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A szájban dől el 
az egészségünk?

VARÁZSLATOS VILÁGŰR
A Vajdahunyadvárban május 26-ig látogatható kiállítás csillagközi kalandra hív. (2
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Ha nem mosod a fogad, jönnek a 
fognyüvő manók! – ilyen, és ehhez 
hasonló bölcseletekkel látjuk el gyer-
mekeinket a szájhigiénia kapcsán, 
de valójában vajmi keveset tudunk, 
és teszünk fogaink épségéért. Tudta, 
hogy akár a szánk is felelős lehet az 
ízületi problémáinkért?  3. oldal

Tel.: 06 30 343 3155
e-mail: megrendeles@dunatox.hu

www.dunatox.hu
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Véget ér az egyszer használatos 
műanyag korszaka

Jóváhagyta a műanyag-

hulladék mennyiségének 

visszaszorítását célzó 

szigorúbb szabályokat 

szerdán az Európai Par-

lament. 7. oldal
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u M�anyag nyílászárók 
45% kedvezménnyel ápr. 30-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 37.990 Ft+áfa-tól!
Továbbá redőnyök, párkányok, garázskapuk kedvező áron.

Kérjen irodánktól személyre szabott árajánlatot!
Már 18 éve a lakosság szolgálatában!

MÁTÉ ÉS TÁR S AI

0 6 - 3 0 / 6 2 2 - 3 4 3 2
Olcsó árak, megbízhatóság, gyorsaság.

0000000

CUKRÁSZ
a III. kerületi 

Cziniel Cukrászda 
keres munkájára 

igényes, gyakorlattal 
rendelkező, önállóan 
dolgozni tudó cukrász 

kollégát, teljes 
munkaidőben!

Kulturált munkakörnyezet, 
megbízható háttér,
biztos megélhetés.

Kreatív változatos munka.
Versenyképes, magas fizetés.

Jelentkezését a 
cziniel@czinielcukraszda.hu-ra

küldje el!
Tel.: 0630/922-2913

Kézilányt-,  hidegkonyhai 
munkatársat keresünk

a III. kerületi Cziniel Cukrászdába, 
fiatalos, lendületes csapatunkba.

Az új kolléga feladata a reggeli 
ételek készítése és a cukrászok 

munkájának segítése.

Kezdő cukrászok jelentkezését 
is várjuk!

• kulturált munkakörnyezet, 
• megbízható háttér, 
• biztos megélhetés

Napi 10 óra munka, a beosztás 
egy hónapra előre elkészül.

Fizetett szabadság.
Nettó 170.000-200.000 Ft 

Jelentkezés:
cziniel@czinielcukraszda.hu 

Tel.: 0630/922-2913

Takarító-mosogató 
munkatársat keresünk

a III. kerületi 
Cziniel Cukrászdába, 
teljes munkaidőben!

Napi 8 óra munka, 
a beosztás egy hónapra 

előre elkészül.
Fizetett szabadság.

Nettó fizetés 170.000-200.000 Ft.
Biztos háttér!

1-2 év tapasztalat előnyt 
jelenthet.

Fényképes önéletrajzokat 
várunk e-mailben: 

cziniel@czinielcukraszda.hu
Telefon: 06-30/922-2913

Hirdesse 
meg 
Budapesten!

Tel.: 887-07077 070

!
TeTT l : 887lll 887

Kövess minket a  -on is!
www.facebook.com/ szuperinfobudapest
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Aktuális
Átadták a 3-as metró felújított szakaszát
A március 30-ai átadással lezárult az északi szakaszon a buszos pótlás, viszont fel-

készülhet Dél-Pest a tortúrára, ennek a szakasznak (Kőbánya-Kispest és a Nagyvárad 

tér között) már április 6-án elkezdik a felújítását.

■ A Vajdahunyadvár-

ban március 30–tól má-

jus 26-ig látogatható ki-

állítás és játék képze-

letbeli űrutazásra, csil-

lagközi kalandra hív. 

A játék során a látogatók be-
barangolhatják a Naprend-
szert, sőt, elmerészkedhetnek 
a Tejúton is túlra, miközben 
furfangos feladványok és koz-
mikus kihívások teszik próbá-
ra bátorságukat, tudásukat és 
érzékeiket.

Küldetésük célja, hogy az 
egyes űrkikötőket érintve 
megfejtsék a mindenség tit-
kait, begyűjtsék a fényjeleket, 
majd szerencsésen visszatér-
jenek a Földre.

Az utazás során a résztve-
vők megismerhetik a világ-
űr törvényeit és természetét, 

valamint megcsodálhatják tá-
voli tájait és égitestjeit: a Koz-
mikus Kazánt, a Szeszélyes 
Ikernővért és az Égi Állatker-
tet. Megtudhatják, hogy me-
lyik planéta a Naprendszer 
porszívója, hogyan születnek 
a csillagok, továbbá kideríthe-
tik, vajon tudnának-e csellóz-
ni a Holdon, és hogy milyen 
íze van a galaktikus ködnek.

A kozmosz titkainak meg-
fejtéséhez bátor szívre, kí-
váncsiságra és éles érzékre 
is szükség lesz. Ám ha min-
den akadályt sikerrel vesz-
nek, a jutalom sem marad el.

Belépéskor a látogatók 
szöveges játékfüzetet kap-
nak, mellyel lépésről lépésre 
kerülhetnek egyre közelebb 
a célhoz. A több mint 1000 
négyzetméteren megvalósu-
ló kiállítás és játék izgalmas 

látványvilággal, rengeteg tu-
dományos felfedeznivalóval 
és ajándékkal várja a kaland-
vágyó látogatókat. 

Varázslatos világűr – csillagközi 
kaland – kiállítás és játék

Közterületen sem állhat 
a végtelenségig egy autó

Gyakori tévhit, hogy 

a lejárt műszaki en-

gedéllyel rendelke-

ző gépkocsikat nyu-

godtan az utcán 

lehet hagyni, ha az-

zal KRESZ-szabályt 

nem sértve várako-

zunk. Sokan úgy gondolják, 

hogy ha „olcsón” szeretné-

nek megszabadulni a közúti 

közlekedésre már alkalmat-

lan kocsitól, akkor elég az ut-

cán hagyni. Ez így azonban 

nem állja meg a helyét. Er-

ről a KRESZ – 1/1975. (II.5.) 

KPM-BM együttes rendelet 

– rendelkezik, amely az 59. § 

3. pontjában kimondja, hogy 

„azt a hatósági jelzéssel nem 

rendelkező járművet, amely a 

közúti forgalomban csak ilyen 

jelzéssel vehet részt, főútvo-

nalon tilos, mellékútvonalon 

– közterület-használati enge-

dély nélkül – legfeljebb 10 na-

pig szabad tárolni. Az úton e 

rendelkezések megszegésé-

vel tárolt járművet a rendőr-

ség, a közterület-felügyelet, a 

közút kezelője – a tulajdonos 

költségére – eltávolíthatja.”

Budapesten kerültek átadásra a MagyarBrands 2018 dí-
jai. A MagyarBrands Díjátadó Gála keretében immár 7 éve 
azokat a termékeket, illetve szolgáltatásokat választja ki 
a szakmai zsűri, melyek a négy kategóriában kiemelkedőt 
voltak képesek nyújtani.

A médiapiacról  idén 8 sajtótermék - köztük a  116 éves 
múltú Nemzeti Sport - vehette át a MagyarBrands-díjat, s 
ezt a kitüntető címet érdemelte ki a 30. évfolyamát megélő, 
Egerből indult Szuperinfó hetilaphálózat is. Az elismerést 
stílszerűen demonstráló nemzeti trikolor színű díjat Honfi 
Gábor (balról) alapító, a franchise hálózat vezetője vette át 
dr. Serényi Jánostól, a MagyarBrands program elnökétől.

A Szuperinfó az elmúlt közel 30 évben vált hazánk leg-
nagyobb példányszámú ingyenes terjesztésű laphálóza-
tává. Jelenleg 1280 városban és kistelepülésen, 56 önálló 
helyi lap jelenik meg, mellyel egyszerre 1 512 000 rend-
szeres olvasót tudhat magáénak. A Nemzeti Médiaanalízis 
szerint a magyar lakosság 1/3-a rendszeresen forgatja a 
Szuperinfót.

FOTÓ: ORBÁN GELLÉRT

MagyarBrands-díj
a Szuperinfónak

www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu

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

Manual Hungary Kft.

ajándékcsomag az első 200 résztvevőnek

  ÁLLÁSBÖRZE

profilképeket és videóbemutatkozókat tudtok készíteni

2 professzionális Maybelline sminkes vár

bekukkanthattok a kulisszák mögé

ELADÓI és IT 
pozíciókkal várunk!

Egy nap alatt tájékozódhatsz a cégről, 
ahova mész dolgozni, interjúzhatsz 

és az új munkáddal a zsebedben térhetsz haza.

Egy kérésünk van:
Jelenj meg 04.11.-én (csütörtökön) a Dumaszínházban! 

A recepciónál várunk 09:00-17:00 között, mindenben segítünk! 
Ingyenes a részvétel!

Jelentkezés:  
 fekete.nikolett@pannonjob.hu vagy  +36 20 329 9522  

A képzés el ye:  
m ka mellett végezhet   ösztö íjat k a képzés i jére   

e-lear i g oktatás va , em kell ta terem  ül i  kiváló oktatóktól t ulhatsz 

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

JELENTKEZZ MOST ÉS SZEREZZ INGYENESEN 
D KATEGÓRIÁS JOGOSÍTVÁNYT GKI KÁRTYÁVAL!

Képzést követ e : FIX, HOSSZÚ TÁVÚ ÁLLÁST KAPSZ 
BUDAPESTEN A VT ARRIVA CSAPATÁBAN,  

MINT AUTÓBUSZVEZET

F É L Á RON!
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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 
ttó)T

ó

06

AZON
gépet,

garanciá

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

KÁD KÁDFELÚJÍTÁS HŐ
val, Akció: fehér 16 00

240-9637, 06-30/989-42
KÉM

megbíz
ha szaké

rtelem kemenyfelujítokft
2007@ 063

Kastélyok ber

ezüsttárgyakat, 6-12 személyes 

stb. Kovács Margit kerámiákat, H

könyveket, antik bútoroka

Díjtalan kiszállással, értékb

Üzlet: +06-1/201-6188,

ST

ÉS 
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HITEL HÁZHOZ M
Expressz Hitelcen GYORS Hitelek ingatlanra a

3 nap alatt előzetes költségek n

BAR-listásoknak is megoldhat

Kedvező lakásvásárlási hitelek, cé

hitelek kezdő vállalkozásoknak is.

Adósságrendezés, személyi hitel.

www
.hite

l-gyo
rsan.

Gyors és korrekt ügyintézés, hívjon bizalommal!

Budai Gizella: 06-70/329-1543

Iroda: 06-1/200-5254,  

e-mail: expresszhitel@t-online.hu

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

FESTÉSMÁZOLÁS

Antialkoholista csapat 

es lakásfelújítást vállal!

@vipmail.hu 998-2369

tés, mázolás,
tázás, pézés,

zerelés, stb.

ERSZÁM
ogos gépeket, élhaj-

üllőt, CO hegesztőt, 
marót, kompresz-

6-70/6026-229
ÉPEK

k javítása 4 389-8073, 

k mosó-
rosütőt 

ő-

Díjtalan Tele (1) 280

fe bútoro
m� ezüs teljes h

LEND
v

RÉGI KÖNYVEK,  könyvtárak, hag

magas áron. Díjtalan kiszállással házh

FONT ANTIKVÁRIUM 1062 Bp., Andrássy

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

Telefon:
06-20/950-4941

Felújított m
osógépek

garanciával.
PARKETTANYIKORGÁS

OZOG? NYIKOROG?

�s Lajos parkettásmester bontás 

ünteti meg a parketta nyikorgását! 

avítás, csiszolás, tükörlakkozás. 

echnológia. 10 év garancia.

0/941-4891, 404-1230

arkettanyikorgas.hu ŐNYRELUXA
CIÓ

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

4
-2229 ny.hu

ÁSOK. 5%! s áron!

űanyag-
dőny: 
3év 

Buda
Pes
Tel.

K

Omeg akár 600 

Tartós, esztét
www.hazsz
Tel.: 

06-20

H�S FELÚJ 20% KEDV

SZOLGÁL

Lehel Csarnok - helyben vagyunk

sárolok nagyméretű és kisebb fe

dobozt, gyertyatartókat, tálcákat, törtezü

es Zsolnay porcelánokat, régi álló-, fali as

ékért első vevőként a legmagasabb árat fi

104 herendi17@freem
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Életmód

 ■ Ha nem mosod a fo-

gad, jönnek a fognyüvő 

manók! – ilyen, és ehhez 

hasonló bölcseletekkel 

látjuk el gyermekeinket 

a szájhigiénia kapcsán, 

de sajnos valójában vaj-

mi keveset tudunk, és te-

szünk fogaink épségéért.

Tudta például, hogy akár a 
szánk is felelős lehet az ízü-
leti problémáinkért? Dr. Cakó 
Annamária fogorvos, szájse-
bész szerint mindezek elle-
nére Magyarországon az em-
berek nagy százaléka csak 
akkor megy fogorvoshoz, ha 
már baj van. 

- Az emberek többsége úgy 
gondolja, hogy ha nem érez 
semmit, akkor baj sincs, és 
ha egyszer rendbe tetette a 
száját, az örökké tart. Pedig a 

száj igen fontos része a szer-
vezetnek. Nem is gondolják, 
mennyi mindent árul el egy 
nyelv, egy íny, egy nyálkahár-
tya az ember általános egész-
ségi állapotáról. A rágás egy 
hétköznapi fogalom, pedig 
a helyes rágás egy nagyon 
összetett és érzékeny folya-
mat, amiben számos izom, 
ideg, csont és egyéb szerv 
vesz részt. A rágóízület és a 
mozgás szervrendszere na-
gyon szoros kapcsolatban 
állnak egymással – fejti ki a 
szakember.

A szájban dől el az 
egészségünk?

KEN-EDI TRAVEL – UTOLSÓ HELYEK 
AKCIÓS ÁRON!

7000-30 000 FT 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

ERDÉLY –
SZÉKELYFÖLD KINCSEI

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

szállodában, svédasztalos reggeli, 
kirándulások, húsfeldolgozó 

látványműhely látogatás 
kolbásztöltéssel, kóstolóval, borral, 

kirándulások, 
látogatás a Csiki sör manufaktúrában

május 1-5., AKCIÓ!
59900 Ft helyett 44 900 Ft/fő!

BERLIN-POTSDAM 
4 nap 3 éj

20000 FT KEDVEZMÉNNYEL!
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos 

szállodában, svédasztalos reggeli, 
kirándulások

május 26-29. AKCIÓ!
84900 Ft helyett 64 900 Ft/fő!

DOLOMITOK LEGSZEBB TÁJAI 
5 nap 4 éj

20000 FT KEDVEZMÉNNYEL!
busz, idvez., 4 éj három- és négycsillagos 

szállogákban, svédasztalos reggeli, 
kirándulások a program szerint 

május 22-26. AKCIÓ!
94900 Ft helyett 74 900 Ft/fő!

SALZBURG-SALZKAMMERGUT 
ÉS A SASFÉSZEK 

4 nap 3 éj
10000 FT KEDVEZMÉNNYEL!

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

kirándulások a program szerint
május 16-19. AKCIÓ!

64900 Ft helyett 54 900 Ft/fő!

TIROL ÉS BOLZANO 
4 nap 3 éj

7000 FT KEDVEZMÉNNYEL!
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos 

szállodában, svédasztalos reggeli, 
tiroli folklór est vacsorával, 

kirándulások a program szerint
május 16-19. AKCIÓ!

71900 Ft helyett 64 900 Ft/fő!

BALTI KÖRÚT 
10 nap 9 éj

20000 FT KEDVEZMÉNNYEL!
busz, idvez., kirándulások a program 

szerint, 9 éj háromcsillagos szállodákban 
(Varsó, Vilnius, Riga, Tallin),

svédasztalos reggeli, idegenforgalmi adó
május 24-június 2. AKCIÓ!

149900 Ft helyett 129 900 Ft/fő

ALBÁNIA 
10 nap 9 éj

30000 FT KEDVEZMÉNNYEL!
busz, idvez., 1-1 éj oda-vissza 
Szerbiában, 7 éj Albániában 
négycsillagos, nagyon szép 

szállodakomplexumban, svédasztalos 
reggeli, ingyenes strandszervíz

jún. 25-júl. 4., AKCIÓ!
129900 Ft HELYETT 99 900 Ft/fő!

TOSZKÁN NYARALÁS ELBA-SZIGETI 
KIRÁNDULÁSSAL

6 nap 5 éj
20000 FT KEDVEZMÉNNYEL!

busz, idvez., 5 éj háromcsillagos  
szállodában, svédasztalos reggeli, 

ingyenes strandszervíz
május 27-június 1. AKCIÓ!

94900 Ft helyett 74 900 Ft/fő!

GÖRÖGORSZÁG-KAMENA VOURLA
10 nap 9 éj

20000 FT KEDVEZMÉNNYEL!
busz, idvez., 1-1 éj háromcsillagos 

szállodában Makedóniában, 
7 éj Görögországban Kamena Vourlán 
kétcsillag plusz besorolású, medencés 
szállodában, svédasztalos félpanzióval

jún. 25-júl. 4. AKCIÓ!
134900 Ft helyett 114 900 Ft/fő!

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!
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Paparazzi
 ■ Willcox hazánk egyik 

legtehetségesebb fia-

tal dj-producere.

Saját szerzeményei nemzet-
közi színvonalúak, amit mi 
sem bizonyít jobban, mint, 
hogy tavaly az amerikai Ultra 
Music is szerződtette Tequila 
című dalával. Két éve az „Év 
Felfedezettje”, idén pedig az 
„Év Producere” lett a szakma 
egyik legrangosabb hazai díj-
átadóján, a Ballantine’s Music 
Awards-on. Az idáig vezető 
útról, a dj szakmáról és ter-
veiről kérdeztük…

– Hogy vezetett az utad er-
re a pályára? Mi vonzott a dj 
pult mögé? Egyáltalán, hogy 
lesz/lehet valakiből dj? 

– Már egész fi atal korom-
ban éreztem, hogy a zenével 
több célom van, mint csak 
hallgatni. Tizenkét évesen is-
merkedtem meg az elektro-
nikus zenével, nem sokkal 
később pedig elkezdtem le-
mezeket gyűjteni, és fi gyelni, 
hogy mit csinálnak a „nagy” 
dj-k. Magával ragadott az 
egész, és megszállottja lettem 
a dolognak. Amikor megkap-
tam az első számítógépem, 
másnap már fent volt rajta egy 
elég komoly zeneszerkesztő 
program, azóta nem nagyon 
telt el hét, hogy ne foglalkoz-
zak zeneírással.

– Milyen stílus, zenei világ 
jellemző rád? Milyen zenéket 
szeretsz játszani? Miben rej-
lik az egyediséged?

– Szeretem ötvözni a külön-
böző hangzásokat, sokszor 
mélyről indítom a szetteket, 
de ha éppen olyan kedvem 
van, fesztiválosra veszem a 
hangzást. Szívesen játszom 
régi zenéket új köntösben, az 
ilyen felfrissített dalokra min-
dig nagy igény van a bulikban. 
Emellett természetesen a sa-
ját zenéimet is beleveszem a 
szettjeimbe, amiket sokszor 
tudatosan a buli különböző 
idősávjaihoz alkotok meg.

– Milyen kiadványaid je-
lentek meg eddig, és min dol-
gozol jelenleg?

– A „Day N Night”-tal indult 
a Willcox alteregó, aminek 

videóklipje már kiemelt sze-
repet kapott a hazai zene-
csatornáknál. Ezt követően 
sorban jöttek a további saját 
zenék, melyek milliós meg-
tekintéseket értek el a külön-
böző oldalakon (YouTube, 
SoundCloud stb.) A Tequi-
la pedig meghozta a külföldi 
áttörést (szerk. a hazai Gold 
Record mellett a nemzetkö-
zi Ultra Music-nál is megje-
lent a dal), de már elkészültek 
az idei évre tervezett dalok 
is, amelyek egyelőre még 
titkosak.

– A tevékenységed során mi 
motivál? Mit szeretnél mutat-
ni, átadni az embereknek?

– Szeretnék örömet okoz-
ni a diszkókban bulizóknak, 
és azoknak, akik otthon hall-
gatják a zenéimet. Próbálok 
újat, frisset hozni a megszo-
kott hangzások mellett. 

– Mit tartasz eddigi leg-
jelentősebb eredményednek 
akár itthon, akár külföldön?

– Amire talán a legbüsz-
kébb vagyok, hogy a Tequila 
című dalomra felfi gyelt a világ 
egyik legkomolyabb elektro-
nikus zenei kiadója, amit ko-
rábban is említettem.

– Mennyire könnyű érvé-
nyesülni ebben a szakmában 
Magyarországon? Hogyan 
tudnád jellemezni a hazai 
dj világot? 

– Azt gondolom, nem 
olyan nehéz érvényesülni, 

ha megtaláljuk a módját. Ami 
más a korábbiakhoz képest, 
az az, hogy a zenével szem-
ben előtérbe került a social 
media, amivel muszáj vala-
milyen formában azonosulni. 

– A saját bőrödön, hogy ta-
pasztalod, egy dj lehet olyan 
népszerű a rajongók köré-
ben, mint például egy éne-
kes, illetve övezi olyan szintű 
szakmai megbecsülés, mint 
a zenészeket?

– Sosem mértem magam 
másokhoz, viszont azt érzem, 
hogy rengeteg szeretetet és 

pozitív energiát tudunk 
adni és kapni a rajongók-
tól. Nincs annál jobb ér-
zés, amikor a bulizók a 
saját dalaimat éneklik.

– Mi számít ezen a te-
rületen a karrier csúcsá-
nak? Hogy érzed, te hol 
tartasz most?

– A csúcs meghatáro-
zása maximum számok-
ban mérhető itthon, hogy 
mennyi embert hozol be 
egy adott klubba, illetve, 
hogy mennyien követnek 
a social media oldalaidon. 
Úgy látom, hogy a pro-
dukcióm jó irányba tart. So-
kan kíváncsiak arra, amit csi-
nálok, de fontos, hogy legyen 
hova fejlődni, mert ez tud mo-
tiválni. Nagy álmom vált való-
ra a Tequila nemzetközi meg-
jelenésével, de mérföldkő volt 
a karrieremben az is, hogy az 

ország egyik meghatározó rá-
diójában szerepeltem hétről 
hétre. Lassan bejárom a nagy 
klubokat és fesztiválokat itt-
hon, de mindig van továbblé-
pési lehetőség. Szakmailag az 
Év dj-je címre pályázom, de 
terveim vannak a külföldi kar-
rieremmel kapcsolatban is.

– Hogyan tudnád megfo-
galmazni, mitől lehet sike-
res egy dj? Milyen tulajdon-
ságokkal kell rendelkeznie, 
milyen kritériumoknak kell 
megfelelnie?

– A sikeres dj tulajdonságai 

szerintem a jó kisugárzás, az 
energikusság, a sokrétű ze-
neismeret, és az, hogy alkal-
mazkodni tud a közönséghez. 
Fontos az is, mint minden 
előadó esetében, hogy az 
emberek azonosulni tudja-
nak vele, akár a zenéi, akár 

a személyisége miatt. Min-
denekfelett azonban az áll, 
hogy szeretni kell az embe-
reket, a zenét és nem utolsó-
sorban önmagunkat. Ha ezek 
megvannak, el tudunk jutni a 
rajongókhoz. 

– Egy-egy bulira mennyire 
készülsz fel előre? Pontosan 
meghatározod a lejátszásra 
kerülő dalokat, azok sorrend-
jét vagy hagyod, hogy spon-
tán, a közönség hangulata, 
reakciói alapján alakuljanak 
a dolgok? 

– Körülbelül 1000 számos 
listával indulok neki a fellépé-
seknek. Ezeket a dalokat már 
jól ismerem, sok saját is van 
köztük. Az, hogy mit válasz-
tok az adott éjszaka, az min-
dig az aktuális közönség és a 
hangulatom függvénye. Telje-
sen mást kell játszani egy 16-
20 év körüli, vagy éppen egy 
25 pluszos csapatnak. Ráadá-
sul szett közben is sokszor 
változtatni kell, mert könnyen 
lehet, hogy a korábbi dj már 
elfárasztotta őket, vagy ép-
pen nekem kell felpörgetnem 
a bulizókat.

– Milyen terveid vannak? 
Mit szeretnél elérni a hi-
vatásod terén rövid, il-
letve hosszú távon?

– Rövid távon sze-
retnék pár további ze-
nei kiadványt az Ultra 
Music-nál, illetve kö-
zös munkákat, feldol-
gozásokat a művészeik-
kel. Hosszú távon pedig 
szeretnék külföldi kar-
riert építeni, és eljut-
ni a nagy nemzetközi 
fesztiválokra. A csúcs 
talán az lenne, ha si-
kerülne zenélnem az 
Ultra nagyszínpadán, 
ami a világ egyik legna-
gyobb elektronikus ze-
nei fesztiválja.

– Hol lehet találkozni 
veled a közeljövőben?

– Havi 15-20 buli lehetősé-
get ad rá, hogy eljussak szin-
te az ország összes részébe. 
Érdemes fi gyelni az oldalai-
mat, folyamatosan frissül a 
naptáram.

 Budai Klára

„Szeretni kell az embereket, a zenét és önmagunkat”

Átadták az InStyle Style Award 2019 díjakat
Az InStyle magazin ötödik alkalommal, hat kategóriában díjazta hazánk legstílu-

sosabb szereplőit. Idén díjat nyert Mádai Vivien, Balsai Móni, Döbrösi Laura, Pávó 

Réka, ByeAlex és a Nanushka divattervezője, Sándor Szandra is. 
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Gourmet Fesztivál a Millenárison
Kétcsillagos bécsi séf és a legjobb olasz pezsgő is bemutatkozik 

a május 16-19. között tartott OTP Bank Gourmet Fesztiválon - ha-

gyományosan a Millenárison. 

 ■ Ha Balaton, akkor 

Siófok, ha pedig Sió-

fok, akkor PLÁZS! 

A Nagystrand hatalmas, fe-
hérhomokos partszakaszán 
elterülő PLÁZS minden nyá-
ron a nyaralás alfája és ome-
gája, hiszen mind program-
jaiban, mind lehetőségeiben 
hozza azt, amit egy tökéletes 
nyaralástól elvárhatunk. Nap-
pal fürdőzhetünk a habokban, 
napozhatunk a napozóstégen, 
sportolhatunk vagy éppen ki-
próbálhatjuk a PLÁZS gaszt-
ronómiai kínálatát is, míg este 
a csillagok alatt bulizhatunk 
a legjobb előadókra. Belőlük 
pedig idén sem lesz hiány. 

Az erős kezdésről a má-
jusi Nagystrand szezonnyi-
tón Demjén Ferenc, a Magna 
Cum Laude és a Supernem 
gondoskodik egy háromna-
pos - nem mellesleg ingye-
nes - szuperhétvégén má-
jus 17 és 19. között. Majd 
a pünkösdi hosszú hétvé-
gével beindul az igazi sze-
zon: a Palace hagyományos 
pünkösdi nyitóbuliját veszi 
át június 8-án - új helyszín-
ként - a PLÁZS Aréna, majd 
június 9-én a Bikini és a Re-
public koncertezik a Plázs 
színpadán. Az estét egy Fer-
geteg Partyval zárhatjuk Dj 
Dominique-kal, a Kozmix-al 
és Korda Györgyékkel.

A PLÁZS már készen 
áll a nyárra 

 ■ Nem pisil többé ivó-

vizet a híres brüsszeli 

Manneken Pis-szobor: a 

város illetékesei ugyan-

is a közelmúltban az-

zal szembesültek, hogy 

a „pisilő kisfiú” szobrá-

ból napi 1000-2500 li-

ter friss víz ömlik egye-

nest a csatornába.

A kifolyó víz elvezetésére 
készítettek egy csatornát, 
amelyből visszavezetik a vi-
zet a szoborhoz. Később egy 
állandó vízkeringető rend-
szert is építenek hozzá.

A közkedvelt szökőkút a 61 
centiméter magas meztelen 
fi úcskával Jérôme Duques-
noy barokk mester műve, a 
belga főváros egyik közked-
velt látványossága. Az eredeti 
szobor 1619-ben készült, ma 
már egy brüsszeli múzeum 
gyűjteményének darabja, egy 
másolat helyettesíti a Grand 
Place mellett, a belga főváros 

középkori központjában. A 
meztelen fi úcskának csak-
nem ezer ruhája van, és az év 
130 napján ezekbe öltöztetik.

A Manneken Pis bronzszo-
bor a legendák egyike sze-
rint egy kisfi únak állít em-
léket, aki ily módon oltotta 
el a Brüsszel ostromlói által 
gyújtott tüzet. A szoborról 
számtalan másolat készült. 
Az eredeti szobrot többször 
megrongálták és ellopták, pél-
dául 1817-ben.

Nem pisil több ivóvizet 
a híres brüsszeli 
Manneken Pis-szobor

ANETT TOURS
1066 Bp., Dessewffy u. 49.

Tel.: 269-3533 • www.anetttours.hu

Adminisztrációs díj minden útnál 500 Ft/fő

R-
01

36
5

KITTSEE CSOKIGYÁR 
+ POZSONY

ápr. 13. busszal 6.000 Ft/fő

PLITVICEI TAVAK
máj. 25. busszal 11.000 Ft/fő

PÁRIZS NEVEZETESSÉGEI
Október 25-29. 5 nap/3 éj

busz+hotel+reggeli
ápr. 15-ig csak 89.900 Ft/fő!

KRAKKÓ-AUSCHWITZ-
WIELICZKA-ZAKOPANE

jún. 8-10. 3 nap/2 éj 
40.700 Ft/fő

busz+2*hotel+reggeli

Előfoglalási kedvezmény 
a görög utakra 

április 27-ig 5%!

HAJDÚSZOBOSZLÓI 

KEDVEZMÉNYES 
ÜDÜLÉS

3 éjszaka 
22 500 Ft*

4 éjszaka 
28 000 Ft*

7 éjszaka 
49 000 Ft*

Tartalma: 
✓  korlátlan 

büféreggeli,
✓  menü- 

választásos 
vacsora,

✓  korlátlan 
szauna- 
használat.

Telefon: 06 30 848 6056
www.hotelkristaly.hu

* Az IFA-t nem tartalmazza.

07. 15 – 08. 31.
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Álláspont
Mennyire következetes az online megjelenésünk?
Ha online felületeken a szakmai jellegű kommentjeink, véleménynyilvánításaink azt mu-

tatják, hogy egy bizonyos témára jobban koncentrálunk, és az álláspályázatunk is erről 

szól, a megpályázott állásban is ilyen feladataink lennének, a siker esélye jóval nagyobb.

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

 ■ A pályakezdő fiatalok 

szárnypróbálgatásainak 

szinte mindig az az ered-

ménye, hogy a fiatal vala-

hol megtalálja, amit kere-

sett, vagy talál valami ha-

sonlót, és belehelyezke-

dik, elkezdi építeni benne 

a karrierjét, szakmai éle-

tét. Mivel pályakezdő 

volt, ez számára minden-

képpen fejlődés lesz, ami 

nagy eséllyel sikert hoz. 

A pályaújrakezdők, akik 
egy élethelyzetbeli változás 
miatt új karrierbe kezdené-
nek, viszont már rendelkez-
nek olyan szakmai múlttal, 
ami összehasonlítási alapot 
jelent. „Az jobb volt”, „Azt 
jobban szerettem” és keresgél 
tovább rendületlenül, mert 
nem elégedett a váltással. Ez a 
keresgélés viszont erőforrást 
és energiát kíván, és itt lehet 
nagyot hibázni: a sok keres-
géléssel elfogynak a pályaúj-
rakezdők tartalékai.

Ezért ezt a helyzetet va-
lamilyen kontroll alatt kell 

tartani, annak érdekében, 
hogy ne végződjön rosszul 
az útkeresés. A két legfon-
tosabb „erőforrás” mentén – 
anyagiak és lelkiek – kell az 
álláskereső és egyben útkere-
ső tevékenységbe olyan határt 
építeni, amit mindenképpen 
be fogunk tartani.

Az első ilyen határ az anya-
giak kérdése. Ezt a határt több 
módon is meg lehet húzni: az 
egyik, hogy egy konkrét ösz-
szeget szánunk az új pályánk 

elindítására, felkutatására, és 
ezt semmiképp sem lépjük át. 
A második határ a lelki vé-
delem miatt kell: a remény-
telen, végtelen próbálko-
zás olyan szinten romboló, 
hogy nem engedhetjük meg 
magunknak. 

A két módszer együttes al-
kalmazása segít abban, hogy 
„ne szálljunk el”. Se anyagi 
problémáink, se lelki gyöt-
relmeink ne legyenek addig, 
amíg a siker meg nem érkezik.

Hol a határa az útkeresésnek, 
milyen határai vannak
a karrierváltásnak? 

2019-től minden adózó szá-
mára május 20-a a személyi-
jövedelemadó-bevallás leadá-
sának határideje. A 2018-as 
adóévre vonatkozóan a NAV 
az egyéni vállalkozók részé-
re is elkészíti az adóbevallá-
si tervezetet a rendelkezésre 
álló adatok alapján. A nem 
kifi zetőtől származó kamat-
jövedelem, osztalék – és árfo-
lyamnyereség címén szerzett 
jövedelem bevallása is telje-
síthető az adóbevallási terve-
zet kiegészítésével. A külföldi 
biztosítóval kötött nyugdíjbiz-
tosítási szerződés szintén sze-
repeltethető az adóbevallás 
tervezetben. 

A NAV elkészítette és 2019. 
március 15-től az Ügyfélka-
pun elérhetővé tette a magán-
személyek, a mezőgazdasági 
őstermelők, az áfafi zetésre 
kötelezett magánszemélyek 
és az egyéni vállalkozók szá-
mára adóbevallásuk terveze-
tét. Aki nem rendelkezik Ügy-
félkapu regisztrációval, annak 
mindenképpen érdemes ezt 
megtenni, hiszen ez jelen-
tősen megkönnyíti az ezzel 
kapcsolatos ügyek intézését.

Május 20-ig van lehetőség 
az összevont adóalap után 
befizetett jövedelemadó 
1+1%-ának felajánlására. 1%-
ot regisztrált civil szervezet 

részére, további 1%-ot techni-
kai számmal rendelkező egy-
ház, vagy a kiemelt költségve-
tési előirányzat számára lehet 
felajánlani.   

Közeledik az SZJA bevallásának 
leadási határideje

 https://www.facebook.com/bodyspaceobuda/

Body Space Óbuda  1033 Bp. Apát u. 4.
06-30/288-9195

A BodySpace vákuumos 
fekvő infrabicikli, jelenleg 
a leghatékonyabb eszköz 
a cellulit csökkentésére
és egyben fogyasztásra.

á

A BodyRoll masszázsgép 
infra technológiával. 

A masszázshengerek felgyorsítják 
a vérkeringést, így a zsír 

könnyebben távozik!

3500 Ft-tól

1500 Ft-tól

Fogyjon a Body Space segítségével!

pppppppss:ss //////wwwwwww faf ceebobbobobookokook ccoomom///b/bodyspaceo

060606-3-30/0///282888-8-8 919199195Hozd magad formába!

BBooddyyyyyy SSSSSSppppppaaaacccceee ssseeggggggííttssééééggggggggggggggggggggggggééééééévvvBBBBBggggggggggggggggggyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnn aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Készüljön a tavaszra!

Slim&Beauty

5 + 1 alkalmas Body Space bérlet: 17.500 Ft
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4 

– 0
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 1
0-

igA hirdetés felmutatója 
bérlet vásárlás esetén 
1/4 órás BodyRoll 

használatot kap ajándékba!

32

Jelentkezz 
solymári 
csapatunkba 
kiemelt 
bérezéssel!

oliverattila.nemeth@amrest.eu
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 ■ Jóváhagyta a mű-

anyaghulladék mennyi-

ségének visszaszorítását 

célzó szigorúbb szabá-

lyokat szerdán az Euró-

pai Parlament (EP), ame-

lyek értelmében 2021-tól 

betiltják azon egyszer 

használatos műanyag 

termékek árusítását, 

amelyek könnyen és ol-

csón helyettesíthetők.

2021-től betiltják többek kö-
zött a műanyag fülpiszká-
lókat, evőeszközöket, tá-
nyérokat, szívószálakat, 
italkeverőket és léggömb-
pálcikákat, és ezeket kizáró-
lag fenntartható anyagokból 
lehet majd készíteni. Azon 
termékeknél, amelyeknél 
még nem állnak rendelke-
zésre megfelelő alternatí-
vák, a hangsúly elsősorban 
a használat korlátozásán 
lesz a tagállami intézkedé-
sek, a gyártókra vonatkozó 

követelmények, valamint a 
hulladékgazdálkodási előírá-
sok révén.

Az EU tagországainak 
2025-re gondoskodniuk kell 
az egyszer használatos mű-
anyag fl akonok legalább 25 
százalékának újrahasznosí-
tásáról, 2029-re a műanyag 
fl akonok 90 százalékát össze 
kell gyűjteniük, 2030-ra pedig 
ezeknek már 30 százalékban 
újrahasznosított anyagból kell 
állniuk. Emellett csökkente-
niük kell majd a műanyag 
élelmiszertárolók és poha-
rak használatát, ahogy elő-
írhatják például azt is, hogy 
egyszer használatos műanyag 
termékeket ne lehessen in-
gyenesen kínálni.

Véget ér az egyszer 
használatos műanyag 
korszaka

Bárkinek lehet méhecs-
kehotele
A Magyar 

Madártani 

és Termé-

szetvédelmi Egyesület (MME) 

a lakosság figyelmébe ajánlja 

a rendkívül egyszerű, ugyanak-

kor nagyon látványos méhecs-

kehotelt, darázsgarázst, amivel 

erkélyen, ablakpárkányon is se-

gíthetjük a szelíd beporzók sza-

porodását már kora tavasztól.

A magányosan élő méhek, és 

számos hasonló életmódot 

folytató darázsfaj képviselői 

köztünk élnek a kertekben, a 

parkokban, az iskolákban és 

óvodákban, a lakótelepeken. 

Mindenhol ott vannak, ahol 

virágokat találnak. A min-

dennapokban azért nem fi-

gyelünk fel rájuk, mert ezek 

feltűnés nélkül, egyedül rep-

kednek, és ami ezzel a „nem-

szeretem” állatcsoporttal 

kapcsolatban lényeges szem-

pont - nem támadékonyak.

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

06 20 9 138 458
Telefon:

KÉMÉNYÁTRAKÁS

Kőművesmunkák
TETŐFELÚJÍTÁS

Munkaerőt keres?
Velünk megtalálja

a legmegfelelőbbet!

Álláshirdetését adja fel
a Szuperinfóban!

Kérjen ajánlatot:
budapest@szuperinfo.hu

vagy 887-0707

BUDAPEST
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ABLAK-AJTÓ
MŰANYAG ABLAK  , redőny kedvező áron, ga-

ranciával.Ingyenes felmérés! Tel: 30/211-2439 

www. amitmamegvehetsz. hu

ADÁS-VÉTEL
BÉLYEGFELVÁSÁRLÁS!  Könyv, pénz, jelvény, 

egyéb gyűjtemények vétele, díjtalan kiszállás-

sal. Pál István Tel.: 06-20/947-3928

ANTIKVITÁS
FELVÁSÁRLÁS! HAGYATÉKBÓL  származó na-

gyobb értékű és egyszerűbb tárgyakat is, poha-

rakat, tányérokat, készleteket, hűtőszekrényt, 

régi, népművészeti tárgyakat, fali tányérokat, 

korsókat, Miska kancsót, butellát, fűszertartót, 

szaruból készült tárgyakat, szűrőtálat, vadász-

hagyatékot, stb., karórát, fali órát (üzemképtelent 

is), mosógépet, centrifugát, könyveket, csilláro-

kat, porcelánokat, vitrintárgyakat, nippeket és 

kerámiákat (olcsóbbat is), képeket, bútorokat, 

valamint teljes hagyatékot vásárolok. Azonnal 

fi zetek. Telefon: 06-30/396-4495

AUTÓ
AUTÓFELVÁSÁRLÁS  azonnali készpénzfi zetéssel 

0-18 éves korig. Díjmentesen házhoz megyek: 

+36-30/682-1390

ÁLLÁS
SZAKMUNKÁST KERESEK  lapostető szigetelés-

hez 14.000 Ft/nap, (400.000 Ft/hó). Heti fi zetés. 

06-70/550-9592 Szőcs Szigeteléstechnika Kft.

HAJNALI TAKARÍTÁS  részmunkaidőben net-

tó 80.000 Ft. Jelentkezés munkanapokon 

+36-70/414-9032 Gála1 Kft.

Váci munkavégzéssel

keresünk C és E 
GKI vizsgával

 

Érd.: 30/984-3666

BETANÍTOTT FÉMIPARI dolgozókat kere-
sünk Budapestre a 21. kerületbe! Feladatok: 
alapanyagok előkészítése, öntőformák tisztán 
tartása és előkészítése, anyagmozgatás (20-30 
kg). 3 műszakos munkarend, hosszú távú mun-
kalehetőség! Melegüzemi tapasztalat előny, de 
nem feltétel! Br. 1300 Ft-os órabér + műszak-
pótlék + jutalmak. Jelentkezés: 30/841-3410 
vagy allas7@jobconcept.hu. Jobconcept Kft.

Há
z- é

s la
kásfelújítás

Csak pontosan, szépen,
         úgy érdemes.

Gipszkartonozót,
lakatost,
burkolót, 

kőművest,
festőt felveszek!

06-20/998-2369

DUNAHARASZTI PÉKSÉG  tapasztalt, B kate-
góriás jogosítvánnyal rendelkező sofőrt kere-
sünk kiemelt bérezéssel. Calypso Pékség Kft 
Telefon: +36-70/935-2581

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

Ezüsttárgyakért kimagasló árat  
fizetünk készpénzben!

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)

Tel.: 06-1/618-7682
Mobil: 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, zongorát 

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

pénzeket, kitüntetéseket!
Mindenféle régi 

lakberendezési cikket. 
Hagyatékot kiürítéssel!

Díjtalan kiszállás 
1 órán belül!

MODERN BÚTOROK ÁTHÚZÁSÁT, JAVÍTÁSÁT 
RÖVID HATÁRIDŐVEL, DÍJTALAN SZÁLLÍTÁSSAL, 

GARANCIÁVAL VÁLLALJUK!

MŰHELY: 1188 BUDAPEST, VASÚT UTCA 70/B. TEL./FAX: 295-2531

 295-5812 
www.fejesbutor.hu AKCIÓ!

B
ru

tt
ó 

ár
ak

! 

Az akció időtartama: 2019. 04. 04 – 04. 17-ig, ill. amíg a készlet tart!

XVIII., ÜLL�I ÚT 737. 
Nyitva tartás H–P.: 9–17, Szo.: 9–13

BÚTORBOLT A XVIII. KERÜLETBEN A BÉKE TÉREN

ÁRUHITELLEL Ön részletre is vásárolhat üzletünkben!

Quadro X1 szekrénysor

146 900 Ft

Anett 3+1+1 
ülőgarnitúra

Manhattan sarokülő 

103 200 Ft helyett

440 000 Ft

199 000 Ft

72 800 Ft

Lili 3+1+1 
ülőgarnitúra

472 000 Ft helyett

310 000 Ft helyett

288 000 Ft helyett
199 000 Ft

River RIV-2 
tolóajtós 
gardrób

163 200 Ft helyett

472 000 Ft helyett

y

A kedvezményes 
ár csak a 

mintadarabokra 
érvényes!

Temetési fotózás 
20-944-1144

bodai@bodai.hu
KERTÉSZT, KERTÉPÍTŐ  segédmunkást és külső 
téri takarító munkatársakat keresünk. (nem sze-
zonális munkára)Bau Kert Kft. +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. Pe

da
nt

ér
ia

 K
ft

.

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

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

KIEMELT 
BÉREZÉSSEL

ÉS CAFETERIÁVAL

CNC MARÓST 
KERESÜNK

 Jelentkezés 
önéletrajzzal: 

toborzas@femalk.hu

Érdeklődni: 
36-1-815-0900/267 mellék

www.femalk.hu

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

ÉLETMÓD

 
tanfolyam

hídnál.
 

ÉPÍTŐANYAGOK
II. OSZTÁLYÚ  trapézlemez akció! Horganyzott és 
színes trapézlemezek 1200-1300 Ft/m² (nettó). 
Tel.: 06-29/367-618, 06-70/318-947

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

FESTÉS-MÁZOLÁS
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST,  tapétázást azonnal-
ra vállalok, üres lakásokra árkedvezmény. Közüle-
teknek is. Tel.: 06-20/247-7185

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!

GÉP, SZERSZÁM
MEGSZŰNT GYÁRAK,  üzemek, műhelyek, szer-

vizek gépeit, raktárkészletét megvásárolom. Tel.: 

06-70/677-1480, csakprivat12@gmail.com

KERESEK  megvételre lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészesztergát, marógépet, 
kompresszort, kis gépeket. 06-70/6026-229

GONDOZÁS
MAGÁNYOS? SEGÍTHETEK?  Ellátásra szorul? 

Életjáradéki-gondozási szerződést kötnék Ön-

nel! 06-30/419-6818

Befogadnám azt a 
leinformálható egészséges 

Hölgyet, akinek teljes ellátást 
és otthont biztosítanék.

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

vagyok, a mozgásom 
kissé korlátozott. 83 éves 

özvegyasszony vagyok akinek 
a fia fogja intézni az ügyeit.

Telefon: 06-30/9447-935.
HÁZTARTÁSI GÉPEK

Felújított mosógépek 
garanciával!

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

INGATLAN
ELCSERÉLNÉM RÁFIZETÉSSEL  tahitótfalui össz-

komfortos mobilházamat, gondozott telekkel 

budapesti lakásra. 70/949-0944

BEFEKTETŐK FIGYELEM!  Balaton közkedvelt te-

lepülésén, Gyenesdiáson felújítandó családi ház 

nagy telekkel eladó. A telek akár bővíthető is. 

+36-30/3366-130

SIÓFOKON,  új építésű, közvetlen vízparti 
lakások eladók, 2019. júniusi átadással. Tel: 
+36-20/354-8916

JÁRMŰ

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

KÁDFELÚJÍTÁS
KÁDFELÚJÍTÁS HŐKEZELÉSSEL  , 5 év garanciával. 

Akció: fehér 20000.-Ft. Műanyag kádak is! Tel.: 

240-9637, 06-30/989-4284

KERT
METSZÉS, PERMETEZÉS,  sövénynyírás, fű-

nyírás, fakivágás, kert, sziklakert tervezése, 

építése, pázsitkészítés, növénytelepítés. Tel.: 

06-30/9494-550

KONTÉNER

HAGYATÉK,  ingatlan, pince, padlás lomtala-
nítása - ürítése, akár díjtalanul is! Hulladék-
szállítási engedéllyel. 06-30/398-1597 

KÖNYV

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

Dinasztiánk harmadik generációja vagyok, aki folytatja a több 
évtizede tartó családi hagyományt, a szép tartós értékek fel-
kutatását, felvásárlást. Édesapám a legnagyobb ékszerke-
resked�. A t�le tanult sok évtizedes tapasztalatot és az 5-ös 
min�sítés� bizonyítványomat, nemcsak magánszemélyek, de 
a szállodák is igénybe veszik. Az üzleti élet alapja a becsület! 
Hiszem, hogy a tisztességes magatartásnak van jöv�je!
Komoly érdekl�d�k megkeresését örömmel várom.

Az
 ár

vá
lto

zá
s j

og
át

 fe
nn

ta
rtj

uk
!

Arany felvásárlás: Fazonarany 20 000 Ft/g-tól 
 (briliánssal díszített 1 karáttól)

Herendi, Zsolnay porcelánok

Ezüst dísztárgyak felvásárlása 
100 Ft/g-tól 800 Ft/g-ig 

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

Ékszerek aukciós áron! 
Antik arany; Gyémánt; Briliáns

KORREKT, MEGBÍZHATÓ, LEINFORMÁLHATÓ

06-1/209-4245, 06-20/200-6084  
dinasztiagaleria11@gmail.com

BUDAPEST FELVÁSÁRLÁS
1117 K�rösy József utca 7-9.  

Fehérvári úti Vásárcsarnok fsz., PORCELÁN ÉS EZÜST ÜZLET (virág soron)
Nyitvatartás: H–P: 1000–1700

 Budapest XIII., Hollán Ernő u. 4. (a Jászai Mari térnél)  
Telefon: 350-4308, 06-70/522-4249

Zsazsa Galéria
Szakértelem és becsület egy helyen

Készpénzért vásárolunk 
festményt, bútort, porcelánt, szőnyeget, 

ezüst dísztárgyakat és készleteket, 
zománcos és brilles ékszereket,

továbbá hagyatékot.
Kérem jöjjön el 

hozzánk!

ARANY
EZÜST
ÓRA

BRILL
BOROSTYÁN
HAGYATÉK

TELJES KÖNYVTÁRAKAT,  régi és modern könyve-

ket (idegen nyelvűeket is) könyvgyűjteményeket, 

levelezőlapokat, CD-ket, hagyatékot korrekt áron 

vásárolunk Budán is. Díjtalan kiszállás! NOSZTAL-

GIA ANTIKVÁRIUM 1136 Budapest, Pannónia u. 26. 

Tel.: 06-30/950-8324, 339-8200, e-mail.: nosz-

talgia.antikvarium@gmail.com ifj . Nagy László

LAKÁSFELÚJÍTÁS

HŐSZIGETELÉS,  felújítás, kőműves munkák, 
garanciával! Tartós, esztétikus munkavégzés! 
Ingyenes árajánlat! www. hazszigeteles.com 
Tel.: 06-20/398-75-24

FESTÉS, MÁZOLÁS,  külső-belső hőszigetelés és 

kapcsolódó szakipari munkái. T.: 06-30/9413-563, 

www. szobafestok.eu, info@vabu. hu

TELJESKÖRŰ LAKÁSFELÚJÍTÁST  vállalunk: hőszi-

getelés, festés, hozzáépítés. Tel.: 06-30/564-2726

OKTATÁS
ANGOL OKTATÁS, KORREPETÁLÁS  általános 

iskolásoknak Felső-Rákoshegyen, Rákoskereszt-

úr közvetlen szomszédságában. Elérhetőség: 

06-30/220-88-59

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

KAKUCSI SZILVIA  - Hívjon bizalommal! - kész-
pénzért vásárol hagyatékot, könyveket, Zsol-
nay és Herendi porcelánokat, festményeket, 
bútorokat, faliórákat, karórákat, csillárokat, 
csipkéket, bundákat. 06-20/9120-527

LEGMAGASABB ÁRON  vásárolok bélyeggyűjte-

ményeket, 1945 előtti képeslapokat, papír és fém-

pénzeket.Filadiszkont 1064 Budapest Vörösmarty 

u 65. Tel: 06-20/936-4757 Tel: 06-1/608-5320

ROVARIRTÁS

Tel.: 06 30 343 3155
e-mail: megrendeles@dunatox.hu

www.dunatox.hu

SZARVASAGANCS

06-30/788-6062
Hagyatékot is!

akár

10 000–30 000 Ft 

darabja

Agancs 
felvásárlás!

SZOLGÁLTATÁS
LAKATOSMESTER!  Rácsok, kapuk, kerítések ké-

szítése, zárnyitás, zárszerelés, lakatosmunkák. 

Tel.: 06-30/299-1211

TETŐK JAVÍTÁSÁT,  festést, tetők áthajtását, sze-

gélyezését, fóliázását, bádogozását, lindab lemez 

felrakását, új tetők készítését anyagbeszerzéssel 

együtt vállalok. Tel.: 06-30/8753-463

SZŐNYEG, KÁRPIT
Szőnyeg- és kárpittisztítás

Melegvizes mélymosás, 
vegytisztítás, szegés,

javításHÁZTÓL HÁZIG
www.szonyegexpressz.hu

280-7574 • 06-30/94-94-360
TETŐ

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

PALATETŐ  bontásnélküli felújítása színes, 

mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes ár-

ajánlatkészítés. Akció -10%. 06-30/229-2206, 

www. palatetofelujitasjavitas. hu

TETŐFEDŐ BÁDOGOS  tetőjavítást, lindab lemez 

felrakását, cserepezést, lécezést, szegélyezést, 

szigetelést anyagbeszerzéssel együtt vállal. 

06-20/4743-767

ÜDÜLÉS
ELŐ-TAVASZI AKCIÓK APARTMANOKBAN!  Fürdő 

50 m! 6 nap 5 éj szállás, 5 svédasztalos reggeli + 5 

vacsora. Idegenforgalmi adóval,garázs,Wifi . CSAK: 

23.250 Ft/fő/csomag. Több ajánlat: http://hajdu-

szoboszlo.jaszbere. hu Tel: 30/3817941

7 nap/6 éj, félpanzióval, 
4 ágyas elhelyezéssel 

30 000.- Ft/főtől.

Nyaralás
Lillafüred Kapujában

4 nap/3 éj, fp/fő: 
22 000.-

3 nap/2 éj, fp/fő: 
17 000.-

lillafuredkapujahotel@chello.hu
www.lillafuredkapujahotel.hu

46/339-423, 30/9681-045
ÜZLET, IRODA

EGER BELVÁROSÁBAN  93 nm-es iroda zárható 

parkolóval tartósan kiadó. Érd.: 06-20/947-4992

VEGYES
VÁSÁROLOK HAGYATÉKOT  garázsvásárt, régi 

motorkerékpárt, régi kerékpárt, üzemképtelen 

elektromos kerékpárt, nem működő karórákat, 

lemezárugyár játékait, piko játékokat, makettet, 

matchboxot. Tel.: 06-70/650-3168

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

Hirdetésfelvétel!

XV., Média 2000 Bt., 

Ivánka Pál u. 13., Tel.: 417-1837

XVI., XVI. Kerületi 
Ipartestület 

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

XX., Kapucenter,  
Szűrös-Team 

Határ út 90., 

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

Telefon: 06-1/887-0707
E-mail: hirdetes@szuperinfo.hu

Hirdessen a Szuperinfóban!
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Kikapcsoló
Anna Ekberg:
Bomlás
A nő teljesen belemerült a fu-
tásba, a fülhallgatójában szólt 
a zene. Fogal-
ma sem volt, 
hogy a sötét-
ség és az eső 
rejtekéből a 
férje les rá, és 
arra készül, 
hogy örökre véget vessen a 
házasságuknak.

Christiannek és Leonorá-
nak mindenük megvan, bol-
dog házasságban élnek. Gyö-
nyörű házuk a fjordra néz, és 
a fi ukat hosszú betegség után 
az orvosok végre egészséges-
nek nyilvánították. Ám egy 
napon Leonora ráébred, hogy 
a férje megcsalja egy fi atalabb 
nővel. Soha nem hitte volna, 
hogy Christian képes lenne 
elhagyni őt, aki mindent fel-
áldozott a fi uk egészsége és 
a családi boldogság oltárán. 
De Leonorát nem olyan fá-
ból faragták, aki hagyja magát 

félreállítani. Elhatározza, 
hogy megakadályozza, hogy 
a férje elváljon tőle – kerül, 
amibe kerül.

Jan Stocklassa:
Stieg Larsson titkos iratai
A Palme-gyilkosság kulcsa
1986. február 28-án, éjfél előtt 
pár perccel dördült el a ha-
lálos lövés. A gyilkos kiléte 
azóta ismeretlen. Vajon mi-
ért kellett meghalnia az egy-
kori svéd miniszterelnöknek? 
Tíz évvel Stieg Larsson halá-
la után megnyitják a Mille-
nium-trilógia 
szerzőjének 
archívumát. 
Jan Stocklas-
sa író, újságíró 
mintegy húsz 
költöztetődo-
bozban bukkant iratokra, az 
Olof Palme-gyilkossággal kap-
csolatos átfogó kutatás anya-
gára. Vajon a mozaikokból 
összeáll a kép? Megdöbben-
tő adatok, új információk… 

Honnan kerülnek elő az új 
bűnjelek? Harminc éven át 
senki nem hitte el. És most 
végre itt a legvalószínűbb 
megoldás. Áldozatok, gya-
núsítottak, összefonódások. 
A megdöbbentő valóság. És 
egyetlen kulcsszereplő, aki el-
tűnt a rendőrség szeme elől… 
Hol van most? Vajon ki ő? 
Könyve nem csupán egy ke-
gyetlen gyilkosság természet-
rajza, hanem egy vérbeli skan-
dináv krimibe oltott, pontos 
és fontos kordokumentum is. 

Lars Kepler:
Nyúlvadász
Joona Linna már két évet le-
töltött büntetéséből a Kumlai 
Zárt Fegyintézetben, amikor 
a rendőrség segítségért for-
dul hozzá egy magas rangú 
személy brutális meggyilko-
lásának ügyében. Hamarosan 
bizonyosságot nyer, hogy az 
elkövető egy sorozatgyilkos. 
Áldozatai közt az egyetlen 
összekötő kapocs az, hogy 

haláluk előtt valamennyien 
kaptak egy hangfelvételt, 
amelyen egy 
gyerekhang egy 
nyulakról szó-
ló mondókát is-
mételget. A sors 
úgy hozza, hogy 
Rex Müller, a tévé celebsza-
kácsa kerül az események kö-
zéppontjába, aki most először 
tölt el hosszabb időt felnőtt fi -
ával, Sammyval. Három nyu-
gis hét helyett azonban ször-
nyű élet-halál harc vár rájuk. 
Joona Linna és Saga Bauer 
kénytelen titokban együtt-
működni, hogy megállítsák 
a Nyúlvadászt, mielőtt az tel-
jesíthetné küldetését…

Kay Maguire:
Kiskertek kiskönyve
Egyszerű ötletek erkélyre, ab-
lakpárkányra és egyéb kültéri 
helyekre

A kis helyen való kertészke-
désnek számos előnye van: 
némi odafigyeléssel egy 

nagyvárosban is valóságos oá-
zis teremthető. Bár a kis hely 
is okozhat nehézségeket, sok-
kal könnyebben megművel-
hető, mint egy nagyobb mé-
retű kert, ennek a könyvnek 
az utasításait követve pedig 
egykettőre kiskertésszé vál-
hatsz magad is.

Tanácsokat, ötleteket és ins-
pirációt tartogat mindazok 
számára, akik 
szűk kültéri he-
lyeken, példá-
ul ablakpárká-
nyon, erkélyen 
vagy lépcsőkön 
szeretnének kertészkedni. 
Olyan leleményes ötletek le-
írása található meg benne lé-
pésről lépésre, mint a gyorsan 
növő saláták termesztése vagy 
rovarvonzó cserepek, illatos 
kosarak és zöld fali kertek be-
ültetése. A különböző körül-
mények között, például napos, 
szeles vagy árnyékos helyeken 
legjobban termő növényeket 
hasznos listák ismertetik.
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Visszatér az Ázsia Expressz a TV2 képernyőjén
Sosem látott izgalmakkal, vadonatúj terepen és minden eddiginél színesebb szerep-

lőgárdával érkezik az Ázsia Expressz 2. Újabb hét páros vállalkozott arra, hogy bele-

vág az egzotikus kalandba, és versenybe száll Srí Lanka és India útvesztőin.

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

e-mail: rejtveny@szuperinfo.hu
2019. április 12.

rejtvénycsomagot sorsolunk ki.
A helyes megfejtést és a nyertesek nevét 

A Szuperinfó 2019/12. heti rejtvényének megfejtése:
Emlékezet nélkül nincs felfedezés.

Nyertese:
Kovácsné Soós Piroska, Budapest VIII.

Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.
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Marcus 
Miller a 
Müpában

Courtney Barnett az egyik legfeltű-
nőbb és leginkább egyedi hang az 
indie rock világában; énekes-dal-
szerző, aki vegyíti a mélyenszántó 

I M P R E S S Z U M

Ki adó: Mai Reklám Kft.  
• Szerkesztőség: szerkesztoseg@szuperinfo.hu • A kiadásért felel: A kiadó ügyvezető igazgatója  
• Főszerkesztő: Lizák Anna • Szerkesztő: Budai Klára • Tördelés: Tárcziné Fülöp Hajnalka
• Hirdetésfelvétel: hirdetes@szuperinfo.hu, 1132 Bp., Visegrádi u. 48. • Tel.: 887-0707, fax: 887-0777
• Terjesztés: terjesztes@szuperinfo.hu • Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt.  
Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 12. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető

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

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Világsztár az 
Akvárium színpadán
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Báldi Mária - Berkes Gábor:
A nők (is) a fejükre estek!

Kikapcsoló Újra Budapesten koncertezik Chris Botti 
Június 5-én a MoM Sportban ad koncertet Chris Botti, a Grammy-díjas trombita-

művész és zeneszerző. Egy zseniális vezér, aki hagyja, hogy a zenésztársai is 

ragyogjanak, aki egyben egy nagyszerű showman.

Emma Thompson
A kos nőt kiváló humora a 

társaság középpontjába emeli. 

Az április 15-én született Emma

Thompson, bár filmjeiben főként 

komoly karaktereket formál

meg, civilként inkább a 

komika szerep illene rá.

Ikrek
Testileg és lelkileg egyy-

aránt kezzd egyre jobbann 

megerőősödni. Nem iss 

csoda, hogy már alig 

bír maagával, készen

áll arrra, hogy végre

sorra vegye meg-

valósításra váró

terveit.

Rák

Fékezze magát a héten, 

mert többbsször is elöntheti 

a düh, és ololyankor nem-

csak 
megggondolatla-

nul beszélhett, hanem 

cselekedhet iss, ami-

nek 
kellemetetlen 

következm
ényyeei 

lehetnek. 
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Skorpió

M
ostanában kissé r

é
ideg 

és távolságtartó v
ó

olt a 

környezetéve, l,
emiatt 

sokan 
azt 

hihetik, 

hog

p

y 

problémája 

van veük lük. Ne féljen 

meg
yí

nylni, enged-

je sza
s

badjára az 

érzéseit!

Nyilas
A napo akban az ézé rzkeny-

sége miatt könnn yen meg-

n báthat másokatO. Olyan 

ol dogokkal vádolhatja 

meg m őket, amn i nem-

csa ck sértő, de val vó-

színűleg mégscsak 

nincs is valsá ósg 

alapja.
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A nyár első napján Claire Darling (Catherine 
Deneuve) arra ébred, hogy valószínűleg 
ez lesz élete utolsó napja, ezért úgy 
dönt, megszabadul földi javaitól. A 
szomszédok és járókelők harcol-
nak a nevetségesen alulérté-
kelt régiségekért, melyeknek 
minden darabjában Clai-
re Darling különös élete 
tükröződik.

Gyermekkori ba-
rátja figyelmezte-
tésére Claire Dar-
ling 20 éve nem 
látott lánya (Chi-
ara Mastroianni) 
is hazatér, hogy 
megállítsa a ga-
rázsvásárt és fel-
tárja anyja külö-
nös döntésének 
valódi okát.

Claire Darling utolsó húzása

Mit csinál a Nő, ha már nem ennyi, de még nem 
is annyi!? És hirtelen ráeszmél: vészesen közele-
dik az utolsó utáni pillanat, amikor talán még… 
Eddig a Férfi akon nevettünk önfeledten, most tet-
szik – nem tetszik, rajtunk Nőkön a sor. Ebben 
a darabban kicsit a Nők elé gurul az a bizonyos 

görbe tükör. „A férfi ak a fejükre 
estek!” című darab már 

jól ismert hősei 
mellett ter-

mészete-
sen új 

szereplők is felbukkannak. 
Mert Nő – Férfi , örök kör-

forgás. Mert nemcsak a 
férfi akkal, velünk, nők-

kel is csak a baj van!
Miért harcol a Férfi ? 

És miért a Nő? Egy-
másért! Egy életen át.

„És tényleg nem 
könnyű! A fene 
egye meg.” És 
mégis!!!!

A Turay Ida 
Színház előadá-
sát Sztárek And-
rea rendezte.

A műfajok határain balanszí-
rozó, idén hatvanéves basszus-
gitáros Marcus Miller tavaly je-
lentkezett újra szólólemezzel. A 
Laid Black című anyaggal Miller visz-
szatért keleti parti zenei gyökerek-
hez, a basszusgitár mellett a hiphop, 
a soul, a funk és az r’n’b ritmusai is 
felbukkannak a dalokban.

Miller fi atalon, a nyolcvanas évek-
ben Miles Davis zenekarába került, az 
együtt töltött tíz év alatt a trombitás 

zseni 
több al-
bumának pro-
ducere és zeneszerző-
je is volt. Miller kivételes tehetségére 
később felfi gyelt és maga mellé hív-
ta játszani például Aretha Franklin, 
Chaka Khan, Al Jarreau, Lalah Hat-
haway és Wayne Shorter is, dolgo-
zott Luther Vandross állandó kom-
ponistájaként, és majdnem negyed 
évszázadot zenélt David Sanborn-
nal. Közben két, hetente jelentkező 
rádióműsort is vezetett.

Július 3-án újra láthatja őt a magyar 
közönség is a Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyteremben.

gondolatokat a pusz-
tító önértékeléssel.

Számtalan díja, 
amit otthon, Ausztrá-

liában kapott, csak úgy, 
mint Grammy- és Brit-díj 

jelölései, a hízelgő sajtó-
visszhang és az őt imádó kö-

zönség mind azt mutatja, hogy 
Barnett globális felemelkedése 

egyszerre példátlan és fontos.
Ez az egyedi énekesnő legújabb 

turnéjával Budapestre is ellátogat, 
május 20-án ad koncertet az Akvá-
rium Klubban.
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Az árváltozás jogát fenntartjuk.Weblap: louisgaleria.huAz értékbecslés ingyenes! 

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

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

Váza  
szőlő- 
fürtök-

kel leve-
lekkel

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!

Azonnali készpénzfizetéssel vásárolunk karórákat • zsebórákat • faliórákat • arany, ezüst, brilles 
ékszereket • ezüst dísztárgyakat • Zsolnay és Herendi porcelánt • festményeket • antik bútorokat 

• régi ezüst-, arany-, papírpénzeket • forgalomból kivont valutát • sárga golyós borostyánt 
• antik bizsut • vitrintárgyakat • akár teljes hagyatékot.

Váza  
faunok- 

kal és nim-
fákkal

Virágtartó
Panorámás 

Kaspó

CARTIER
Acél: akár 80 000 Ft

Arany:
akár: 100 000 Ft

PATEK PHILIPPE
Arany: akár 4 000 000 Ft

Acél:
akár 2 000 000 Ft

ROLEX OYSTER
CHRONOGRAPH

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

I.W.C.  
SCHAFFHAUSEN

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

OMEGA
CONSTELLATION

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

Karórákat, zsebórákat, faliórákat vásárolok! Keresek Angelus, Heuer, Marvin, Doxa, Bovet, 
Tavannes, Breitling, Vetta acél stopperos órákat 100 000–300 000 Ft-ig! (akár hibásat is)

OMEGA
CHRONOGRAPH

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

PATEK PHILIPPE
1930-AS ÉVEK

Acél: akár 1 000 000 Ft
Arany: akár 2 000 000 Ft

VACHERON 
CONSTANTIN

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

BREITLING
CHRONOGRAPH

1900-AS ÉVEK
Acél:  akár 200 000 Ft
Arany: akár 500 000 Ft

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

S S O U ! , JÖJJÖ O !

K ó ák t bbóó ák t f lió ák t á á l k! K k A l H M ii D B t

Louis Galéria: Budapest II. Margit krt. 51–53.  
Tel.: 06-1/316-3651, 06-30/944-7935 • E-mail: lakatos@mconet.hu

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

Törtarany és fazonarany felvásárlás!

1878

1930-as 
évek

1898– 
1910-ig

1914-es

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

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

Forgalomból 
kivont valuták 
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