél, hogy a legmagasabb szak-
mai követelményeknek is megfelel� 
szemüvegeket készítsék el a lehet� 
leggazdaságosabb módon. Így aki 
itt vásárol, nem a márványpadlót, 
vagy a csillogó-villogó világítást, a 

nemes bútorzatot fizeti meg, hanem 
a leggazdaságosabb módon el�állí-
tott, szép és tartós szemüvegeket. A 
vásárlók bizalmát elnyerve, a szem-
üvegdiszkont nevét törvényi védelem 
alá helyezték.

A Válság Szemüvegdiszkontban ki-
emelt árkedvezménnyel vásárolhatunk 
Magyarországon megmunkált sötétí-
tett, fényre sötéted�, bifokális, vékonyí-
tott, vagy multifokális lencsével ellátott 
szemüvegeket. A szemüvegek induló ára 
6500�Ft (lencsével, vizsgálattal, keret-
tel, elkészítéssel együtt). A bifokális 
szemüvegek ára 9900�Ft-tól indul. De 
egy fényre sötéted� lencsével készül�, 
csúcs-kategóriás multifokális szemüveg 

is megfizethet�. Természetesen garan-
ciát nyújtanak a multifokális szemüveg 
megszokására. A szemüveg dioptriáját 
ingyenes vizsgálattal határozzák meg.

Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki 
töredék áron kíván divatos és tartós 
szemüveget vásárolni, és aki a Magyar 
szemüveg-ipart támogatásra érdemes-
nek tartja.

Válság Szemüvegdiszkont®

TÖRV. VÉDVE!
Szemüveg 6500 Ft-tól
Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól
Multifokális szemüveg 19�900 Ft-tól
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