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A szemkörnyék 
ápolók titkai

KEDVELT ÚTI CÉL BUDAPEST
Budapestet is jelölték a legjobb európai úti cél címre. Február 8-ig lehet szavazni! (2
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„„AAA zeneszerzééés olllyan, miiinttt 
mmmmmmegfogalmazni egy érzést””
AA véégéhez közeledik a Super TV2-n fu-

ttó Sztztztz árban Sztár+1 kicsi, amelyben va-

ssárnapppppp esténkéként Rácácááá z GeGeeeGeeeeergő Malaczkó 

AAnnávaaaaallll közöözösen veszi az újabb és újabb

akakaa adályoooooy kakkkk t.t.t. 4. oldadall

A szemkörnyék az egyik legérzéke-
nyebb része arcunknak. Amellett, 
hogy ezen a területen borzasztóan 
vékony a bőr, szemünket gyakorlati-
lag egész nap mozgásban tartjuk, a 
szemkörnyék tehát csak igen keveset 
pihen. Nem véletlen, hogy itt jelennek 
meg először a mimikai ráncok! 3. oldal
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Marci bácsi méhészete

Rendeljen mézet a termelőtől!
www.termeloimagyarmez.hu
+36-1/409-1481 • 06-30/587-5950
Ingyenes házhozszállítás!*

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

Akácméz: 2.200 Ft
Vegyesméz: 1.400 Ft

Kapható még: Hárs, Napraforgó, 
Repce, Selyemfű és Lépes méz is!

0,97 kg-os üvegben
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Előzzük meg a rúzsbaleseteket!
Egy nő életében gyak-

ran problémát jelent-

het, ha a rúzs elkenődik 

az arcon, a fogakon, ne-

tán összekeni a ruhát, a 

poharat. A sminktetová-

lás ezzel szemben minden helyzetben tökéletes 

megoldást nyújt. 3. oldal

Észak-Buda

AJTÓ–ABLAK
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u M�anyag nyílászárók 
45% kedvezménnyel febr. 28-ig!

5 légkamrás német Veka profilból akár három réteg� 
üveggel, 7 év garanciával.

Fakro tetőtéri ablakok 25% kedvezménnyel!
Tetőablakokhoz külső-belső rolók széles választéka! Padlásfeljárók, tetőkibúvók.
Dekorfóliás, CPL beltéri ajtók 29.930 Ft+áfa-tól!
Továbbá redőnyök, párkányok, garázskapuk kedvező áron.

Kérjen irodánktól személyre szabott árajánlatot!
Már 17 éve a lakosság szolgálatában!

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Budapest, Kék Golyó utca 28.
+36-1/210-90-08
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu

Hollakó Karaván Kft.

és használt lakókocsik 
értékesítése, szervize

Tel.: 06/23 500-662 06/20 9793-655
2040 Budaörs,

Kinizsi út 10., a Tesco mögött

www.hollako.hu
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Aktuális
Folytatódik a forint 
bankjegyek megújulása

Folytatódik a Magyar 

Nemzeti Bank 2014-ben 

kezdett bankjegy megújí-

tása, márciustól új 1000 

forintos kerül forgalomba. 

Az új pénz kezelésére 

már tavaly szeptember-

ben megkezdődött az au-

tomaták felkészítése. Az 

MNB felhívja a parkoló-, 

menetjegy-, ital- és áru-

automata üzemeltetők fi-

gyelmét, hogy márciusig 

készítsék fel berendezé-

seiket az új ezresek elfo-

gadására.

A bankjegy régi válto-

zataival 2018. október 31-

ig lehet fizetni. A bevoná-

si határnapot követően 

még három évig minden 

bank- és postafiókban, 

húsz évig pedig az MNB 

lakossági pénztárában 

díjmentesen beválthatók.

 ■ Február 8-ig lehet sza-

vazni a legjobb európai 

úti célokra a European 

Best Destinations ver-

senyén, amelyre a szer-

vezet Budapestet is je-

lölte - hangzott el az M1 

csatorna adásában.

Bán Teodóra, a Budapesti 
Fesztivál- és Turisztikai Köz-
pont (BFTK) Nonprofi t Kft. 
ügyvezetője a műsorban el-
mondta: egy IP címről hetente 
egyszer lehet szavazni a www.

europeanbestdestinations.
com/european-best-destina-
tions-2018 oldalon. Hozzátet-
te: Budapest mindig tartogat 
meglepetéseket és lehetősége-
ket a látogatóknak. A magyar 
főváros kiváló adottságokkal 
rendelkezik mind építészeti, 
mind földrajzi szempontból, 
a történelmi városrészek kü-
lönböző korszakok lenyoma-
tait viselik magukon, s min-
den korosztály megtalálhatja 
a számára megfelelő minőségi 
időtöltést.

Budapest is esélyes a legjobb 
európai úti cél címre

www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu

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

Manual Hungary Kft.

SOPRONI PIHENÉS
ÖRÖKIFJAKNAK 2018
2018. február 4 – június 22. között
vasárnaptól péntekig foglalható, kivéve kiemelt időszakok, ünnepek
5 éjszaka szállás bővített félpanzióval, ingyenes transzfer a soproni 
vasútállomásról vagy autóbusz pályaudvarról, a szálloda wellness-
szigetének használata.

EXTRA KÉNYEZTETŐ AJÁNLAT: 20% KEDVEZMÉNY A WELLNESS
KEZELÉSEK ÁRÁBÓL (kivéve fodrászat)
Egyágyas szoba 1 fő részére:  43.000 Ft – 76.000 Ft/5 éj között
Kétágyas szoba 2 fő részére:  78.000 Ft – 102.000 Ft/5 éj között
TOVÁBBI AJÁNLATAINKAT KERESSE WEBLAPUNKON.
Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.  
A fenti árak további kedvezménnyel nem összevonhatóak.

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

Engedélyszám: E-000454/2014 • www.sztav.hu

Bp., XIV. Angol u. 36.
A tanfolyamokról tájékoztatást ad: 

Laczik Ferenc:
T.: 06 20 773 40 06

2018 február hónapban kezdődő államilag
elismert szakképesítést nyújtó tanfolyamaink:

Épít� és anyagmozgató-gép- 
kezel� (Emel�gép, Targonca, 
Földmunkagép)+ NKH Vizsga 
Indítás: FOLYAMATOS 
Min�sített hegeszt�: 111, 311, 
131/135/136, 141/142 
Indítás: FOLYAMATOS

Kereskedelmi, háztartási és 
vendéglátóipari gépszerel� 
Indítás: 2018.�02.�15.
Elektronikus vagyonvédelmi 
rendszerszerel� 
Indítás: 2018.�02.�15. 
Hegeszt� választható 
technológiák: E, G, AFI, AWI
Indítás: 2018.�02.�13.

Miért érdemes a SZTÁV-ot választania? Mert jól felszerelt 
saját oktatóbázisainkon min�ségi képzésben részesülhet, 

olcsón és rövid id� alatt szerezhet szakképesítést!

SÉRVPANASZOK
M�tét nélküli kezelése!

EGYEDI MÉRETRE KÉSZÜL� SÉRV- ÉS 

HASKÖT�K, TÖKÉLETES VÉDELMET 

NYÚJTANAK MINDEN SÉRVRE!

Rendszeres fogadóórát tartunk Budapesten, 

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

Minden kedden, 13:30-15:30 h között.

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

KEN-EDI TRAVEL – ELŐFOGLALÁS 2018!
március 31-ig 8-11% 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

HÚSVÉT AZ ADRIÁN 4 nap 3 éj 
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos 

tengerparti szállodában, svédasztalos 
félpanzió korlátlan italfogyasztással, 
húsvéti ajándék, ajándék kávé+süti 
a szállodában, élőzene, kirándulások 

(Krk, Rijeka, Opatija), borkóstolós 
program házi sonkával, sajttal, 

húsvéti csokoládékóstoló Opatijában
márc. 30-ápr. 2.

59 900 Ft/fő -8-11%

SZÉKELY HÚSVÉT 5 nap 4 éj 
busz, idvez., 4 éj háromcsillagos 

szállodában, svédasztalos félpanzió, 
élőzene, kirándulások, vidám szalon-

nasütés, házi túró, sajt kóstolóval
márc. 30-ápr. 3.

59 900 Ft/fő -8-11%!

CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ 5 nap 4 éj
busz, idvez., kirándulások, 4 éj  

háromcsillagos szállodában, 
svédasztalos reggelivel, szalonnasü-
tés házi pálinka-sajt-túró kóstolóval

máj. 17-21. 44 900 Ft/fő -8-11%!

ALCSÚT-MÓR-MAJKPUSZTA
busz, idvez., ebéd

márc. 10. (hóvirág)
ápr. 7. (nárcisz)

6490 Ft/fő -8-11%!

PÜNKÖSD AZ ADRIÁN PLITVICEI 
TAVAKKAL 5 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj szállás kétcsillagos 
szállodában svédasztalos félpanzió, 

kirándulások (Opatija, Trieszt, Vrbnik), 
borkóstoló sajttal, sonkával, 

rijekai városnézés
máj. 17-21. 46 900 Ft/fő -8-11%!

BÉCS-SCHÖNBRUNN
busz,idvez.

márc. 15. 6990 Ft/fő -8-11%!

SZABADKA PIAC
busz, idvez.

márc. 17. 7990 Ft/fő -8-11%!

GARAM MENTI KISKÖRÚT
(Borfő-Zselíz-Oroszka)

busz, idvez., ebéd, borkóstoló
márc. 24. 6990 Ft/fő -8-11%!

KITTSEE-POZSONY busz, idvez,
márc. 24. 6790 Ft/fő -8-11%!

PANNONHALMA-ZIRC
busz, idvez., ebéd

mérc. 24. 7990 Ft/fő -8-11%!

DIÓSGYŐR-LILLAFÜRED- 
BÜKKSZENTKERESZT

busz, idvez., ebéd
márc. 25. 7990 Ft/fő -8-11%!

GYŐR-PÁPA-GANNA
busz, idvez., ebéd

márc. 25. 7990 Ft/fő -8-11%!

SÁROSPATAK-TOKAJ
busz, idvez., ebéd, borkóstoló

márc. 25. 9790 Ft/fő -8-11%!

DOMICA-AGGTELEK-EDELÉNY
busz, idvez.

ápr. 7. 6490 Ft/fő -8-11%!

GOMBASZÖGI BARLANG- 
ROZSNYÓ-SZINPETRI

busz, idvez, ebéd
ápr. 7. 7990 Ft/fő -8-11%!

IPOLYTARNÓC-FÜLEK- 
MÁTRAVEREBÉLY

busz, idez, ebéd
ápr. 7. 6990 Ft/fő -8-11%!

MORVAORSZÁGI KASTÉLYOK
busz, idvez.

ápr. 7. 7790 Ft/fő -8-11%!

PÉCS-ZSOLNAY NEGYED
busz, idvez.

ápr. 7. 7490 Ft/fő -8-11%!

SEMMERINGI ÉLMÉNYEK
busz, idvez.

ápr. 7. 8990 Ft/fő -8-11%!
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Életmód

A szemkörnyék az egyik leg-
érzékenyebb része arcunk-
nak. Amellett, hogy ezen a 
területen borzasztóan vékony 
a bőr, szemünket gyakorla-
tilag egész nap mozgásban 
tartjuk, a szemkörnyék te-
hát csak igen keveset pihen. 
Nem véletlen, hogy itt jelen-
nek meg először a mimikai 
ráncok!

Így használjuk helyesen a 
szemkörnyék 
ápolót!

- Első lépésben alaposan 
tisztítsuk meg az arcunkat, 
maradéktalanul távolítsuk el 
a sminket! Ez azért lényeges, 
mert a teljesen tiszta bőr sok-
kal hatékonyabban és köny-
nyebben tudja beszívni azokat 
a tápanyagokat, amik a szem-
környék ápolókban vannak.

- A mennyiséget illetően lé-
nyeges, hogy egy kis borsó-
nyi krémet tegyünk csak az 
ujjunkra. A cseppnyi adag te-
hát lényeges, nem csak a spó-
rolás végett, hanem azért is, 

mert ha túl sokat haszná-
lunk, könnyen belekenhet-
jük a szemeinkbe.

- A masszírozást elő-
ször a szemzugnál kell 
kezdenünk. Szemünk 
belső, orr melletti részét 
kenjük be először, majd 
haladjunk a külső szem-
zug felé. Végig kenjük be 

a szemünk alatt a bőrt, de 
legyünk gyengédek 

és óvatosak! Ezt 
a mozdulatot 
ismételjük meg 

néhányszor. Ezután jöhet sze-
münk felső része, amit sokan 
kihagynak, pedig a szemhéjak 
is éppúgy megereszkednek 
idővel. Itt szintén bentről kell 
indulnunk, a szemöldökünk 
alatti részt simítsuk végig egé-
szen szemünk külső vonaláig! 

-  Harmadik és egyben utol-
só lépés szemöldökünk ápo-
lása. Jó ötlet erre a területre is 
fi gyelmet fordítanunk, ugyan-
is nagyban meghatározza ar-
cunk milyenségét szemöldö-
künk formája, sűrűsége, és 
persze az itt található bőr fe-
szessége. Gyengéden simít-
suk végig néhányszor belülről 
kifelé haladó mozdulatokkal! 

A szemkörnyéki ráncok, ka-
rikák megjelenésének leg-
főbb okai:
1.  Kialvatlanság, túl sok kof-

fein
2. Öregedés
3. Kevés vízfogyasztás
4. Genetikai hajlam
5.  Helytelen étkezés, vitamin-

hiány

Vajon jól használjuk a szemkörnyék 
ápolónkat?

A rovat a   együttműködésével készült.

Egy nő életében gyakran 
problémát jelenthet, ha a rúzs 
elkenődik az arcon, a foga-
kon, netán összekeni a ruhát, 
a poharat. A sminktetoválás 
ezzel szemben minden hely-
zetben tökéletes megoldást 
nyújt, hiszen kényelmes, biz-
tonságos és garantálja a nőies 
megjelenést.

Patkós Alexandra Magyar-
ország egyik legismertebb és 
legelismertebb sminktetováló 
mestere. Rajong és hisz ben-
ne, amit csinál, ezt bizonyít-
ja, hogy sokoldalú tudásának 
köszönhetően Ausztráliában, 
Litvániában és Angliában is 
tartott már képzéseket.

A megfelelő szakember ki-
választásához azt tanácsolja, 
fontos, hogy profi  szaktudással 
rendelkezzen, hiteles, felelős-
ségteljes és szimpatikus legyen, 
hiszen az arcunkat bízzuk rá.

- Egy jó sminktetováló ki-
emelt fi gyelmet fordít a terve-
zés-előrajzolásra, a színválasz-
tásra és a pontos kivitelezésre. 
Azt a szakembert válasszuk, 
akinek a munkái, stílusa a leg-
közelebb áll hozzánk, honlap-
ján legalább harminc szép, 
éles referenciaképe van, és a 
munka részletei is jól láthatóak 

– javasolja a szakma egyik leg-
nevesebb hazai alakja.

Megjegyezte, megkérdez-
hetjük ismerőseinket is, tud-
nak-e szakembert ajánlani, 
de a választási szempontok 
sokszor annyira különbözőek 
lehetnek, hogy az így ajánlott 
sminktetoválónak is érdemes 
utána olvasni.

Így lehet megelőzni a rúzsbaleseteket

A
Hungarodental 

az egyik 
legrégebbi 
altatásos 
fogászat.

www.hungarodental.hu

06 30 9503 107

FOGÁSZATI CENTRUM

Azonnal terhelhető
implantátumok

akár altatásban is.
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ABLAK
ABLAK AKCIÓ  -45%, www. ablaksztar. hu, Tel.: 

06-1/273-0835

ABLAKAJTÓ
TÓ-ABLAK  Akció 42% kedvezmény! Bel-

és bejárati ajtók egyedi méretben fel-

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

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

dapestnyilaszaro. hu ABLAKCSERE RE AKCIÓ  ajándék redőnnyel, 

dvezménnyel! 5 év garancia.Tel.: 

9

AKFELÚJÍTÁS
Z-ig. Ablakmázolás, ablakbeál-

hőszigetelő üvegezés, ablak-

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

tmegvásárolnánk. Tel.: 

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

Bp., VII. R
á

/Grand Ho Telefon: 06-2

KÉSZPÉNZ festményt, teljes h

da: XI. Fehérvári út 21/a

est: VII. Király u. 70. 

Tel.: 7
86-8224

ARANY: 9.250�F
EZÜST: 370�Ft-tól

ékszer

fazo
fazon

KP.

ARA KIRÁ

EGÉSZSÉG

otoro
s, ép 304 800,- Ft 0,- Ft

00,- Ft 
helyet

t

ORVOSI, KOZMETIKAI,
SZÉPSÉGIPARI
BÉRBEADÁSA

Szállá
s u. 2/b. 598

hu

anyzott és

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

Mi lenne a mi ajánlatunk az Ön 
számára?

Gondolt már arra, hogy a foga-
ival kezdje?

Hogy mégis hogyan tegye?
• A napi minimum kétszeri fog-

mosás megtörténtét nem nehéz nyo-
mon követni.

• Mint ahogy a fogselymet a be-
vásárlólistára felírni nem akkora 
ördöngösség.

• Sose távozzon a fogászati ren-
delőből úgy, hogy nincs következő 
alkalomra időpontja.

• A fogorvosi látogatás halogatá-
sa, a problémák elhanyagolása so-
sem a jó megoldás. Mi olyan lehető-
séget kínálunk Önnek, mellyel nem 
csak fájdalommentesen, de félelem 
és stressz nélkül élheti meg a fogá-
szati kezeléseket.

• Vegye elő naptárát, és tervezzen 
be minimum egy fogorvosi vizsgá-
latot az évre!

Ennek a fogadalomnak a megtar-
tása azonban nem csupán megelége-
dettséget fog Önnek eredményezni, 
de a fogszuvasodás, az íny- és fogágy 
betegségek elkerülését is, vagy az 
elvesztett fogak hiányát is. Nem be-
szélve a fogínybetegségekkel össze-
függő egyéb betegségekről, mint a 
szív-és érrendszeri betegségek vagy 
a cukorbetegség.

A Hungarodentál páciensei részé-
re évente egyszeri ingyenes konzultá-
ciós lehetőséget biztosít, hogy segít-
sen megoldani fogászati problémáit.

Ez évben valóban egészsége-
sen szeretne élni? Kezdje a fogai-
val! Alakítsa ki már év elején a jó 
szokásokat!

Év eleji fogadalom
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Jaggers: Megasztár-énekes, X-faktor döntő, új kislemez
Méghogy eljárt az idő a dallamos rockzene felett? Aki ezt vallja, még nem hallotta a Jag-

gers vadiúj, Szeretnélek című kislemezét. A rajta szereplő három dal mindegyike hatal-

mas énektémákat, fogós refréneket tartalmaz.Paparazzi
 ■ A végéhez közele-

dik a Super TV2-n fu-

tó Sztárban Sztár+1 ki-

csi, amelyben vasárnap 

esténként Rácz Gergő 

Malaczkó Annával kö-

zösen veszi az újabb 

és újabb akadályokat. 

A műsor folyamán megbizo-
nyosodhattunk a Park együt-
tesben, majd a V.I.P. és a Fool 
Moon formációkban ismert-
té vált énekes sokszínűségé-
ről, kiderült, hogy Gergő nem 
csupán zseniális előadómű-
vész, dalszerző, de az átvál-
tozás nagymestere is.

– Milyen Annával együtt 
dolgozni? Mennyire van meg 
az összhang közöttetek és ez 
miben jelenik meg?

– Anna jól nevelt, csendes 
és visszafogott típus, sok a ha-
sonlóság közöttünk. Amikor 
nagyon extrovertált karakte-
reket kell alakítani - márpedig 
ez sokszor előfordul - akkor 
sok időt kell gyakorlásra for-
dítanunk. Szerencsére az is 
közös bennünk, hogy ezt a 
sok időt szívesen szánjuk a 
részletek kidolgozására. An-
na is szereti egész héten tö-
kéletesítgetni a produkciót.

– Mi fog legjobban hi-
ányozni ebből a 10 hetes 
időszakból?

– Az a zaj és nyüzsgés, ami 
a folyósón és a próbatermek-
ben van. Magamtól nem szok-
tam keresni a nyüzsgést, de 
ha olyan szituációban va-
gyok, ahol ez van, akkor azt 

nagyon meg tudom szeretni. 
Jó érzés a részese lenni egy 
ekkora csapatnak, furcsa lesz 
ezután megint a stúdióban 
tölteni az időm nagy részét.

– Melyik volt az eddigi leg-
kedvesebb feladatotok és mi-
ért, és melyik volt az, ame-
lyik a legküzdelmesebb volt 
számotokra?

– Ez a kettő ugyanaz volt: 
amikor Michael Jacksont kel-
lett alakítanunk. Ez egyrészt 
rögtön tetszett, mert a legna-
gyobb kedvencem, másrészt 
ijesztő volt belegondolni, hogy 
hogy fogjuk színpadra vinni 
egy hét alatt. Anna nem is na-
gyon ismerte ezt a dalt, talán 
rádióban hallotta párszor, de 
a koreográfi át sosem látta. 
Egy hét alatt tanulta meg a 

moonwalk-ot és az egész tán-
cot. Napi 5-6 órát töltöttünk 
táncteremben. Hihetetlen, 
hogy mennyire fegyelmezet-
ten végiggyakorolta a napokat. 
Ami nem ment, azt újra és újra 
megpróbálta. A végeredmény 
mindenkit nagyon meglepett, 
Tilla konkrétan kifeküdt előt-
tünk a színpadon. 

– Mi minden fér bele az 
életedbe jelenleg a mű-
sor mellett? Min dolgozol 
mostanában?

– Decemberben volt egy ön-
álló koncertem, az a hónap el-
sősorban arról szólt. Most is 
járok a műsor mellett fellépni, 
de dalt írni nincs időm, úgy-
hogy amint vége a műsornak, 
ezzel szeretnék foglalkozni.

– Számos szép sikert el-
ért dal jegyzi a neved. Mi-
lyen energiák szabadulnak 
fel benned, amikor alkotsz, 
hogyan kell elképzelni ese-
tedben egy-egy dal megszü-
letésének folyamatát?

– A zeneszerzés olyan, 
mint megfogalmazni egy ér-
zést. Megtalálni a megfelelő 
hangokat ehhez olyan, mint 
megtalálni a megfelelő szava-
kat. A különbség annyi, hogy 
a dallamokat nem tudjuk elő-
re, az csak úgy jön. 

– Előadóként vagy szer-
zőként érzed magad sike-
resebbnek? Mit szeretsz az 
egyik tevékenységben és mit 
a másikban?

– Nem szeretem a kettőt 
szétválasztani, mindkettő-
vel a bennem lévő érzéseket 
adom át. 

– A szólókarriered előtt há-
rom jelentős formáció tagja-
ként találkozhatott veled a 
közönség. A ’90-es évek elején 
a Park zenekar, majd az ez-
redforduló tájékán a V.I.P, vé-
gül 2004-től egészen 2014-ig a 
Fool Moon alkotta pályád je-
lentősebb mérföldköveit. Há-
rom korszak, három teljesen 
különböző zenei stílus. Me-
lyikben érezted legotthono-
sabban magad? Melyik állt 
legközelebb „az igazi” Rácz 
Gergőhöz? 

– Ahogy a szerzemények, 
úgy a formációk produkciói 
is egy pillanatnyi érzést tud-
nak egy-egy dalban megfogal-
mazni. Ezek között egy em-
bert, jelen esetben engem, 
csak annyira lehet megta-
lálni, mintha az összes ed-
dig elmondott mondatom 
közül ki kéne választani azt 
az egyet, amelyik én vagyok. 
Nyilván senki nem tudja saját 
magát egyetlen mondatban 
megfogalmazni.  

– A Fool Moon a sajátos 
a capella hangzásvilágával 
valami egészen különleges 
színt hozott a hazai könnyű-
zenei életbe. Az a tíz év szak-
mai szempontból mit adott 
neked, miben járult hozzá 
a karriered alakulásához?

– Nekem ebben az volt a ki-
hívás, hogy hogy tudok olyan 
produkciót összerakni, ami-
ben az acapellát népszerűvé 
tudom tenni a nagyközönség 
számára. Amikor az It can’t 
be over-en dolgoztam szer-
zőként, akkor úgy gondolom, 
hogy ez sikerült. Úgy érzem, 
az ilyen törekvéseim kevésbé 
az én személyes sikeremhez, 
mint inkább az együttes sike-
réhez járultak hozzá. És ezzel 
nincs is semmi baj.

– Mennyire volt zökkenő-
mentes az átmenet a szóló 
énekesi létre? Meglátásod sze-
rint manapság egy zenekar 
vagy egy szóló énekes számá-
ra könnyebb az előrejutás, a 
népszerűség elérése?

– A szóló dolgaim már 
előbb elkezdődtek, például 
a Bennünk a világ című al-
bumom már 2006-ban meg-
jelent. Éppen ezért nem volt 
nagyon éles a váltás, amikor 
elkezdtem csak ezzel foglal-
kozni. A különbség annyi, 
hogy most minden időmet 
erre szánom. 

– Hogyan mutatnád be azt 
a zenei stílust, amelyet ön-
álló előadóként képviselsz? 
Mi a szándékod a zenéd-
del, mondanivalód a dalaid 
szövegeivel?

– Szeretnék a zenémmel re-
ményt adni vagy olyan dol-
gokról énekelni, amik meg-
történtek velem. 

– Vannak még olyan zenei 
műfajok, amelyekben szíve-
sen kipróbálnád magad? 

– A műfajok próbálgatása 
nem az én asztalom. Én pop-
zenéket írok és a koncertjei-
men ezeket a szerzeménye-
ket adom elő. Persze mindig 
változtatok a zenéimen, so-
sem lesz ugyanolyan két dal, 
de ezt nem kipróbálásnak hí-
vom, hanem egyszerűen újat 
csinálok.

– Milyen terveid vannak a 
2018-as évre? 

– Az idei év pontos mene-
tét a Sztárban sztár +1 kicsi 
után fogjuk kialakítani. Ter-
mészetesen azért már vannak 
tervek, lesznek koncertek és 
új dalok is.

 Budai Klára

Rácz Gergő: „A zeneszerzés olyan, mint megfogalmazni egy érzést”
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FFFeeebbbbruuár 55-tttőőőll úúújjjrrraaa ÁÁÁlll aazzz aallkkkuuu
Február 5-től folytatódik a TV2 legendás vetélkedője, az Áll az alku Gundel Takács Gábor ve-

zetésével. Magyarország egyik legnépszerűbb gameshow-ja nemcsak egy játék, nemcsak a 

pénzről és a szerencséről szól, hanem emberekről, a történeteikről, vágyaikról, problémáikról. Színes hírek
A Lakástalkshow vendége 
volt a mindig derűs színész-
nő, Ónodi Eszter, aki őszin-
tén beszélt Lovász Lászlónak 
gyerekkoráról, magánéleté-
ről, karrierjéről és szerepei-
ről egyaránt. 

A VIASAT3 műsorából ki-
derült, olyan titkokat őriz, 
melyeket nem szívesen oszt 
meg másokkal. Ónodi Eszter 
egykeként nőtt fel, saját be-
vallása szerint is teljesen idil-
li családban. Testvérek és na-
gyobb megpróbáltatások híján 
ma már másképp látja ezt a 
harmonikus képet. Őszintén 
beszélgetett Lovász Lászlóval 
arról, hogy miként változtat-
hatott volna életén egy testvér, 
és hogy mennyire hatott ki szí-
nészi teljesítményére mindez.

- Most már felnőtt fejjel tu-
dom, hogy ha lett volna egy 
testvérem, akkor nagyon sok 
esetben megváltoztatott volna 
engem is, a személyiségemet 

is, az egész élethez való viszo-
nyomat, hogy van egy másik 
ember, akinek ezen osztoz-
ni kell, amit én egymagam 
kaptam meg – magyarázta a 
színésznő.

Bár gyermekkoráról, mun-
kájáról szívesen beszél, még-
is vannak életének olyan ré-
szei, amit nem oszt meg a 
nyilvánossággal.

- A titkaimat magammal 
hordozom. Sokszor belőlük 
dolgozom. Titkon azt remé-
lem, hogy ez hozzáad a szemé-
lyiségemhez, ettől nem leszek 
unalmas vagy kiszámítható – 
mondta Lovász Lászlónak.

Ónodi Eszter: Vannak titkaim

A 60-as, 70-es, 80-as évek
legnagyobb retro slágerei
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Világpiaci árakhoz igazodva szeretettel várunk 
minden kedves érdekl�d�t. 

Autóroncsot egyben nem veszünk át! 
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Vas: 60 Ft/kg
Vaslemez: 55 Ft/kg
+8 mm fölötti: 68 Ft/kg
Akkumulátor: 190 Ft/kg
Vörösréz: 1350 Ft/kg
Sárgaréz: 900 Ft/kg
Gép öntvény: 62 Ft/kg

VASTELEP ÉRD
NAGYÁLLOMÁS

Tel./fax: 06-23/360-149
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig: 8.00–16.00 óráig

Az átvételhez szükséges dokumentumok:
Személyi igazolvány • Adóazonosító szám • Lakcímkártya
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Otthon, mint munkahely
Azt hívjuk Home Office-nak, amikor valaki az irodai munkáját nem a munkahelyén, a cég irodá-

jában végzi el, hanem otthonról dolgozik, a saját lakásában lévő íróasztalon, számítógépen, az 

elkészült produktumokat, feladatokat pedig valahogy bemutatja, dokumentálja feletteseinek.Álláspont

 ■ Ez az a két mondat, 

ami biztosan nem jelent 

semmi jót, ha elhang-

zik. Az elsőt az új kollé-

gák szokták elkövetni, 

amivel meg is alapoz-

hatják rossz viszonyu-

kat egy arra érzékeny 

csapatban, főnökkel.

1. „Az előző munkahelye-
men így csináltam”

Hacsak nem arra vettek fel, 
hogy kitaláljunk, bevezes-
sünk valamit a cégnél, ami 
még nincs náluk, ezt szigo-
rúan tilos mondani – minden 
helyzetben. 

Célravezetőbb, ha megis-
merjük a céget, a csapatot, 
a munkamódszerüket, mie-
lőtt bármit is kinyilatkozta-
tunk. Az első dolgunk a kol-
légák bizalmának elnyerése. 
Ezt ezzel a mondattal azonnal 
aláássuk, és nagyon nehéz a 
visszaút. Új vezető lehetőleg 

kerülje e mondat másik válto-
zatát: „nálam ez úgy szokott 
lenni, hogy …” A beosztottak 
bizalma nélkül nem lesz kit 
vezetünk, mert nem fognak 
követni.

Bizalmat építeni akár új ve-
zetőként, akár új kollégaként, 
csapattagként azzal lehet, ha 
kérdezünk, érdeklődők va-
gyunk, és nem mondunk véle-
ményt. Ez utóbbit nehéz, mert 
előbb-utóbb kérdezni fognak. 

2. „Az elődje így csinálta”
Ez az, amit az új kollégával 
szemben követnek el az új 

munkahelyen. Ha elhangzik 
az elődünkre hivatkozás, le-
gyünk érdeklődők: mi volt az 
a kollégák szerint, amit ő na-
gyon jól, hatékonyan csinált, 
és érdemes ugyanúgy folytat-
ni? Miben érdemes szerintük 
változtatni? 

Ne mondjunk véleményt 
akkor sem, ha esetleg rossz 
színben tüntetik fel az 
elődünket.

Ne feledjük, az új munka-
helyünkkel közös a célunk: 
ők is azt szeretnék, ha bevál-
nánk és hosszútávon a kollé-
gájuk lennénk.

2 karriergyilkos mondat 
az új munkahelyen  ■ A segítők, coach-ok 

álláskeresési tanács-

adók a munkaerőhiá-

nyos környezetben para-

dox módon egyre több 

megbízást kapnak. 

Fontos lett az álláskeresőknek, 
hogy olyan állást találjanak, 
ami nekik is jó, hosszútávon 
is. Az állástalálás nem annyi-
ra problémamegoldást jelent 
manapság, hanem minőségi 
váltásokat. Jobb munkakör-
nyezet, jobb légkör, kényel-
mesebb élet. 

Mivel ez a szemlélet még 
az álláskeresőknek, állásvál-
tóknak is újdonság, nincs is 
igazán eszközük arra, hogy 
kiválasszák a nekik megfele-
lő munkahelyet. Marad a régi 
módszer: jelentkezik, állásin-
terjún szerez egy-két benyo-
mást, dönt ezek alapján. Ha 
a döntés nem volt jó, akkor 
próbaidőben kezdhet újra ál-
lást keresni.

A tanácsadók ezt a helyze-
tet tudják elkerülhetővé ten-
ni. Az álláskeresőknek szóló 

tanácsok eddig az interjú-
kérdések megválaszolásáról 
szóltak, most arról is, mit kell 
kérdezni egy interjún. Ezek 
a kérdések persze az egyén 
lehetőségétől, személyisé-
gétől is függenek – más fon-
tos mindenkinek, mások a 
szempontjaink, mást tartunk 
jó állásnak.

A hivatásos/önkéntes segí-
tőkkel erről is lehet őszintén 
beszélni. A jó állás megtalá-
lásának első lépése, hogy a 
munkáltatóval, munkahellyel 
szemben támasztott elvárása-
inkat tisztázzuk, konkretizál-
juk, felmérjük, reálisak-e ezek, 
vagy alul- ill. túlpozicionáltak. 

Hogyan dolgoznak
az álláskeresési tanácsadók?

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.



72018. február 1.

K
ö

v
e

ss
 m

in
k

e
t 

a
 f

a
c

e
b

o
o

k
o

n
 i

s!
 w

w
w

.f
a

c
e

b
o

o
k

.c
o

m
/s

z
u

p
e

ri
n

fo
b

u
d

a
p

e
st



M
a

g
á

n
 a

p
ró

h
ir

d
e

té
s!

 1
0

 s
z

ó
: 

3
9

0
0

 F
t+

á
fa

Hirdetésfelvétel: Telefon: 06-1/887-0707

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

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? Régi, új, fa, 
műanyag, bukó-nyíló, tetőtéri nyílászárók javí-
tása. 06-30/793-2443

ADÁS-VÉTEL
DUNNÁKAT, PÁRNÁKAT  22.500 Ft/
kg-ig, hagyatékot, örökséget vásárolok. 
06-70/422-4659

SZEMÉLYAUTÓKAT ÉS  vashulladékot vásárolok. 
Tel: 70/555-12-62

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
TYÚK  , gyönyörű, 14 hónapos, 75% termelés, föl-
dön nevelt. INGYENES szállítás. 690 Ft/db. Érd.: 
06-70/776-3007

ÁLLÁS
PANEL LAKÁSOM  felújításához keresek alkal-
mankénti segítséget. Tel.: 70/278-5784

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

FUVAROZÓ CÉG  XV. kerületi telephelyére garázs-
mesteri és telephelyi feladatok ellátására munka-
társat keres éjszakai és hétvégi műszakra, minden 
második nap 17-től 08-ig hétvégén 08-tól másnap 
08-ig. Feladat: a járművek ellenőrzése, eszközök 
kiadása /bevétele, dokumentálása. Előny a teher-
gépjárművek-kamionok ismerete, sofőr múlt, 
targoncázási gyakorlat. Nyugdíjas jelentkezését is 
fogadjuk. Jelentkezés a szaki.trans@szakitrans. hu 
Tel.: +36-30/279-1670

NYUGDÍJAS MUNKAVÁLLALÓKAT  keresünk az 
alábbi pozicókba: áruházi kisegítő, villanyszerelő, 
festő, karbantartó, bérszámfejtő, szórólap terjesz-
tő, takarító, étel csomagoló és varrónő poziciókba. 
Napi 4-6-8 órában! Szomszédok Nyugdíjas Szö-
vetkezet, 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 50. 
06-20/215-08-37, 06-1/781-0045

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

KŐMŰVESEKET  , ácsokat keresek Budapest XI. 
kerületbe azonnali kezdéssel. 70/313-7124

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

A Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi 

Egyetem, Kollégiumok 
Műszaki Osztály az alábbi 

szakmunkás álláslehetőséget  
hirdeti meg:

Az önéletrajzokat a  
humaneroforras@mail.bme.hu 

e-mail címre várjuk.

ÉVES ÁLLÁSRA  , versenyképes fi zetéssel keresünk 
OKJ-s vizsgával rendelkező gépkezelőt hetelős 
munkára. Érdeklődni: 06-20/974-9358

ISASZEGI TELEPHELYRE  betanított munkásokat 
keresünk CNC esztergagép és maró kezelésére, to-
vábbá lakatos szakembereket keresünk fi nomme-
chanikai szerelési munkára. Érd: 06-28/898-260 
vagy 06-20/386-5910

SZEMÉLY ÉS  vagyonőr munka külső belső hely-
színen! Versenyképes bérezés! 06-30/482-0055

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

ELTARTÁS
IDŐSGONDOZÁST VÁLLALOK  és eltartási szerző-
dést kötnék. Tel.: +36-30/7087-009

LEINFORMÁLHATÓ KÖZÉPKORÚ HÖLGY
eltartási, életjáradéki szerződést kötne, 

akár nagyobb egyösszegű kifizetéssel, 
valamint teljes ellátással, gondozással, 

ügyvédi ügyintézéssel.
tel.: 06-20-229-0986

ÉLETJÁRADÉK
FIATALEMBER ÉLETJÁRADÉKOT  fi zetne idős 
tulajdonosnak belvárosi lakásért haszonélvezet 
megtartásával T.:70/3942324

LEINFORMÁLHATÓ FIATAL  házaspár életjáradéki 
szerződést kötne idős hölggyel vagy úrral. Tel.: 
06-30/291-0463

ÉLETMÓD

 
tanfolyam

hídnál.
 

FESTÉS-MÁZOLÁS
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

GONDOZÁS

NYUGDÍJAS HÁZ
A közeljövőben induló, 

hajdúszoboszlói hotelből 
kialakított, magas szintű 

szolgáltatást nyújtó idősek 
otthona kedvező feltételek 

mellett várja lakóit. 
Teljes ellátás, 24 órás felügyelet. 

Képeket és 3D-s szobamintát 
küldök, illetve a helyszínen is meg 

lehet tekinteni az intézményt.

Telefon: 20/459-6890

HÁZTARTÁSI GÉPEK
MOSÓGÉPEK ÖSSZES  típusának javítása 4 

órán belül, 1 év garanciával. Tel.: 389-8073, 

06-20/9105-311

Felújított mosógépek 
garanciával!

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

INGATLAN

SZOLNOKTÓL  6 km-re, Milléren eladó 25 nm-es 

hétvégi ház, 800 nm-es telken, melynek 10%-a 

beépíthető. Irányár: 3,8.M.Ft. +36-30/328-3201

BUDAPESTEN A VÁRBAN  eladó ingatlant kere-

sek megvételre 45-50 m-ig. Tel: 06-20/417-2373

TÁPIÓSZŐLŐSÖN ELADÓ  3660 m²-es telek, 
könnyűszerkezetes építménnyel és 12 lábas 
konténerrel. Víz, villany bevezetve. Víz és 
elektromos hálózat 90 m hosszban locsolás-
hoz kiépítve. Tel.: 06-20/3552-606

NÉMETORSZÁGBAN, PASSAU  közelében városi, 

lakóparki 1 szobás lakás csodás panorámával, 

13,8 millió Ft-ért teljes ügyintézéssel eladó. A la-

kás jól kiadható. Munkalehetőségek, egyetemek, 

síkörnyék. 06-30/206-5920, +4917676867515

ÉLETJÁRADÉK 
SZOLGÁLTATÁS
KÖZVETÍTÉS

Többmilliós egyösszegű, továbbá 
folyamatos havi járadékfizetés, törődés, 
gondozás, folyamatos kapcsolattartás.

Tel.: 06-70/492-6678

HÍVJON BIZALOMMAL 
MINDEN KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL!

NE BÍZZA ÉLETE BEFEKTETÉSÉT 
LEINFORMÁLHATATLAN EMBEREKRE!

HILF

XII. ker. Böszörményi út 16/b
Tel.: 06-70/407-3898

boszormenyiaranyhaz.hu

KÉSZPÉNZES 
FELVÁSÁRLÁS

Tört és fazonarany 18.000 Ft/g-ig

öö ééé ii úúú /b//bb

Zsolnay, Herendi, 
mindenféle antik 

tárgy 300.000 Ft-tól 
akár több millió Ft-ig.

Ékszerek, gyémántok, 
brilliáns, gránát, 

borostyán.
Arany és acél karórák.

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!

A Fresenius Medical Care
F�ÁLLÁSÚ TAKARÍTÓ munkakörbe 

új kollégát keres budapesti dialízis központban hosszú távra.
Munkavégzés helye: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 13.

Fontos számunkra a higiéniás környezet biztosítása, 
a megbízhatóság és a lelkiismeretesség.

El�ny: egészségügyi intézményben szerzett takarítói tapasztalat.
Hat napos munkarend, munkavégzés beosztás szerint több 

m�szakban hétf�t�l szombatig.
Jelentkezés önéletrajzzal személyesen a központban vagy e-mailben!

Kuczora Ildikó – 1077 Budapest, Rottenbiller utca 13.; 
e-mail: jobs-hu@fmc-ag.com 

Érdekl�dni telefonon lehet: 70/866-7965

VABEKO Kft. teljes munkaidős főállásra 

RONCSOLÁSMENTES 
ANYAGVIZSGÁLÓ
munkatársat keres csővezetékek,  

tartályok roncsolás mentes anyagvizsgálatára. 

Elvárások: középfokú műszaki végzettség és jártasság 

 HT, MT, RT, PT, VT és ÚT vizsgálati technológiákban. 

Az önéletrajzokat a következő e-mail címre várjuk:  

gmaczko@vabekokft.hu, telefon: 06-84/311-310.

06-30/788-6062

Hagyatékot 

is!

222222

ttt

akár

10 000–30 000 Ft 

darabja

Agancs felvásárlás!



92018. február 1.

Ü
z

le
ti

 a
p

ró
h

ir
d

e
té

s!
 1

0
 s

z
ó

: 
7

8
0

0
 F

t+
á

fa

ANETT TOURS
1066 Bp., Dessewffy u. 49.

Tel.: 269-3533 • www.anetttours.hu

Regisztrációs díj minden útnál 500,- Ft/fő
R-01365

PRÁGA – 
KARLOVY VARY

2018. 03. 15-18. 4 nap/3 éj
Busz + 4* hotel + reggeli

49.500 Ft/fő!
KRAKKÓ-AUSCHWITZ-
WIELICZKA-ZAKOPANE
2018. 03. 16-18. 3 nap/2 éj
Busz + 3* hotel + reggeli

37.600 Ft/fő
SZLOVÉNIAI ÍZELÍTŐ

2018. 03. 24-25. 2 nap/1 éj
Busz + 3* hotel + reggeli

29.900 Ft/fő
Előfoglalási kedvezmények 

a görög nyaralásokra
március 29-ig busszal 7%, 
egyénileg 5% kedvezmény.

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

M�ANYAG ABLAKOK
Szolgáltatásaink: Szaktanácsadás • Árajánlat készítés 

• Helyszíni felmérés • Beépítés • K�m�vesmunkák
Bp. XIV. Nagy Lajos király útja 115.
Tel.: 06-1/769-6347, 06-70/418-7751

e-mail: pest@braviaablak.hu

55-60% kedvezmény
a 80 mm-es 6 légkamrás aluplast m�anyag 

nyílászárókból és a beépített díjakból febr. 28-ig!

web: www.braviaablak.hu

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

Intézményi és munkahelyi étkeztetéssel foglalkozó

KONYHAI KISEGÍTŐ
munkatársakat keresünk budapesti konyháinkra az alábbi kerületekbe: 

3., 9., 10., 11., 13., valamint Dunakeszire és Dunaharasztira.

Munkaidő:  Hétfőtől péntekig 6:00-14:30.
Érdeklődni hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között a 

20/346-8374-es és a 70/681-2276-os telefonszámon lehet, 
valamint várjuk jelentkezésüket a hr@hungast.hu e-mail címen is..

Feladatok: 
 

 

 

 

 

 

JÁTÉK

Gombfoci!
60-as évek 

trafikos gombfocijait 
keresi megvételre 

gyűjtő!
ocsi@porto.hu

vagy

20/947-0776
KÁDFELÚJÍTÁS

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

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

… az Ön kéménye 
biztonságos?

Kémény-építés, 
kéménymagasítás, 
kémény-felújítás.

06 30 959 3204

kemeny2015@gmail.com

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

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

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.

HASZNÁLT KÖMYVEKET  , könyvhagyatékot vásá-
rolok, készpénzzel fi zetek. 06-70/595-0555

KŐMŰVES
JÓZANÉLETŰ BRIGÁD  azonnalra vállalja csa-
ládi házak építését, szakipari munkákat. Tel.: 
06-20/232-5663

LAKÁSFELÚJÍTÁS
LAKÁSFELÚJÍTÁS!  Ács, kőműves, burkoló, festő, 

lakatos, víz, fűtés, villanyszerelés, szigetelés, tér-

kövezés. 06-70/944-7755 

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

PARKETTÁZÁS
PARKETTAFEKTETÉS, ÁTRAKÁS,  csiszolás, lakko-

zás, szőnyegpadló - és laminált parketta lerakás 

garanciával. Tel.: 06-1/3842-750, 06-70/312-8131

PARKETTA
s z a k ü z l e t

c saphornyos tölg y 22 mm - es
natúr: 7.850 Ft/nm-től, 

rusztikus: 6.700 Ft/nm-től
1149 Bp., Mexikói út 6.

T.: 1/363-2367 
30/970-3336 

www.parketta.hu 
email: cshang@gmail.hu 
PARKET TÁZÁST VÁLL ALUNK

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
BUDAPEST, FÖLÖSLEGESSÉ  vált tárgyait meg-

vásárolom hívjon bizalommal, házhoz megyek.

Tel: 06-20/289-9876

SZOLGÁLTATÁS
ÉPÜLETEK TERVEZÉSE  kedvezményes miskol-
ci árakon! Elérhetőség: giftenergykft@gmail.
com 06-30/228-9516

ÁCS, TETŐFEDŐ,  bádogos munkák. Anyag és 

munkadíj 4500 Ft/m² lindab lemezzel. Régi te-

tők felújítása. Lapos tető szigetelés. Számlaké-

pesen! Mátyás Európa Hu Kft. 06-30/376-8440, 

06-70/219-9167

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

TETŐ
TETŐJAVÍTÁS-TETŐSZIGETELÉS  , bádogozás, 

kőműves munkák -kéményfelújítás, festés, szi-

getelés elvégzése. 06-70/260-30-40

ÚJ ÉS RÉGI  tetők javítása, és lakás felújítást vál-

lalok.Tel: 06-20/289-9876

TETŐJAVÍTÁS  , ácsmunkák. Cserepezés Lindab 

lemezzel és cseréppel. Bádogozás, ereszcsatorna. 

06-30/899-6270

MAGAS ÉS LAPOSTETŐK  kivitelezését, fel-

újítását, javítását, szigetelését, ezek bádo-

gosmunkáit vállalom! 35 év gyakorlattal! Tel.: 

06-20/92-68-321

ÜDÜLÉS

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

MEZŐKÖVESD 
GYÓGYFÜRDŐN 

3 nap/2 éj 
félpanzióval: 9.800.-

6 nap/5 éj 
félpanzióval: 24.500.-
Tel.: 06-49/312-251
www.fenyo-panzio.hu

TÉLI AKCIÓK!  6 nap 5 éj szállás, 5 svédasztalos 

reggeli + 5 vacsora. Idegenforgalmi adó, ga-

rázs, wifi . CSAK: 21.900 Ft./fő/ csomag! Több 

ajánlat: http://hajduszoboszlo.jaszbere. hu Tel.: 

30/381-7941
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Daniel Ellsberg:
Végítéletgép
Egy atomháború-tervező 
vallomásai 

Amerika szigorúan titkos, em-
bertelen nukleáris politikája 
ma is érvényben 
van. Ám egy ma-
gas rangú szem-
tanú élete koc-
k á z t a t á s á v a l 
felfedi a titkokat.

Eszement terv, amely halá-
los veszéllyel fenyeget mind-
annyiunkat, vagy csupán 
rémkép? Paranoia vagy va-
lós félelem? A korábbi magas 
rangú nemzetvédelmi elemző, 
Daniel Ellsberg elsőként ír az 
1960-as évek amerikai atom-
programjáról. Ha valaha meg-
valósulnak az Eisenhower el-
nök ideje alatt készült totális 
atomháborús tervek, az az em-
beriség csaknem teljes kiha-
lásához vezethet. Ellsberg fi -
gyelmeztet, hogy a történelem 
legveszélyesebb fegyverkezése 

folyik, és a Trump-adminiszt-
ráció csak folytatása a teljes 
megsemmisüléshez vezető 
útnak.

Michael Wolff:
Tűz és düh – Trump
a Fehér Házban
Michael Wolff, a Fehér Házba 
bejáratos oknyomozó újságíró 
a közelmúlt leg-
vitatottabb ame-
rikai elnökének 
történetét meséli 
el bennfentes ér-
tesülései alapján. 
Donald Trump elnökségének 
első kilenc hónapja viharos, 
vérlázító és – nem utolsósor-
ban – fi lmszerűen fordulatos 
volt. Wolff nem mindennapi 
jogosítványának hála rendkí-
vüli bepillantást kaphatunk 
a Trump-adminisztráció fon-
dorlatos belső játszmáiba és 
megérthetjük, hogyan kerül-
hetett pozícióba és törhet egy-
re magasabbra ez a rapszodi-
kus és zabolátlan természetű 

ember. A Tűz és düh a megje-
lenés napján bombaként rob-
bant az Egyesült Államokban, 
hisz a sikerkönyves szerző leg-
újabb bestsellerében megannyi 
új tényt és összefüggést tár fel, 
amelyek más megvilágításba 
helyezik az Ovális Irodában 
kialakult káoszt. 

Danielle Steel:
A szerető 
Natasa Leonova életét a szép-
sége mentette meg. Egy orosz 
milliárdos, Vladi-
mir Stanislas lát-
ta meg őt évekkel 
ezelőtt, amint az 
utcán fagyosko-
dott. A lány azóta 
a férfi  védelmét élvezve hihe-
tetlen luxusban él, nincs más 
dolga, mint boldoggá tenni Vla-
dimirt, nem kérdezni semmit, 
és diszkrétnek lenni.

Theo Luca egy világhírű és 
roppant nehéz természetű fes-
tőművész fi a, maga is tehet-
séges festő. Apja vagyont érő 

festményeket hagyott a felesé-
gére és a fi ára, ám a képeket az 
özvegy nem hajlandó eladni. 
Étteremmé alakíttatta át - és ez-
zel messze földön híressé tette 
- Saint Paul de Vence-i házu-
kat, hogy a vendégek megcso-
dálhassák elhunyt férje képeit.

 Amikor Natasa és Vladimir 
felkeresi a híres éttermet, az 
orosz milliárdos szemet vet Lo-
renzo Luca egyik festményére. 
Mivel a férfi  nincs hozzászokva 
a visszautasításhoz, feldühíti 
az özvegy ellenállása. Elhatá-
rozza, hogy megszerzi a fest-
ményt, bármilyen eszközhöz 
kell is folyamodnia.

N. Fülöp Beáta:
Dolce - A megbocsátás ára
A Dolce - A megbocsátás ára 
végigkíséri az Olvasót a sze-
relem minden 
lehetséges út-
ján. Megmutatja 
a legfényesebb 
boldogságot, de 
a boldogtalanság 

legsötétebb barlangjaiba is el-
kalauzol. Egyik kezével elröpít 
a súlytalan és gondtalan eroti-
ka világába, míg a másikkal le-
ránt a félelmetes érzések mély 
szakadékába. Az Olvasó együtt 
vibrál, ég, lángol, gyűlöl és sze-
ret a főhőssel. Kérdések hada 
merülhet fel: Vajon sikerül-e 
a szerelmeseknek kimászni-
uk az érzelmi csapdából anél-
kül, hogy életre szóló sérülé-
seket szereznének? Sikerül-e 
győztesen kikerülni a háború-
ból, amit egymás ellen vívnak, 
de egymásért? Vagy marad az 
örök lángok közötti vergődés, 
a kínzó beteljesületlen vágya-
kozás a másik után? A megbo-
csátás valóban az őszinte sze-
relem szócsöve, vagy csupán 
egy emberi érzelmektől men-
tes tudatos cselekedet? Anna, 
a fi atal írónő, és Gábriel, az ér-
zékeny trombitaművész szerel-
mi története lebilincselő, mert 
emberi, mert mai, és mert ők 
maguk is olyanok, mint mi va-
gyunk, Te vagy én...

k k

h h

Erdélyi utakon gyűjtötte lemezanyagát az énekesnő
Hosszú évek óta jár népzenei gyűjtőutakon, és az ottani tapasztalások alapján jelenteti meg 

első szólólemezét Tímár Sára Prima Primissima Junior, Levente- és Ex Libris-díjas énekesnő. 

Sárát több formációból, többek közt a Sebő együttesből is ismerheti a nagyközönség. Kikapcsoló

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

e-mail: rejtveny@szuperinfo.hu
2018. február 9.

rejtvénycsomagot sorsolunk ki.
A helyes megfejtést és a nyertesek nevét 

A Szuperinfó 2018/3. heti rejtvényének megfejtése:
Ki rossz hírt hoz, nem kedvelik sehol.

Nyertese:
Zobolyák István, Budapest XVIII. 

Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.
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Ha van zenekar, amely 
dalaival, üzenetével, fa-
lakat lebontó energiájával 
stabil és megkerülhetetlen 
szereplője a hazai zenei élet-
nek, akkor az Edda Művek min-
denképpen az. Az együttes március 
10-én ismét birtokba veszi a Papp Lász-
ló Budapest Sportarénát, hogy egy ha-
talmas, új bulival örvendeztesse meg 
rajongóit.

A nagykoncert előtt frissen lát nap-
világot a zenekar 33. nagylemeze. 

- Dupla albu-
mot adunk ki, az egyik 
CD „Dalok a Testnek”, a másik „Da-

lok a Léleknek” címmel. A le-
mez készül és igazi nagy bulira 
készülünk. Valami mást sze-
retnénk adni, mint amit eddig, 
valami többet, meglepő megol-
dásokkal, zenésztársakkal, de 
a lényeg nem változik, az Edda 
dalok, Ti és Mi. Ez a mi erőnk, 
amely 2018-ban lesz 44 éve. 
Én magam 66 éves leszek, erre 
azért durrantunk egy vagy két 
pezsgőt – mondja a frontember.

Amelie akkor veszítette el a férjét, amikor az éppen kór-
házba vitte őt, hogy megszülje első gyereküket. A 
baleset óta hét év telt el, és azóta is egyedül 
neveli fi át, Samuelt. A fi ú súlyos viselke-
dési problémákkal küzd, követelőző 
és erőszakos, ugyanakkor folyton 
retteg és azt állítja hogy egy fé-
lelmetes szörny lakik a házuk-
ban. Amelie egy nap talál 
egy Mr. Babadook nevű 
különös gyerekkönyvet 
az ajtajuk előtt, és mi-
vel ártatlan ajándék-
nak gondolja, magá-
hoz veszi. Az ijesztő 
gyerekkönyv hatá-
sára azonban a fi ú 
állapota csak rosz-
szabbodik. Ame-
lie sejteni kezdi, 
hogy talán tényleg 
nincsenek egyedül 
a házukban...

EDDA 
MŰVEK

Április 29-én a Papp László Budapest 
Sportarénában ad műsort a Kings 
On Ice. A lenyűgöző és különleges 

produkcióban a kor-
csolyázók feszegetik 

a gravitáció törvényét, 
akrobatikus elemek-

kel, izgalmas és olykor 
veszélyes koreográfi ákkal 

gazdagítják az előadást.
A Kings On Ice a világ 

legnagyobb műkorcsolyázói-
nak lenyűgöző előadása. A „Jég 

Királyai” egyedülálló zenés jég-
show-ban műkorcsolya olimpiai és 
Európa-bajnokok is szerepelnek. A 
műsorban fellép Edvin Marton világ-
hírű, Emmy-díjas hegedűművész is, 
a legjobb Antonio 
Stradivarius he-
gedűjével, hogy 
hegedűversenyé-
vel elkápráztas-
sa a publikumot 
pazar fények 
pompájában. 

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

Az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc 170. évfordulóját egy 
látványos rockmusicallal ünnepel-
hetjük meg a Papp László Buda-
pest Sportarénában. Március 15-
én új szemszögből ismerhetjük 

meg a történelmi 
eseményt 

többek között Kiss Ramóna, Oláh Ibolya, 
Xantus Barbara, Varga Miklós, Vas-
tag Tamás és még sok más ismert 
művész játékában.

A Talpra, magyar! ősbemuta-
tója új megvilágításból tárja 

fel a 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc esemé-

nyeit.  A kétrészes rock-
musical táncosokkal, 

hatalmas korhű dísz-
letekkel és nagyí-
vű dalokkal va-
rázsolja elénk a 
történelemformá-
ló pillanatokat. 
Az előadáson kö-
zel száz szereplő 
lesz a színpadon 
a tánckarral és 
az ensemble-vel 
együtt.

A Babadook
Ikrek

Érdemes aktivizálnia ma-

gát, és belevágni abba, 

amibe szeretne, illetve 

lépéseket tennie vá-

gyai elérésére, mert 

a napokban min-

denhez hátszelet 

biztosítanak a 

csillagok. 

Bika
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Rák

A napokban különös talál-

kozásokban lesz része és 

új embereket ismerhet 

meg. 
Lehet, 

hogy 

elsőre némelyikük kü-

lönösnek tűnhet, de 

célszerű mindenki-

nek 
adnia 

egy 

esélyt.

Oroszlán
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Skorpió

Bármilyen problémás ü-

gyei 
is 

legyenek 
a 

családban vagy baráti 

körében, feltétlenül i-

gyekezzen azt rendez-

ni. 
A 

csillagok 

támogatják a kap-

csolati problémák 

megoldását.

Nyilas
Meglehetősen szétszórt 

lesz a héten. Nemigen 

találja majd a helyét, 

gyakran elfelejt dolgo-

kat és figyelmet-

lenségéből adó-

dóan kisebb kel-

lemetlenségek is 

érhetik.
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Ashton Kutcher
A Vízöntő férfi kisfiús bájával 

mindenkit elvarázsol. A február 

7-én született Ashton Kutcher 

örökifjú külsején sem fog az idő, 

semmit nem változott azóta, 

hogy megismertük őt Demi 

Moore párjaként.

Magyarországra 
jön a Kings On Ice

Talpra, magyar! ősbemutató 
az Arénában!

Februárban indul A Fal, a sorsfordító game show!
A várakozásnak vége! Elindul 2018 legjobban várt műsora, A Fal, a sorsfordító game show! 

A Sebestyén Balázs által vezetett monumentális díszletek között forgatott, egyedülálló 

hangulatú vetélkedőt február 5-től, minden hétköznap este 19:05 órától láthatják a nézők. Kikapcsoló
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Budapesten lesz a Michelin díjátadó gála
Budapesten rendezik március 26-án a gasztronómiai világ egyik legrango-

sabb eseményét. A Michelin és a Magyar Turisztikai Ügynökség együttmű-

ködésében bemutatják a Michelin-kalauz európai éttermeinek friss listáját.

Alfonso Bialetti 1933-ban ta-
lálta fel a kotyogóst, de Ma-
gyarországon csak az 1990-es 
években, a kávékultúra fel-
lendülésével vált igazán is-
mertté. Bár a szerkezet elju-
tott hazánkba, a használati 
utasításokkal nem mindenki 
van pontosan tisztában.

A kotyogóssal otthon fő-
zött kávékról általánosságban 
elmondható, hogy keserűek, 
pedig a két dolog nem jár kéz 
a kézben. Ennek oka, hogy 
a túlnyomó többség rosszul 
készíti, hiszen már az sem 
mindegy, hogy milyen vizet 
töltünk az eszközbe.

- Mivel a kotyogósban egy-
szerre alacsony a nyomás és 
magas a hőmérséklet, minél 
forróbb vizet kell beleönteni. 
Köztudott, hogy a kávé 98-99 
százaléka víz, tehát annak 

minőségére is érdemes nagy 
hangsúlyt fektetni – magya-
rázta Hegedüs László, a Paksi 
Kávé baristája.

A másik alapvető hiba, 
amit gyakran elkövetünk az, 
hogy letömjük a kávét. Ez 
azért baj, mert a víz nem tud-
ja alaposan átmosni. Fontos 
továbbá, hogy a kotyogóson 
található biztonsági szelep 
fölé ne kerüljön víz, másként 
biztosan nem lesz aromati-
kus a kávé.

Mindenki rosszul főzi 
a kávét?

Gasztronómia

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!
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)

Aranypénzek grammja akár 18 600 Ft

Magyar 10 koronás 
1914

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!!

Keresek Angelus, Heuer, Marvin, Doxa, Bovet,  Tavannes,  
Breitling, Vetta acél stopperos órákat 100 000–300 000 Ft-ig!

Zsebórák 200 000–
600 000 Ft-ig!

Gyűjteményembe keresek színes,  
régi eozinmázas  körpecsétes  

Zsolnay porcelánt! Kimagasló áron, 
törötett is! Mérettől  

függően 300 000–3 000 000 Ft-ig!

Váza  
szőlőfürtökkel 

levelekkel

Váza  
relife 

mintákkal

Kaspó őzzel

Virágtartó

Panorámás 
Kaspó

Tál relife 
mintával

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

Zsigmond forint

Gyűjteményeket bármilyen nagy tételben megvásárolok!
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 Szakértelem   Minőségi munka   Gyors kiszállás
 Diszkréció   Háziállatbarát technológiák

Tel.: 06 1 951 0253, 06 30 343 3155
e-mail: megrendeles@dunatox.hu

www.dunatox.hu

CSÓTÁNYIRTÁS
6800 Ft-tól

RÁGCSÁLÓIRTÁS
6600 Ft-tól

POLOSKAIRTÁS
10 900 Ft-tól

HANGYAIRTÁS
8100 Ft-tól BOLHAIRTÁS

8100 Ft-tól




