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KISZOLGÁLT FENYŐK AZ UTCÁN
A fák elégetésével több tízezer háztartás számára biztosítanak fűtési hőt, és áramot. (2
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KÖZPONTI 
KÖNYVFELVÁSÁRLÓ 

ANTIKVÁRIUM
minden könyvet, 

teljes könyv 
hagyatékot 

ingyenes
kiszállással megvásárol.
Tel : 06-20/992-1358

Pu
sk

ás
 P

et
i é

s C
ur

tis
 k

öz
ös

 d
al

la
l é

s k
lip

pe
l r

uk
ko

lta
k 

el
ő

ro
va

tu
nk

at
 m

eg
ta

lá
lja

 a
 3

. o
ld

al
on

.
Sz

íne
s h

íre
k

Elindult a Mabisz új, digitális 
kárbejelentője

Az autósok már a mobil-

telefonjukon is intézhetik 

a baleset után a kötelező 

gépjármű felelősség biz-

tosítási (kgfb) károk be-

jelentését. 9. oldal

Délkelet-Pest

Bár felnőttkorban sem mindegy, milyen 
cipőt hordunk, különösen fontos ez a 
kicsik körében. A gyermekkori ortopédiai 
problémákat megfelelő cipővel és erősítő 
gyakorlatokkal könnyedén lehet kezel-
ni. Ha azonban nem foglalkozunk velük, 
későbbi, akár súlyosabb lábdeformitáso-
kat idézhetünk elő. 10. oldal

Ne spóroljunk 
a gyerekcipőn!

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, 

HALLÁSUNK MEGÓVÁSA ÉRDEKÉBEN 
FONTOS AZ ÉVENKÉNTI VIZSGÁLAT.

•��Hallásvizsgálathoz�kötődő�
fül-orr-gégészeti�vizsgálat

•�Hallásküszöb-vizsgálat

•�Csontvezetéses�vizsgálat

•�Tympanometria

 

Summit i2000 BTE 13 
HALLÓKÉSZÜLÉK 

70%
kedvezménnyel

kapható

INGYENES VIZSGÁLATI CSOMAGGAL VÁRJUK JANUÁRBAN:

•�Modern,�digitális
•�Nem�zúg,�nem�sípol
•�Élvezetes�zenehallgatás
•�Számtalan�egyéb�funkció

10.�ker.,�Kőrösi�Csoma�S.�út�40.��06�30�825�9275
20.ker.,�Kossuth�L.�u.�31/A.�� 06�70�676�7225
17.�ker.,�X.�utca�1.�� 06�30�466�3485

Kövess minket 
a Facebook-on is!

www.facebook.com/
szuperinfobudapest
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Aktuális

 ■ Amennyiben olyan 

méretű a fenyőfa, hogy 

azt hulladékszállí-

tó célgéppel nem tud-

ják összeaprítani, má-

sik szállítójármű vi-

szi el a helyszínről.

Az FKF Zrt. tapasztalatai sze-
rint vízkeresztet, azaz janu-
ár 6-át követően kezdődik az 
igazi kihelyezési dömping, 
amely általában 1-1,5 hóna-
pig tart. Ilyenkor úgynevezett 
fenyőfa járatok szállítják el 
a már feleslegessé vált kará-
csonyfákat. Ezt megelőzően, 
illetve ezt követően a normál 
hulladékszállító célgépek 
gyűjtik össze az örökzölde-
ket. Mintegy 500-600.000 da-
rab tűlevelű elvitelét és hasz-
nosítását kell megoldani.

A lakosság több lehetőség 
közül is választhat: a kukák 
mellé, vagy a kijelölt gyűjtő-
helyek egyikére teheti ki a 
fákat. Az első esetben azon-
ban fi gyelni kell arra, hogy 
ne akadályozzák sem a gya-
logosokat, sem az úttesten a 
parkolást, illetve a gépkocsik 
forgalmát.

A kiszolgált tűlevelűeket elő-
ször aprítják, majd ezt követő-
en a Fővárosi Hulladékhaszno-
sító Mű kazánjaiba kerülnek. 
A fenyőfa a magas gyantatarta-
lom miatt kitűnő tüzelőanyag, 
melyből az elégetéssel több tíz-
ezer budapesti háztartás szá-
mára biztosítanak fűtési hőt, 
és villamos áramot.

Vízkereszt után félmillió tűlevelű 
kerül ki az utcákra

A Fővárosi Vízművek azt kéri, 
hogy aki még nem tette meg, 
minél előbb ellenőrizze, hogy 
az elmúlt napok fagypont alat-
ti időjárása nem okozott-e 
kárt a vízórában vagy a kerti 
csapban, vezetékben, és gyor-
san helyezze biztonságba azo-
kat. Elfagyott mérők esetén a 
Fővárosi Vízművek Vízvonalát 
kell hívni a 06-1-2477777-es 
számon, míg kerti csap vagy 
vezeték fagyásakor, törésekor 
szakemberhez kell fordulni.

Emlékeztettek, a belső há-
lózat és a vízmérők fagy elleni 

védelméről az ingatlan tulaj-
donosának kell gondoskod-
nia. Ha a meghibásodás en-
nek elmulasztásából ered, a 
mérő cseréjének költségét, il-
letve az elfolyt víz díját is az 
ingatlantulajdonosnak kell 
viselnie.

Azt ajánlják, hogy a fo-
gyasztók tavaszig rendsze-
resen ellenőrizzék, nincs-e 
víz az aknában, valamint fi -
gyeljenek arra is, hogy helyén 
van-e az aknafedél, aminek 
a hőszigeteléséről is érde-
mes idejében gondoskodni. 

A fagy elleni vé-
delemre számos 
megoldás találha-
tó a Fővárosi Víz-
művek honlapján.

A vízmérők, 
csövek és egyéb 
szerelvények 
elfagyása je-
lentős költsé-
geket és váratlan 
kellemetlenségeket okozhat a 
háztartásoknak. A fagy elleni 
védelemre számos megoldás 
található a Fővárosi Vízművek 
honlapján.

Érdemes ellenőrizni a vízórákat!

www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu

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

Manual Hungary Kft.
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Színes hírek

 ■ Megjelent a The Bi-

ebers zenekar leg-

újabb klipje Minden es-

te címmel, melyet Cur-

tis-szel jegyeznek. 

A dal stílusában és szöve-
gében is a bulikat idézi elő, 
melyről így vallanak:

- Hiszünk ebben a dal-
ban, mert tényleg őszinte 

érzelmek és vélemények ve-
zéreltek minket, minden The 
Biebers dalnak mély monda-
nivalója és jelentése van, de 
próbáljuk ezeket úgy meg-
írni, hogy mindenki a saját 
életére kivetítve értelmezheti 
– mondta Puskás Peti. 

A dal érdekessége továb-
bá, hogy a dalszövegírásban 
ByeAlex is részt vett, Curtis 

pedig a rap szöveg írója és 
előadója is egyben. 

- Curtis-szel nem most kez-
dődött a barátságunk, de az 
elmúlt időszak vele kapcso-
latos történései és pletykái 
teljesen letaglóztak. Az alko-
hol és a drog a valóságtól való 
menekülés eszközei, amikor 
az ember nem akar szembe-
nézni a problémákkal. Erre is 
utal a dal refrénje: Belerángat 
minden este…  

- Nem konkrétan Curtis dol-
gaival kapcsolatban kutatom a 
kérdést. Tény, hogy Ő ihletett, 
és úgy gondoltam, hogy eze-
ket az érzéseket ki kell írnom 
magamból, s ehhez a legjobb 
dolog, ami történhetett, hogy 
Ő is részese lett a dalnak, ab-
szolút kiegészít bennünket – 
tette hozzá Peti.

 ■ Kiss Ramóna tizenhét 

éves kora óta megállás 

nélküli, pörgős élete for-

dulóponthoz érkezett. 

A csinos műsorvezető min-
den percében születendő kis-
fi ára koncentrál, és arra, hogy 
Noé nyugodalmas környezet-
ben tölthesse az életét alapjai-
ban meghatározó, első fontos 
hónapokat és éveket. Párjá-
val, Mátéval úgy döntöttek, 
semmit nem bíznak a vélet-
lenre, így a baba születésénél 
levetetik a köldökzsinórból 
kinyerhető őssejteket.

- Úgy alakult az életem, 
hogy tizenhét éves korom óta 
dolgozom – meséli Ramóna, 
aki egy casting után, egyik 
napról a másikra a Barátok 
közt szereplői között találta 
magát, és egy ország azon-
nal megismerhette. - Azóta 
állandó pörgés jellemzi az éle-
temet, de most már elmond-
hatatlanul várom, hogy Noé 
megszületésétől egy másik 
életszakasz vegye kezdetét. 
Talán még soha nem vártam 

ennyire semmit sem – foly-
tatja lelkesen a gyönyörű 
kismama. 

A műsorvezető azt mond-
ja, Máté talán még nála is job-
ban izgul, ha a közelgő nagy 
eseményre gondol. - A leg-
jobb barátaink viccesen azt 
mondják, hogy Máté egy ha-
vert kap Noé személyében, 
akivel aztán együtt bandáz-
hatnak. Persze tudom, hogy 
borzasztóan felelősségteljes 
apuka lesz, de közben mind 
a ketten nagy gyerekek va-
gyunk és ez talán nem is baj.

Puskás Peti és Curtis közös dallal 
és klippel rukkoltak elő

Kiss Ramóna: „Bármikor 
megérkezhet az első gyermekünk”

KENEDI TRAVEL  NYARALÁSOK JANUÁR 31IG 15% KEDVEZMÉNNYEL!
FOGLALÁSKOR CSAK 5000 FT/FŐ FOGLALÓT KÉRÜNK.

További ajánlataink: 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.: 278-2156, 278-2157

ALBÁNIA 10 nap 9 éj
busz, idvez., 1-1 éj oda-vissza Szerbiában, 

7 éj Albániában négycsillagos szállodában, 
svédasztalos reggeli, ingyenes napozószék, 

napernyő
jún. 25-júl. 4., júl. 2-11., júl. 9-18., júl. 16-25., 

aug. 6-15., aug. 13-22., aug. 20-29., aug. 
27-szept. 5. 129 900 Ft/fő -15%!!

MONTENERO-IGALO 6 nap 5 éj
busz, csop.kísérő, 5 éj háromcsillagos 

szállodában, svédasztalos reggeli
jún.30-júl. 5., júl. 5-10., aug. 16-21., aug. 23-28. 

96 900 Ft/fő -15%!

MONTENERO-IGALO 8 nap 7 éj
busz, csop.kísérő, 7 éj háromcsillagos 

szállodában, svédasztalos reggeli
júl. 12-19., júl. 26-aug. 2.,

aug.30-szept. 6. 124 900 Ft/fő -15%!

BULGÁRIA 9 nap 6 éj
busz, idvez., 6 éj szállás Aranyhomokon 

négycsillagos SPA szállodában, ULTRA all 
inclusive ellátás

jún. 27-júl. 5., aug. 24-szept. 1.
117 900 Ft/fő -15%!

aug. 3-11. 134 900 Ft/fő -15%!
szept. 3-11. 109 900 Ft/fő-15%!

KRK-SZIGET – OMISALJ 4 nap  3 éj

busz, idvez., 3 éj kétcsillagos szállodában, 

svédasztalos félpanzió italfogyasztással, Krk 

városlátogatás

jún. 13-16.,  47 900 Ft/fő -15%!
aug. 17-20. 53900 Ft/fő -15%!

KRK-SZIGET –OMISALJ 5 nap  4 éj

busz, idvez., 4 éj kétcsillagos szállodában, 

svédasztalos félpanzió italfogyasztással, Krk 

városlátogatás

jún. 19-23.  62900 Ft/fő -15%!
júl. 18-22., aug. 24-28. 71 900 Ft/fő -15%!

KRK-SZIGET–MALINSKA 6 nap 5 éj

busz, idvez., 5 éj négycsillagos, tengerparti 

szállodában, svédasztalos félpanzió az 

étkezéseknél korlátlan italfogyasztással, rijekai 

városnézés

jún. 30-júl. 5., aug. 25-30.

144 900 Ft/fő -15%!

KRK-SZIGET – OMISALJ 8 nap 7 éj

busz, idvez., 7 éj kétcsillagos szállodában, 

svédasztalos félpanzió italfogyasztással, Krk 

városlátogatás

jún. 26-júl. 3., aug. 28-szept. 4.

110 900 Ft/fő -15%!

KRK-SZIGET – OMISALJ 6 nap 5 éj

busz, idvez., 5 éj kétcsillagos szállodában, 

svédasztalos félpanzió italfogyasztással, 

Krk városlátogatás

júl. 3-8., júl. 22-27.  84 900 Ft/fő -15%!

JESOLO-CAVALLINO 6 nap 5 éj

busz., csop.kísérő., 5 éj háromcsillagos 

szállodában, svédasztalos reggeli, ingyenes 

strandszervíz (napágy+ernyő).

ingyenes WIFI

jún. 25-30., aug. 26-31., szept. 3-8.

92 900 Ft/fő -15%!

JESOLO-CAVALLINO 8 nap 7 éj

busz., csop.kísérő., 7 éj háromcsillagos 

szállodában, svédasztalos reggeli, ingyenes 

strandszervíz (napágy+ernyő).

ingyenes WIFI

júl. 7-14., júl. 14-21., júl.21-28.,

júl. 28-aug. 4.  122 900 Ft/fő -15%!

PLITVICEI TAVAK – KRK-SZIGET 6 nap / 4 éj

busz, idvez., 4 éj kétcsillagos szállodában, 

svédasztalos félpanzió italfogyasztással, rijekai 

városnézés

júl. 13-18., aug. 19-24.

72 900 Ft/fő -15%!

KRK-SZIGET – OMISALJ 7 nap 6 éj
busz, idvez., 6 éj kétcsillagos szállodában, 
svédasztalos félpanzió italfogyasztással, 

Krk városlátogatás
júl 8-14.  99 900 Ft/fő-15%!

KRK-SZIGET – KRK 6 nap 5 éj
busz, idvez., 5 éj háromcsillagos, medencés, 

tengerparti szállodában, svédasztalos félpanzió,
rijekai városnézés

jún. 2-7.  144 900 Ft/fő -15%!

TOSZKÁN NYARALÁS ELBA-SZIGETI 
KIRÁNDULÁSSAL 6 nap 5 éj

busz, idvez., 5 jé háromcsillagos szállodában, 
svédasztalos reggeli, ingyenes napozószékek, 

napernyő a szálloda strandján
szept. 10-15., szept. 20-25. 94 900 Ft/fő

GÖRÖGORSZÁG-KAMENA VOURLA 10 nap 9 éj
busz, idvez., 1-1 éj háromcsillagos szállodában 
Makedóniában, 7 éj Görögországban Kamena 

Vourlán, kétcsillag plusz besorolású, medencés 
szállodában svédasztalos félpanzióval

jún. 25-júl. 4., aug. 27-szept. 5.
134900 Ft/fő-15%!

júl. 2-11., júl. 9-18., júl. 30-aug. 8., aug. 6-15., 
aug. 13-22., aug. 20-29.

139 900 Ft/fő -15%!
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 ■ Három új, saját dal-

lal tért vissza Komo-

nyi Zsuzsi a köny-

nyűzenei világba. 

Az énekesnő számára az el-
múlt két év elsősorban a kis-
fi áról szólt, és már a szüle-
tése előtt sem nagyon vállalt 
fellépéseket. Szeretett volna 
megfelelően felkészülni az új 
szerepre. Édesanyaként és fe-
leségként találta meg azt a fel-
adatot és életcélt, amit mindig 
is keresett. Ennek az álomnak 
a kiteljesedése most biztos 
hátteret nyújt Zsuzsi számá-
ra az énekléshez és a színpadi 
munkához is.

– Hogyan tudnád bemu-
tatni a rád jellemző zenei 
stílust, amiben megtaláltad 
önmagad? 

– A mai trendi zenei ele-
meket ötvöztük a táncolható 
popzenével. 

– A dalok milyen hangulat-
világot tükröznek és a szöve-
geknek mi a fő mondaniva-
lójuk, üzenetük?

– A dalaim többnyire a sze-
relemről szólnak. Annak min-
den formájáról. A három dal 
mind különböző hangulatot 
kelt a hallgatóban. A Végtelen 
című dal a szakításról, vagyis 
a be nem teljesült szerelem-
ről, a Száz év című dalom a 
vágyakozásról, az örökkön 
áhított társról szól. A harma-
dik dal pedig egy Nő és egy 
Férfi  barátságáról, amit fel-
bonthat, elronthat, az egyi-
kükben fellobbanó szerelem 
a másik iránt. A címe is ezt 
tükrözi: Kimondanám a szót. 
Úgy gondolom, hogy ezek a 
témák nem ismeretlenek a 
közönség számára, így biz-
tos sokan tudnak azonosul-
ni ezen sorokkal.

– Az elmúlt két év az 
anyagságról szólt számodra, 
nem vállaltál más feladatot. 
Milyen új színt hozott az éle-
tedbe az anyaság, mit tanul-
tál általa magadról, az élet-
ről, miképpen formálta az 
egyéniségedet ez az új szerep?

– Nagyon vágytam és vár-
tam már az anyaságot, ami 
2,5 évvel ezelőtt megadatott 
nekem. Nagyon szerencsés 

vagyok, hogy majdnem 2 
évig csak a kisfi ammal fog-
lalkozhattam. Nem is akar-
tam más feladatot. Rengeteg 
minden kiderült ez idő alatt, 
amit még én sem tudtam ma-
gamról, hogy olyan dolgokra 
vagyok képes, amire előtte 
nem. Önállóbb, összeszedet-
tebb, magabizosabb, és per-
sze fáradtabb lettem. Úgy 
érzem, akkor lettem igazán 
felnőtt, amikor Kolos meg-
született. Az biztos, hogy egy 
gyerek nagyon sok mindenre 
megtanítja a szüleit. Most ép-
pen arra, hogy sokkal türel-
mesebbnek kell lennem. Ez 
még kevésbé megy, mert elég 
lobbanékony vagyok. 

– A ’90-es évek közepén-vé-
gén népszerű hazai zene-
karnak számított az UFO, 
amelynek te is a tagja voltál. 
Hogy érezted magad a ’90-es 
évek zenei közegében és mi-
lyen volt az UFO-val az élet?

– Elképesztően régen volt, 
de persze szép emlékeket őr-
zök abból az időszakból. Na-
gyon pörgős volt az az egy 
év, amíg én a tagja voltam 
az együttesnek. Rengeteg 

fellépés, nagylemez és 2 video-
klip, így tudnám igazán ösz-
szefoglalni. Nagy kedvencem 
volt az együttes, így nagyon 
megtisztelő volt, amikor Var-
ga Zsolt felkért, hogy legyek én 
az énekesnő a csapatban. Gon-
dolkodás nélkül elvállaltam.

– Korábbi lemezeid főként 
feldolgozásokat tartalmaz-
tak. Miért választottad ak-
koriban azt az irányt? 

– Nagyon fi atalon kezd-
tem el énekelni, ezért is vá-
lasztottam, akkor ismert 
dalokat. Külföldi, magyar 
egyaránt szerepelt a reperto-
áromban, volt pop, táncdal, 
sőt még operett slágereket is 
énekeltem olykor-olykor. Így 

azt gondolom mindenféle stí-
lusban kipróbáltam magam. 
Végül pár évvel később, sze-
replési lehetőséget kaptam a 
Dáridó című produkcióban, 
és akkor váltam végleg a fel-
dolgozás, ezen belül is a tánc-
dalok szerelmesévé. Így is-
mert meg az ország.

– Hogy tapasztalod, meny-
nyire maradtál meg az embe-
rek emlékezetében? Tudod a 
karrieredet ott folytatni, ahol 

annak idején abbahagytad 
vagy szinte a nulláról kell 
most kezdened az építkezést?

– Ez a 2 év kihagyás szinte 
fel sem tűnt az embereknek, 
ott folytattam, ahol abbahagy-
tam. Sőt, tulajdonképpen ab-
ban a szerencsés helyzetben 
voltam, hogy a közönség sze-
retete vonzott vissza újra a 
színpadra. Már 3 héttel szülés 
után záporoztak a felkérések, 
de mindenki tiszteletben tar-
totta, hogy otthon szeretnék 
maradni a kisfi ammal, és tü-
relmesen vártak. Annyira jó 
érzés, hogy szavakba sem tu-
dom önteni. Hálás vagyok!

– Egészen fi atalon kerül-
tél a szépségiparba, hatéves 

korod óta modellkedtél, ti-
zenkét évesen pedig gyer-
mekszépségversenyt nyertél. 
Végül az alacsony termeted 
miatt kényszerültél annak 
a pályának az elhagyásá-
ra.  Hogyan élted ezt meg 
akkor? Ez a múlt miben se-
gítette, illetve volt-e olyan, 
amiben akadályozta az éne-
kesnői karrieredet?

– Gyerekként szuper él-
mény volt a modellkedés, és 

egyáltalán nem viselt meg, 
hogy 12 éves koromban az 
alkatom miatt abba kellett 
hagynom. Sok élménnyel és 
tapasztalattal gazdagodtam, 
amit később az élet más te-
rületein kamatoztathattam, 
mint például a gyermek-
szépségverseny, amit 1994-
ben meg is nyertem. 1999-
ben pedig a Miss World 
Hungary 2. udvarhölgye let-
tem.  Mindezek sokat segítet-
tek a mai színpadi rutinom 
kialakulásában.

– Játszottál színdarabok-
ban, valamint találkozni le-
hetett veled a Barátok közt 
napi sorozatban is. Mennyi-
re érezted testhezállónak a 
színészi pályát? Vannak még 
ambícióid azon a téren? 

– Egyetlen szóval tudnám 
jellemezni: imádtam! Hatal-
mas lehetőség volt számom-
ra, amivel csak élni lehetett. 
Nem könnyű mesterség, de 
örülök, hogy egy picit bele-
kóstolhattam, és ki tudja, mit 
hoz a jövő.

– Hogyan tudod össze-
egyeztetni a családi életet és 
a karriert? Okoz-e ez neked 
dilemmát? 

– Először okozott némi fej-
törést, de aztán szépen bele-
rázódtam, belerázódtunk. Az 
biztos, hogy támogató csalá-
di háttér nélkül nem tudom, 
hogyan oldottam volna meg. 
De hál’Istennek van egy cso-
dálatos férjem, na és persze 
a nagyszülők, akik mindig a 
segítségemre vannak, így azt 
gondolom, hogy Kolos sem-
miben nem szenved hiányt.

– Milyen terveid vannak 
a közeli és a távolabbi jö-
vőre vonatkozóan? Miben 
és hogyan szeretnél még 
kiteljesedni?

– A közeljövőben szeret-
ném megélni a dalaim sike-
reit. Szeretném, ha minél töb-
ben szeretnék és ismernék 
azokat. Újabb videóklipeket 
és sok-sok szereplési lehe-
tőséget kívánok magamnak. 
Távolabbi jövőben pedig vá-
gyam egy igazán látványos 
koncert, remélem, hogy ha-
marabb megvalósul, mint 
hinném.  Budai Klára

Komonyi Zsuzsi: „A közönség szeretete vonzott vissza a színpadra”

Megjelent Szőcs Renáta új klipje
Egy elhagyatott pincében forgatta a „Szemed mindent lát” című dalhoz készült klipjét Szőcs Rená-

ta. Az énekesnő nem érezte teljesen biztonságban magát a forgatás alatt, de a végeredményen ez 

szerencsére nem látszik: erőteljes képkockákat rögzítettek a slágergyanús szerzeményhez.
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Itthon Budapest, külföldön Zakopane vezet
Budapest, Eger és Hajdúszoboszló számíthatott a legtöbb vendégre idén szilveszterkor a Szallas.hu 

előfoglalási statisztikái szerint. Az autóval megközelíthető, szilveszteri, külföldi települések tekinte-

tében sorrendben Zakopane, Pozsony és Krakkó a leggyakoribb választás a magyarok körében.

Borászatok és magánszemé-
lyek egyaránt regisztrálhat-
nak a Borarcok gasztrokö-
zösségi portálon, amit azért 
hoztak létre az alapítók, hogy 
összehozzák azokat, akik úgy 
érezték, kell egy oldal a bor és 
a gasztro kedvelőinek.

A vadonatúj honlapon a 
látogatók megoszt-
hatják egymással 
borélményeiket, de 
ajánlhatnak mások-
nak borokat, borásza-
tokat és éttermeket is.

A weblap szolgáltatásai kö-
zött hamarosan megtalálható 
lesz az e-sommelier szolgál-
tatás, ahol adott ételhez kü-
lönböző borjavaslatok között 
szemezhetünk majd. Január-
ban pedig elindul egy átfogó 
sommelier képzés Borarcok 
borértő néven.

A honlap januártól 
4 nyelven elérhető a 
legfi nomabb recep-
tekkel és a nemze-
tek konyháiról szó-
ló érdekességekről.

 ■ Sok városra mondják, 

hogy az életben legalább 

egyszer látni kell, Lissza-

bon viszont tényleg eb-

be a kategóriába tarto-

zik. A Tejo folyó partján 

valóban mesés élmények 

várnak a lélegzetelállító 

óvárostól az Ócenáriu-

mig, ráadásul télen is kel-

lemes, tavaszias az idő. 

Élmények a bolhapiactól a 
rooftop bárokig

Ha valahol megéri elveszni, 
az Lisszabon: bárhol is kezd-
jük a felfedezést, nem dönt-
hetünk rosszul. A város egy-
kori mór negyede a meredek 
lépcsőkkel és zegzugos ut-
cákkal tarkított Alfama, ahol 
számtalan történelmi épület 
és terasz kínál lélegzetelállí-
tó panorámát. Persze a hét 
dombra épült városban nem 
csak itt lehet részünk párat-
lan kilátásban: nem győzünk 
válogatni a rooftop bárok és 

magaslati kávézók közül. Aki 
szívesen vegyülne a helyiek-
kel, ne hagyja ki a Campo de 
Santa Clarán keddenként és 
szombatonként megrende-
zett Feira da Ladra bolhapia-
cot, ahol elég sok a kacat, vi-
szont a hangulat semmihez 
sem fogható.

Kalandok a Tejo folyó part-
ján
A város elegánsabb arcával 
a Chiadón találkozhatunk, 
amelyet egy tűzvészt köve-
tően Álvaro Siza Vieira épí-
tett újjá. A Rossio térről a Bai-
xán át hangulatos boltocskák 

és nemzetközi márkák üzle-
tei között sétálhatunk le a Te-
jo partjára. Érdemes felülni 
egy kompra vagy sétahajóra 
is, ami a lehető legkelleme-
sebb módja annak, hogy el-
jussunk a Torre de Belémhez, 
azaz a manuelita stílusban 
épült belémi őrtoronyhoz. Az 
igazán modern Lisszabont a 
Gare do Oriente környékén 
keressük: az egykori világkiál-
lítás helyszínén, a Nemzetek 
Parkjában hatalmas épületek 
és szobrok nyűgöznek le, az 
Ócenárium pedig varázslatos 
módon tárja elénk az óceánok 
páratlan élővilágát.

Elindult a Borarcok
Utazás
Szökjünk el a tél elől a mesés 
Lisszabonba!

Tel: 06 99 888 400 | info@hotellover.hu | WWW.HOTELLOVER.HU

ÉVKEZDÉS A LÖVÉRBEN
2019. január 06 – március 13. között
vasárnaptól csütörtökig foglalható 3 éjszakára

szállás bővített félpanzióval, 
a szálloda wellness-szigetének használata

Kétágyas szoba 2 fő részére: 26.250,- Ft / fő / 3 éjszaka ártól

TOVÁBBI AJÁNLATAINKAT KERESSE WEBLAPUNKON.
Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.

A fenti ár további kedvezménnyel nem összevonható.

*a kedvezmény február 1-28. közötti 
tartózkodásra vonatkozik és más 
kedvezménnyel is összevonható.

Foglalja le most szállását
a Hotel Aquamarinba, Hévízen!

+36-83/545-979
Hotel Aquamarin***

8380 Hévíz, Honvéd u. 14.
www.hotelaquamarin.hu
sales@hotelaquamarin.hu

Új februári foglalások* esetén a szállásdíjból 
2019 Ft/fő/éj kedvezményt biztosítunk 

Vendégeinknek!

Kedvezményes ajánlatainkat 
megtalálja weblapunkon 

a „Téli ajánlatok” menüpont 
alatt, vagy érdeklődjön telefonon 

vagy e-mailban!
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KÉRJE 2019. ÉVI 224 OLDALAS KATALÓGUSUNKAT IRODÁNKBAN. 
Bp. 1066, TERÉZ KRT. 22. (4-es, 6-os villamos Oktogon megálló, BEJÁRAT AZ ARADI UTCÁBÓL)

Nyitva: H-P 09:30-17:30  Tel: 278-2156, 278-2157

KENEDI TRAVEL  ELŐFOGLALÁS 2019!
EGYNAPOS UTAK MÁRCIUS 31IG 811% KEDVEZMÉNNYEL FOGLALHATÓK!

MORVAORSZÁGI KASTÉLYOK
busz, idvez., máj. 12., jún. 30., aug. 3. 

9490Ft/fő -8-11%!

KLOSTERNEUBURG ÉS KREUZENSTEIN 
MESEVÁRA
busz, idvez.

ápr. 13., máj. 18., 9490 Ft/fő -8-11%!

BÉCS ÉS HÍRES TEMPLOMAI
busz., idvez.

máj. 11., okt. 12. 8890 Ft/fő -8-11%!

BÉCS-SCHÖNBRUNN
busz, idvez.

ápr. 13., jún. 1., 8990 Ft/fő-8-11%!

BÉCS ÉS A NASCHMARKT PIAC
busz, idvez.

ápr. 6., máj. 11., 8890 Ft/fő -8-11%!

BÉCSÚJHELY ÉS SOPRON
busz, idvez., ebéd

ápr. 26., máj. 24., 9990 Ft/fő-8-11%!

LIECHTENSTEIN ÉS BURGENLAND
busz, idvez.,

ápr. 6., jún. 22. 8990Ft/fő-8-11%!

SEMMERINGI ÉLMÉNYEK
busz, idvez.

ápr. 12., máj. 10., jún. 15., júl. 20.,
109 90 Ft/fő -8-11%!

MARIAZELL busz, idvez.
máj. 4., jún. 20. 11 990 Ft/fő -8-11%!

SEEGROTTE-HEILIGENKREUZ-MAYERLING
busz, idvez.

máj. 4., okt. 13.  9990 Ft/fő -8-11%!

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

máj. 19., jún. 16., 9490 Ft/fő -8-11%!

CSORNA-FERTŐRÁKOS-RUSZT
busz, idvez,, kisvonatozás, fertő-tavi hajózás

máj. 11., jún. 21., júl. 20.
11 990 Ft/fő -8-11%!

EISENSTADT-FERTŐD
busz, idvez.

ápr. 13., okt. 12. 8990 Ft/fő -8-11%!

SZOMBATHELY-JÁK-GÜSSING
busz, idvez., ebéd

jún. 23., júl. 26. 9990 Ft/fő -8-11%!

KITTSEE-POZSONY
busz, idvez.

ápr. 13., jún. 1. 8790 Ft/fő -8-11%!

BAJMÓC-KÖRMÖCBÁNYA
busz, idvez.

ápr. 13., máj. 25. 8490 Ft/fő -8-11%!

POZSONY-DÉVÉNY VÁRA
busz, idvez.

ápr. 13., jún. 15.  8790 Ft/fő -8-11%!

POZSONY-VÖRÖSKŐ VÁRA
busz., idvez.

máj. 11., szept. 28.
9490 Ft/fő -8-11%!

GÚTA-KOMARNO-KOMÁROM
busz, idvez., ebéd, vizimalom belépő

ápr. 14., júl. 7., 8490 Ft/fő -8-11%!

SZENTANTAL-SELMECBÁNYA-LÉVA
busz, idvez., ebéd

ápr. 27., jún. 29. 9990 Ft/fő -8-11%!

BETLÉR-ROZSNYÓ-KRASZNAHORKA
busz, idvez., ebéd

ápr. 14., máj. 12., jún. 16.
9490 Ft/fő -8-11%!

GOMBASZÖGI BARLANG- 
ROZSNYÓ-SZINPETRI

busz, idvez., ebéd
ápr. 7., máj. 18., 9990 Ft/fő -8-11%!

KISTAPOLCSÁNY-MALONYA
busz, idvez.

máj. 11. 7990 Ft/fő -8-11%!

KASSA-RÁKÓCZI VÁROSA
busz, idvez.

ápr. 13., máj. 25.  9490 Ft/fő -8-11%!

GARAMMENTI KISKÖRÚT
busz, idvez., ebéd

ápr. 7., máj. 4., máj. 26..
7990 Ft/fő -8-11%!

IPOLYTARNÓC-FÜLEK-MÁTRAVEREBÉLY
busz, idvez., ebéd

ápr. 13., máj. 11., jún. 23.
8990 Ft/fő -8-11%!

OCHTINA-ROZSNYÓ-RIMASZOMBAT
busz, idvez., ebéd, ápr. 27., szept. 28.  

9990 Ft/fő -8-11%!

TŐKETEREBES-TOLCSVA-MÁD
busz, idvez., tőketerebesi kastély belépő 1 dl 

tokaji borral
máj. 11., aug. 3. 10 990 Ft/fő -8-11%!

LENDVA – LENTI ÉS A BUDAFAPUSZTAI 
ARBORÉTUM

busz, idvez., erdei kisvasútjegy
máj. 11., júl. 27. 9990 Ft/fő -8-11%!

CSÁKTORNYA-VARASD busz, idvez.
ápr. 13., okt. 19. 8990 Ft/fő -8-11%!

TRAKOSTYÁN VÁRA-PTUJ busz, idvez.
máj. 25., szept. 21. 

11 490 Ft/fő -8-11%!

ZÁGRÁB-MARIJA BISTRICA
busz, idvez.

máj. 4., jún. 29.  11 490 Ft/fő -8-11%!

SZABADKA busz, csoportkísérő
ápr. 6., máj. 11.  8990 Ft/fő -8-11%!

SZABADKA-NOSZA-PALICS
busz, idvez., ebéd

jún. 1., aug. 24.  9990 Ft/fő -8-11%!

NAGYVÁRAD busz, idvez.
ápr. 28., jún. 15. 8990 Ft/fő -8-11%!

NAGYSZALONTA-GYULA
busz, idvez., ebéd

máj. 5., jún. 2., aug. 4.  9990 Ft/fő

DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK-SIKLÓS-
HARKÁNY-MÁRIAGYŰD

busz, idvez., ebéd
máj. 26., jún. 22., jún. 29.

11 490 Ft/fő-8-11%!

SZIGETVÁR-KAPOSVÁR-SZENNA
busz, idvez., ebéd

ápr. 14., máj. 19., jún. 21.
9990 Ft/fő -8-11%!

DIÓSGYŐR-LILLAFÜRED-
BÜKKSZENTKERESZT

busz, idvez., ebéd
ápr. 14., máj. 12., jún. 14., júl. 14.

9990 Ft/fő -8-11%!

DEBRECEN VIRÁGKARNEVÁL
busz, idvez.

aug. 20.  8990 Ft/fő -8-11%!

TISZADOB-MEZŐKÖVESD
busz, idvez., ebéd, orgonabemutató

ápr. 28., jún. 21.  8490 Ft/fő -8-11%!

PARÁDSASVÁR-EGER
busz, idvez., ebéd

ápr. 28., júl. 28. 8990 Ft/fő -8-11%!

ÓZDI FILMTÖRTÉNETI EMLÉKPARK 
ÉS AZ EGRI BEATLES MÚZEUM

busz, idvez., ebéd
máj. 18., júl. 6.  9490 Ft/fő -8-11%!

SÁROSPATAK-TOKAJ
busz, idvez., ebéd, borkóstoló

ápr. 14.,máj. 19., jún 16.
12 990 Ft/fő -8-11%!

NYÍREGYHÁZA ÁLLATPARK
busz, idvez.

ápr. 13., máj. 11., jún. 30.
9490 Ft/fő -8-11%!

GYŐR-PÁPA-GANNA
busz, idvez., ebéd, ápr. 7., máj. 5., jún. 23.

9490 Ft/fő -8-11%!

JELI ARBORÉTUM-SÁRVÁR
busz, idvez.

ápr. 27., máj. 4.  8990 Ft/fő -8-11%!

VIZSOLY-BOLDOGKŐVÁRA
busz, idvez., ebéd, nyomdászműhely belépő

ápr. 28., jún. 14. 10 990 Ft/fő -8-11%!

SZERENCS-MONOK-TÁLLYA
busz, idvez., ebéd, borkóstoló

ápr. 27., jún. 28. 12 990 Ft/fő -8-11%!

SZÜRETI MULATSÁG A BALATONNÁL
busz, idvez., vidám szüreti program, fogadó 

pálinka, ebéd itallal, a szüret időtartama alatt 
kacsazsíros kenyér, korlátlan bor- és must 

fogyasztás
szept. 8.  13 990 Ft/fő -8-11%!

ALCSÚT-MÓR-MAJKPUSZTA
busz, idvez., ebéd, borkóstoló

máj. 5., júl. 7.  9490 Ft/fő -8-11%!

FEHÉRVÁRCSURGÓ-MÓR- KISBÉR
busz, idvez., ebéd, borkóstoló

máj. 19., jún. 23. 9490 Ft/fő -8-11%!

VESZPRÉM-VÁRPALOTA-SZÉKESFEHÉRVÁR
busz, idvez., ebéd

ápr. 14., jún. 30. 8490 Ft/fő -8-11%!

OZORA-SIMONTORNYA ÉS AZ ENYINGI 
CSEREPES CSŰR

busz, idvez., ebéd, fazekasbemutató
máj. 25., júl. 6.  8990 Ft/fő -8-11%!

PÉCS ÉS A ZSOLNAY NEGYED
busz, idvez.

ápr. 14., jún. 9. 8490 Ft/fő -8-11%!

SZEGED ÉS  A ZSINAGÓGA
busz, idvez., ebéd, zsinagóga belépő

ápr. 14., máj. 12.  9490 Ft/fő-8-11%!

ÓPUSZTASZER-SZENTES-CSONGRÁD
busz, idvez., ebéd

ápr. 27., máj. 19., 8990 Ft/fő -8-11%!

BAZI NAGY GÖRÖG
KEN-EDI BULI!

busz, csoportkísérő, görög ebéd, zenés-
táncos görög show műsor, élőzene, táncolási 

lehetőség
febr. 23.,  24. 9990 Ft/fő -8-11%!

SEJ-HAJ ROZI! MULAT A KEN-EDI!
busz, csoportkísérő, háromfogásos magyaros 
ebéd, magyarnóta-operett műsor, élőzene, 

táncolási lehetőség
jún. 1. 8990 Ft/fő -8-11%!

BAZI NAGY BAJOR • KEN-EDI BULI!
busz, csoportkísérő, bajor ebéd, vidám bajor 

tánc műsor, élőzene, táncolási lehetőség
okt. 23. 8990 Ft/fő -8-11%!D
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További ajánlataink: 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: 278-2156, 278-2157

KENEDI TRAVEL  ELŐFOGLALÁS 2019!
TÖBBNAPOS UTAK JANUÁR 31IG 15% KEDVEZMÉNNYEL FOGLALHATÓK! 

FOGLALÁSKOR CSAK 5000 FT/FŐ FOGLALÓT KÉRÜNK.
HÚSVÉT AZ ADRIÁN 4 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj háromcsillagos tengerparti 
szállodában, svédasztalos félpanzióval, 

korlátlan italfogyasztással, kirándulások (Krk, 
Rijeka, Opatija) bor-házi sonka, sajt kóstoló 

Vrbnikben, csokoládékóstoló Opatijában
április 19-22. 68 900 Ft/fő -15%!

HÚSVÉT KÁRPÁTALJÁN 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában, 

félpanzióval, pisztrántelep látogatás 
pisztráng ebéddel, borkóstoló, élőzene, 

táncolási lehetőség
április 19-22. 54 900 Ft/fő -15%!

HÚSVÉT A SZÉKELYEKNÉL 
5 nap 4 éj

busz, idvez., 4 éj háromcsillagos szállodában 
félpanzióval, wellness használat, 
kirándulások a program szerint

április 18-22. 79 900 Ft/fő -15%!

CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ 5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj négycsillagos szállodában, 

svédasztalos reggeli, húsfeldolgozó 
látványműhely látogatás kolbásztöltéssel, 

kóstolóval, borral, június 6-10.
59 900 Ft/fő -15%!

ERDÉLY – SZÉKELYFÖLD KINCSEI
 5 nap 4 éj

busz, idvez., 4 éj négycsillagos szállodában, 
svédasztalos reggeli, kirándulások, 

húsfeldolgozó látványműhely látogatás 
kolbásztöltéssel, kóstolóval, borral, 
kirándulások, látogatás a Csiki sör 

manufaktúrában
május 1-5., június 22-26., július 17-21.

59 900 Ft/fő -15%!

DÉL-ERDÉLY ÉS A VASKAPU 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában, 

svédasztalos reggelivel, al-dunai hajózás, 
kirándulások a program szerint
május 16-19., május 30-jún. 2., 

jún. 20-23. 47 900 Ft/fő -15%!

ÉSZAK-ERDÉLY MAGYAR EMLÉKEI 
4 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában, 
svédasztalos reggeli, kirándulások a program 

szerint
május 23-26., július 11-14.

45 900 Ft/fő -15%!

KOLOZSVÁR-TORDA-TOROCKÓ
OPERETT ELŐADÁSSAL 4 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj négycsillagos szállodában, 
svédasztalos reggeli, színházjegy operett 
előadásra, kirándulások a program szerint

május 17-20., június 21-24.
43900 Ft/fő -15%!

DREZDA-LIPCSE-SZÁSZ SVÁJC-PRÁGA 
5 nap 4 éj

busz, idvez., 4 éj három és négycsillagos 
szállodákban, svédasztalos reggeli, 

kirándulások
június 12-16. 69 900 Ft/fő -15%!

BERLIN-POTSDAM 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában, 

svédasztalos reggeli, kirándulások
május 26-29. 84 900 Ft/fő -15%!

FEKETE-ERDŐ-ELZÁSZ-BODENI-TÓ 
6 nap 5 éj

busz, idvez., 5 éj négycsillagos szállodában, 
svédasztalos reggeli, kirándulások

július 25-30. 129 900 Ft/fő -15%!

BJOR KASTÉLYOK ÉS INNSBRUCK
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában, 
svédasztalos reggeli, kirándulások a program 

szerint
aug. 22-25.  59 900 Ft/fő -15%!

BELGRÁD ÉS A VAJDASÁG 3 nap 2 éj
busz, idvez., 2 éj háromcsillagos szállodában, 

svédasztalos reggeli, kirándulások
április 26-28., június 14-16., aug. 2-4.

32 900 Ft/fő -15%!

BENELUX KÖRÚT 7 nap 6 éj
busz, idvez., 6 éj háromcsillagos szállodában, 
svédasztalos reggeli, kirándulások a program 

szerint, április 16-22., április 19-25.,
121 900 Ft/fő -15%!

DOLOMITOK LEGSZEBB TÁJAI 5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj 3 és 4 csillagos szállodákban 

svédazstalos reggelivel, kirándulások
május 22-26., június 26-30.
94 900 Ft/fő -15%!

FIRENZE-RÓMA-VELENCE 6 nap 5 éj
busz, idvez., 5 éj három és négycsillagos 
szállodákban, svédasztalos reggelivel, 
Firenze gyorsvasútjegy, Velence helyi 

vonatjegy, városnézések
ápr. 18-23. 99 900 Ft/fő -15%!

MILÁNÓ ÉS A TÓVIDÉK 5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj három és négycsillagos 
szállodákban, svédasztalos reggelivel, 

kirándulások
május 29-június 2., június 26-30.

79 900 Ft/fő -15%!

PUGLIA – AZ OLASZ CSIZMA SARKA 
8 nap 7 éj

busz, idvez., 7 éj három és négycsillagos 
szállodákban, svédasztalos reggeli, városnézések

július 28-augusztus 4.
144 900 Ft/fő -15%!

RÓMA-NÁPOLY-SORRENTO
 8 nap 7 éj

busz, idvez., 7 éj három és négycsillagos 
szállodákban, svédasztalos reggeli, 

városnézések
június 3-10. 139 900 Ft/fő -15%!

SVÁJC-TORINO-LAGO MAGGIORE 5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj háromcsillagos szállodában, 

svédasztalos reggeli, városnézések
május 11-15., július 31-augusztus 4.

79 900 Ft/fő -15%!

SZICÍLIA – A NAPFÉNY ÉS A TŰZ SZIGETE 
10 nap 9 éj

busz,idvez., 9 éj három és négycsillagos 
szállodákban, svédasztalos reggeli, 

városnézések
július 5-14. 189 900 Ft/fő -15%!

TIROL ÉS BOLZANO 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában, 

svédasztalos reggeli, tiroli folklór est 
vacsorával, kirándulások a program szerint

május 16-19., június 27-30.
71 900 Ft/fő -15%!

TOSZKÁN TÁJAKON 5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj háromcsillagos szállodában, 

kirándulások, idegenforgalmi adó
május  1-5., augusztus 7-11.
88 900 Ft/fő -15%!

BALTI KÖRÚT 10 nap 9 éj
busz, idvez., 9 éj háromcsillagos 

szállodákban, svédasztalos reggeli, 
kirándulások a program szerint

május 24-június 2., június 14-23.
149 900 Ft/fő -15%!

CSEH VÁRAK ÉS KASTÉLYOK
4 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj négycsillagos szállodában, 
svédasztalos reggeli, sörkóstoló, 

városnézések
május 30-június 2.

52 900 Ft/fő -15%!

PRÁGA-KARLOVY VARY-
KUTNA HORA 4 nap 3 éj

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

belépő kóstolóval, kirándulások
június 27-30., augusztus 17-20.

44 900 Ft/fő -15%!

PRÁGA ÉS A MORVAORSZÁGI 
MESEKASTÉLYOK 3 nap 2 éj

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

május 24-26., augusztus 2-4.
31 900 Ft/fő -15%!

PRÁGA-PLZEN-BRNO 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában,  
svédasztalos reggeli, kirándulások a program 

szerint
június 7-10., július 25-28.

41 900 Ft/fő -15%!

SZEPESSÉG GAZDAG VÁROSAI 
3 nap 2 éj

busz, idvez., 2 éj háromcsillagos szállodában, 
svédasztalos reggeli, kiránduások a program 

szerint
június 17-19., július 26-28.

29 900 Ft/fő -15%!

MAGAS TÁTRA-DUNAJEC-NEDECZ VÁRA
busz, idvez., 2 éj háromcsillagos szállodában, 

svédasztalos reggeli
kirándulások a program szerint

máj.31-jún. 2., jún. 28-30.
29 900 Ft/fő -15%!

TÁTRA LEGSZEBB TÁJAI 3 nap 2 éj
busz, idvez., 2 éj háromcsillagos szállodában, 
svédasztalos reggeli, kirándulások a program 

szerint
május 3-5., június 14-16.

29 900 Ft/fő -15%!

KÁRPÁTALJA MAGYAR EMLÉKEI
4 nap 3 éj

busz, idvez., kirándulások, helyi 
idegenvezetés, 3 éj háromcsillagos 

szállodában, gulyás party, borkóstolós 
program

május 23-26., szeptember 19-22.
47 900 Ft/fő -15%!

TÖRÖKORSZÁG –
AZ ÓKORTÓL NAPJAINKIG

9 nap 8 éj
busz, idvez., 8 éj négycsillagos szállodákban, 

félpanzió, kompjegy,
aug. 3-11. 174 900 Ft/fő -15%!

LONDON-OXFORD-WINDSOR-
STONEHENGE

8 nap 7 éj
busz, idvez., 7 éj háromcsillagos szállodában, 
kirándulások a program szerint, svédasztalos 

reggeli, kompjegy
június 6-13., július 18-25.

174 900 Ft/fő -15%!

PÁRIZS-VERSAILLES-LOIRE VÖLGYE-
STRASSBOURG 

7 nap 6 éj
busz, idvez., 6 éj háromcsillagos szállodában, 
svédasztalos reggeli, kirándulások a program 

szerint
június 4-10., július 1-7.

119 900 Ft/fő -15%!
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. Coworking, avagy a jövő munkahelye
A coworking jelentése: nyitott, bárki számára elérhető iroda. Alap felszereltség a jó mi-

nőségű internet, és a szabad asztal, ahová leülhetünk dolgozni, ezen felül nyomtatási le-

hetőség, zárt tárgyaló, kávé és egyéb „büfé” jellegű kínálat is lehet még a palettán.Álláspont

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

 ■ A home office elter-

jedésével egyre többen 

dolgoznak távmunká-

ban a város, vagy akár 

a világ másik feléről.

Ezzel a megoldással a mun-
kavállalók pénzt és időt spó-
rolnak, a vállalkozások pedig 
eredményesebben működhet-
nek. Itthon egyelőre csak a 
munkavállalók 5 százaléka 
dolgozik otthonról, de ez a 
szám gyorsan növekszik.

Ez azonban csak a kezdet. 
Pál Zoltán Gábor, az ALH Con-
sulting Kft. tulajdonosa szerint 
az otthoni iroda a jövő. Már 
most is számos állás betölthető 

távmunkában, és a digitalizá-
ció térhódításával rohamosan 
fog nőni ezek száma.

Az otthoni munka jelenleg 
azokban a munkakörökben a 
legjellemzőbb, amelyek nem 
igényelnek különösebb mun-
kaeszközt egy számítógépen 
kívül. A home offi ce-ban dol-
gozók közül sokan kerülnek 
ki a marketing, értékesítés és 
média területéről, de a jelen-
ség népszerű az ügyfélszolgá-
latosoknál, a grafi kusoknál, a 
magántanároknál, a fordítók-
nál, a programozóknál, és az 
adminisztrátoroknál is.

A home office-nak kö-
szönhetően a vállalkozások 

rengeteg pénzt spó-
rolhatnak. Az ingat-
lanbérlés, az infra-
struktúra kialakítása 
és fenntartása nagyon 
drága, és sok esetben 
felesleges kiadás a 
cég életében. Az ott-
honi iroda a munka-
vállalók többségének 
is tetszik, hiszen így 
megspórolhatják a 
munkába járás idejét 
és költségét, valamint 
az ilyen munkavégzés 
kevésbé stresszes, 
családbarát, és kiszá-
míthatóbb az időbe-
osztás is.

Eljöhet az idő, hogy sosem látja a főnökét? 

Munka baba mellett

Több mint 2000 kisgyerme-

kes édesanyát kérdezett meg 

a Pepita.hu az egyik legna-

gyobb áruházlánccal karöltve, 

hogy mi a véleményük a rész-

munkaidős munkavállalásról. 

Majd ötven százalékuk azon-

nal vállalna munkát kisko-

rú gyermeke mellett, ha na-

pi négy órában megtehetné. 

Igen sokrétű, miért gondol-

ják nehéznek az anyukák a 

munkába való visszatérést. A 

felmérésben részt vett 2211 

édesanya negyede azért, 

mert párja nagyon eltérő 

munkarendben dolgozik, 22,1 

százaléka azért, mert nem 

számíthatnak a nagyszülőkre. 

19,4 százaléka a sok utazás 

és a kevés bölcsődei férőhely 

okoz gondot, 14,4 százaléka 

vallott arról, hogy nem tudná 

kisbabáját másra hagyni lel-

ki okok miatt, 12,5 százaléka 

pedig nem tud visszamenni a 

régi munkahelyére. 

32

gabor.farkas2@amrest.eu

Jelentkezz 
Airport 
csapatunkba 
kiemelt 
bérezéssel!

INGYENES FELMÉRÉS, ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS!
Ablakcsere bontás nélkül is, teljes körű helyreállítással!

Bók-Ablak Kft. 
Bp., XVII., Pesti út 17.

Tel./fax: 06-1/256-4760 · 06-70/610-8331
e-mail: bokablak17@gmail.com  

Ny.: H-Cs: 10-17 h, P: 10-16 h · www.bokablak.hu

INGYENE

M�ANYAG ABLAKOK
-50% KEDVEZMÉNNYEL

(01
.�02

�–�0
1.3

1-i
g)

Csomagolóanyagot gyártó üzem BETANÍTOTT MUNKÁS pozícióra 
kollégákat keres teljes-, illetve részmunkaidőben, azonnali kezdéssel!

Feladatok:
-fizikai, betanított munkák elvégzése
-meghatározott instrukciók alapján feladatok elvégzése

Elvárások:
-alapfokú végzettség  -jó fizikum
-terhelhetőség  -nem igényel tapasztalatot
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Nemo Pack Kft. telephelye
1183 Bp., Akadály utca 15., bejárat a Nefelejcs utca felöli oldalon

Érdeklődés és jelentkezés: viktoria.lengyel@nemopack.hu
06-1-296-0370 vagy 06-70-7777-095 - 8-15 óra között 
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Családbarát újdonsággal bővül a Városliget
2019 kora őszén a budapestiek birtokba vehetik Európa legjobb nagyjátszóterét. 

A Hermina út-Ajtósi Dürer sor-Dózsa György út által határolt parkrész délkeleti 

harmadát érintő fejlesztés részeként a terület teljes növényzete is megújul. 

 ■ Az autósok már a mo-

biltelefonjukon is intéz-

hetik a baleset után a 

kötelező gépjármű fele-

lősség biztosítási (kgfb) 

károk bejelentését.

Az e-kárbejentés egyenértékű 
a hagyományos, "kék-sárga" 
nyomtatványon történő beje-
lentéssel, de annál gyorsabb 
és egyszerűbb ügyintézést tesz 
lehetővé. Az alkalmazás köny-
nyen használható szerkesztő 
modulja segítségével a felhasz-
nálók egyszerűen készíthetik 
el a baleseti ábrát. A baleset tí-
pusának kiválasztása, a hely-
szín GPS-es meghatározása, 

továbbá a szerződéses adatok 
QR-kódos bevitele, mind hoz-
zájárulnak a gyors és egyszerű 
adatfelvételhez. 

A Mabisz szakemberei fel-
hívták a fi gyelmet arra, hogy 
a balesetet követően mindkét 
félnek jelentkeznie kell a saját 
biztosítójánál. Erre a károkozó-
nak 5 nap áll rendelkezésére, a 
károsultnak pedig 30 napja van 
arra, hogy a károkozó biztosí-
tójánál a saját kárigényét be-
jelentse. Az alkalmazás ezt is 
leegyszerűsíti, hiszen az ada-
tok kitöltése után, ha minden 
érintett fél aláírta a bejelentőt, 
egy gombnyomással el tudják 
azt küldeni a helyszínről.

Elindult a Mabisz új, 
digitális kárbejelentője 

1191 Bp., Hunyadi u. 6. • Telefon: 06-1/348-0953
kispest@bestoptika.com

NNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEE HHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGYYYYYYYYYYYYDDDDDDDDDDDDD,,,,,,, HHHHHHHHHHHHOOOOOOOOOOOOOOGGGGGGGGGGGGGYYYYYYYYYYYY 
AAAAA PPPPPÁÁÁÁÁÁRRRRRAAAAA GGGGGYYYYYŐŐŐŐŐŐZZZZZZZZZZÖÖÖÖÖÖNNNNN!!!!!

AAAAAA ppppppáááááárrrrráááááánnnnn kkkkkkiiiiiiffffffooooogggggg aaaaazzzz OOOOOOppppppttttttiiiiiiffffffooooogggggg!!!!!!
Minden
Optifog 
lencse

20% 
kedvezménnyel!

Az akció 
id�tartama: 

2019. jan. 7 – febr. 28.

1173 Bp. Hajdúcsárda u. 8.

Hirdesse 
meg 
Budapesten!

Tel.: 887-07077 070

!
TeTT l : 887llll 887



10 2019. január 17.

Életmód

 ■ Magyarországon 

évente 250-300 gye-

reket diagnosztizálnak 

1-es típusú diabétesz-

szel, az esetek száma az 

elmúlt harminc évben 

megháromszorozódott.

Különösen nyugtalanító, 
hogy a betegség előfordulása 
a hat év alatti korosztályban 
még az idősebb gyerekekkel 
összehasonlítva is arányta-
lan mértékben nő. Az auto-
immun betegség kialakulásá-
nak oka egyelőre ismeretlen, 
azonban megfelelő terápiával 
teljes életet élhetnek az érin-
tett gyermekek. 

Az 1-es típusú diabétesz 
egy autoimmun betegség, te-
hát nem a rossz táplálkozá-
si szokások miatt alakul ki, 
a betegségben - szemben a 
2-es típusú cukorbetegséggel 
- életmódbeli tényezők nem 
játszanak szerepet. A szerve-
zet, miután védekező rendsze-
re egy hiba folytán elpusztítja 
a hasnyálmirigy inzulinter-
melő sejtjeit, az egyre fogyó 
mennyiségű inzulin hiányá-
ban nem tudja hasznosítani a 

számára létfontosságú, ener-
giát adó szőlőcukrot, ezért 
sejtjei éheznek, anyagcseréje 
felborul, a vércukorszint vé-
szesen megemelkedik, keton-
testek és cukor jelenik meg a 
vizeletben, és a vér vegyhatása 
savas irányba tolódik el, mely 
folyamat életveszélyes is lehet.

A betegség tünetei között 
szerepel a túlzott folyadék-
fogyasztás (akár napi 4-6 li-
ter), a gyakori vizelést, a már 
szobatiszta gyermek ismételt 
ágybavizelését, melyekhez fá-
radtság és jó étvágy melletti 

fogyás is társul. Csecsemők 
esetén árulkodó jel a gyako-
ribb pelenkacsere és szopta-
tás iránti igény, vagy a koráb-
binál jóval több cumisüvegnyi 
folyadék fogyása.

A minél korábbi fázisá-
ban történő diagnosztizálás 
rendkívül fontos, az első, jól 
érzékelhető tünetek megje-
lenése és a súlyos, életveszé-
lyes anyagcsere kialakulása 
közötti időszak ugyanis na-
gyon rövid, kisgyermekek 
esetén ez akár egy hét alatt 
is bekövetkezhet.

 ■ Bár felnőttkorban sem 

mindegy, milyen cipőt 

hordunk a nap nagy ré-

szében, különösen fon-

tos ez a kicsik körében. 

A gyermekkori ortopédiai 
problémákat megfelelő cipő-
vel és erősítő gyakorlatokkal 
könnyedén lehet kezelni. Ha 
azonban nem foglalkozunk 
velük, későbbi, akár súlyo-
sabb lábdeformitásokat idéz-
hetünk elő.

- Többféle ortopédiai prob-
léma van, amely előfordul-
hat egy gyermeknél. Életko-
ri sajátosságként, gyakran 
látjuk, hogy a talp lapos, a 
belboka befelé dől, a sarok 
pedig kifelé fordul. Lábtor-
nával, a talp ingerlésével 
jól fejleszthető. Ugyancsak 

tapasztalható gyermekkor-
ban az O- és az X-láb. Előb-
bi többnyire a járással meg-
szűnik, míg az X-láb akkor 
alakul ki. Ilyenkor a szalagok 
gyengesége áll a háttérben 
és párosul hozzá gyermek-
kori elhízás is. Lábtornával, 
a testsúly csökkentésével és 
normál szinten tartásával ez 
is kezelhető szép eredmény-
nyel – mondta Dr. Moravcsik 
Bence Balázs, a Budapesti 

Mozgásszervi Magánrende-
lő ortopéd szakorvosa.

Kiemelte, az a jó lábbeli, 
amely talpa nem kemény, 
de nem is puha, rugalmas, 
viszont ad egy tartást lépés 
közben a lábnak, miközben 
megfelelő a rengéscsillapítá-
sa. A gyermekkori lábproblé-
mák fejleszthetők, akár meg 
is szüntethetők, de csak a jó 
kialakítású lábbeli és rend-
szeres lábtorna, makacs el-

változás esetén talp-
betét segítségével. Ha 
azonban nem foglal-
kozunk gyermekünk 
ortopédiai panasza-
ival, később súlyo-
sabb, akár sebésze-
ti beavatkozásokhoz 
vezető lábelváltozá-
sok alakulhatnak ki.

Emelkedik az 1-es típusú 
cukorbetegséggel élő gyermekek száma

Ne spóroljon gyermeke cipőjén!

A
Hungarodental 

az egyik 
legrégebbi 
altatásos 
fogászat.

www.hungarodental.hu

06 30 9503 107

FOGÁSZATI CENTRUM

Azonnal terhelhető
implantátumok

akár altatásban is.

Mi lenne a mi ajánlatunk az Ön 
számára?

Gondolt már arra, hogy a fogai-
val 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 vizsgála-
tot az évre!

Ennek a fogadalomnak a megtar-
tása azonban nem csupán megelége-
dettséget fog Önnek eredményezni, 
de a fogszuvasodás, az íny- és fog-
ágy betegségek elkerülését is, vagy 
az elvesztett fogak hiányát is. Nem 
beszélve a fogínybetegségekkel ösz-
szefüggő 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

Natura 2000 területen termelt mézek: hárs, erdei, virág

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

TERMELŐI
MÉZDISZKONT

A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén. 

Minden 
mézünk 

egységesen:

990
Ft/ ½ kg

Gyógynövényágyon érlelt termelői mézek

e

ül l é k

ukkfüves,
entás, 
ringos,

yes, 

Kistermelői szörpök, lekvárok, befőttek, 
savanyúságok, tésztaszószok termelői áron 

490 Ft-tól. Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

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

: Mézdiszkont
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Legyen télen is szép a bőrünk!
Télen arcbőrünk sokkal nagyobb törődést igényel az év többi évszakához képest az időjárás vi-

szontagságai miatt. A bőr elhanyagolása száraz, kipirosodó, mi több viszkető, égő érzést kelt-

het az arcunkon, ezért fontos, hogy mindig használjuk az ilyenkor szükséges kozmetikumokat.Életmód
 ■ Az őssejt terápia évti-

zedes múltra tekint visz-

sza, eddig azonban el-

sősorban csontvelőből, 

vagy köldökzsinórvér-

ből nyerték ki az érté-

kes alkotóelemet. 

Néhány éve azonban felfe-
dezték, hogy a testzsír is al-
kalmas a gyógyításra. Ideha-
za csupán néhány szakorvos 
használja ez a módszert moz-
gásszervi betegségek kezelé-
sére, amellyel akár a protézis 
beültetések időpontját is ké-
sőbbre lehet tolni.

- Az őssejtterápia során 
a zsírból levett őssejteket 
használjuk regenerációra. A 
zsírban százszor több őssejt 
található, mint a csontvelő-
ben vagy a köldökzsinórvér-
ben. A beavatkozás nagyjá-
ból egy órán át tart, a hasfal 
alsó részéről távolítjuk el a 

megfelelő mennyiségű zsír-
szövetet, majd mechanikai 
módszerrel, egy zárt rend-
szerben nyerjük ki a szüksé-
ges szövetállományt.  Az ér-
tékes oldatot fecskendezzük 
be fájdalomcsillapítás mel-
lett a nagyízületekbe. Ez-
után megindul a kopott, de-
generált terület regenerációja. 
Bár ez egy egynapos ellátás-
ban végzett műtét, mégsem 
olyan megterhelő a páciens-
nek és a szervezetnek, a re-
habilitáció is egyszerűbb és 
gyorsabb. A végeredményt 
tekintve azonban 30-50 szá-
zalékos életminőség javulás 
érhető el vele. A műtét után 
néhány napig érdemes az ízü-
letet kevésbé terhelni, moz-
gatni azonban szükséges, 
majd érdemes rendszeresen 
tornáztatni – árulta el a folya-
matot Dr. Molnár Szabolcs, 
a Budapesti Mozgásszervi 

Magánrendelő ortopéd, tra-
umatológus főorvosa.

A zsírból levett őssejteket 
elsősorban nagyízületek, csí-
pő-, térd- és esetleg vállkopá-
sok esetén lehet alkalmazni, 
amikor még az ízület rendel-
kezik valamennyi porcfelszín-
nel, hiszen ebben az esetben 
van csak esély arra, hogy az 
őssejt megtapad. A szakorvos 
hozzátette, nagyjából 6-12 hét 
az, amely után kijelenthető, 
hogy a beavatkozás sikeres 
volt. Emellett sikerrel alkal-
mazták már tenisz- és golf-
könyök, porc- és ínszalag-, 
sportsérülések esetén.

 ■ Ötvenéves kor fö-

lött évente ajánlott az 

urológiai szűrővizsgá-

lat - mondta Kubik And-

rás urológus az M1 csa-

torna műsorában.

A szakember elárulta: évente 
4 ezer új beteget diagnoszti-
zálnak prosztatarákkal, s 
1500-an életü-
ket vesztik a 
betegség követ-
keztében. Ha 
valakinek pa-
naszai vannak - 
például vizelés-
sel kapcsolatos 
problémák, me-
revedési funkci-
óval kapcsolatos 
zavarok -, illet-
ve ha a család-
ban előfordult 

prosztatarák, akkor 40 
éves kor fölött is ajánlott a 
szűrővizsgálat.

Bár a férfi ak tartózkodnak 
az urológiai vizsgálattól, az 
nem tart tovább 10 percnél. 
Bejelentkezés nélkül bárme-
lyik férfi  elmehet a területi-
leg illetékes szakrendelőbe 
urológushoz. 

Nem lehet félvállról 
venni a szűrővizsgálatot!

Gyógyítás zsírsejtekkel

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

www.olcsoszemuveg.hu, www.valsagdiszkont.hu

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!

IDEJE
MÁSKÉPP GONDOLNI

A VÁLSÁGra

NAGYON SZÉP SZEMÜVEGEK, NAGYON OLCSÓN

Szemüveg 6500 Ft-tól Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól

a szemüveg
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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
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KP.

ARA KIRÁ

EGÉSZSÉG

ORVO
SI, KOZMETIK
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AZON
gépet,

garanciá

MONORIER szigetelt csal kúttalIrá

Kastélyok ber

ezüsttárgyakat, 6-12 személyes 

stb. Kovács Margit kerámiákat, H

könyveket, antik bútoroka

Díjtalan kiszállással, értékb

Üzlet: +06-1/201-6188,

ST

ÉS 

ÁS

HITEL HÁZHOZ M
Expressz Hitelcen GYORS Hitelek ingatlanra a

3 nap alatt előzetes költségek n

BAR-listásoknak is megoldhat

Kedvező lakásvásárlási hitelek, cé

hitelek kezdő vállalkozásoknak is.

Adósságrendezés, személyi hitel.

www
.hite

l-gyo
rsan.

Gyors és korrekt ügyintézés, hívjon bizalommal!

Budai Gizella: 06-70/329-1543

Iroda: 06-1/200-5254,  

e-mail: expresszhitel@t-online.hu

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

FESTÉSMÁZOLÁS

Antialkoholista csapat 

es lakásfelújítást vállal!

@vipmail.hu 998-2369

tés, mázolás,
tázás, pézés,

zerelés, stb.

ERSZÁM
ogos gépeket, élhaj-

üllőt, CO hegesztőt, 
marót, kompresz-

6-70/6026-229
 ÉPEK

k javítása 4 389-8073, 

k mosó-
rosütőt 

ő-

Díjtalan Tele (1) 280

fe bútoro
m� ezüs teljes h

LEND
v

RÉGI KÖNYVEK,  könyvtárak, hag

magas áron. Díjtalan kiszállással házh

FONT ANTIKVÁRIUM 1062 Bp., Andrássy

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

Telefon:
06-20/950-4941

Felújított m
osógépek

garanciával.
PARKETTANYIKORGÁS

OZOG? NYIKOROG?

�s Lajos parkettásmester bontás 

ünteti meg a parketta nyikorgását! 

avítás, csiszolás, tükörlakkozás. 

echnológia. 10 év garancia.

0/941-4891, 404-1230

arkettanyikorgas.hu ŐNYRELUXA
CIÓ

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

4
-2229 ny.hu

ÁSOK. 5%! s áron!

űanyag-
dőny: 
3év 

Buda
Pes
Tel.

K

Omeg akár 600 

Tartós, esztét
www.hazsz
Tel.: 

06-20

H�S FELÚJ 20% KEDV

SZOLGÁL

Lehel Csarnok - helyben vagyunk

sárolok nagyméretű és kisebb fe

dobozt, gyertyatartókat, tálcákat, törtezü

es Zsolnay porcelánokat, régi álló-, fali as

ékért első vevőként a legmagasabb árat fi

104 herendi17@freem
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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!

PATEK PHILIPPE
Arany:  

akár 4 000 000 Ft
Acél:  

akár 2 000 000 Ft

VACHERON
CONSTANTIN

Acél: akár 500 000 Ft
Arany:  

akár 1 000 000 Ft

CARTIER
Acél:  

akár 20 000 Ft
Arany:  

akár: 100 000 Ft

PATEK PHILIPPE
1930-AS ÉVEK

Acél: akár 1 000 000 Ft
Arany:  

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
CHRONOGRAPH

Acél: akár 500 000 Ft
Arany:  

akár 1 000 000 Ft

OMEGA
CONSTELLATION

Acél: akár 100 000 Ft
Arany:  

akár 200 000 Ft

Órákat készpénzért vásárolunk!

06-30/788-6062

Hagyatékot 

is!

222222

ttt

akár

10 000–30 000 Ft 

darabja

Agancs felvásárlás!

Üllői u. 266. • Nyitva tartás: H-P:  10-18 óráig
Tel.:  06-20/446-6862

Régiség - arany - ezüst vétele
a kispesti CBA belső üzletsorán!  
Azonnali készpénzfizetéssel 

átveszünk 
régi és kortárs festményeket, órákat, 

porcelánokat, szobrokat, bútorokat és egyéb régiségeket.
Bútorok és hagyatékok felvásárlása.

Zsolnay porcelánokért kiemelt árat fizetünk!

www.galabutor.hu

NÁPOLY KANAPÉ

GARDA KANAPÉ SZEKRÉNYSOROK

APOLLÓ GARNITÚRA

BÚTORÁRUHÁZ
ÚJPALOTÁN

ÁLLANDÓ AKCIÓK!
Hever�k már 39.900 Ft-tól
Fotelágy 38.900 Ft-tól
Franciaágyak már 69.900 Ft-tól

FRANCIAÁGY

Megrendelés esetén SZÁLLÍTÁSI HATÁRID�: 
• Kárpitos bútorok 2 HÉT • Szekrénysorok 4 HÉT • Méretre készítés 3 hét!

Budapest XV. ker., Erd�kerül� út 7.
(69-es) villamos végállomásáról 1 percre)

Tel./fax: 06(1)418-3954 Nyitva: H-P 10–18, Szo. 9–13

h

TÁN

Januárban 
-10%!!

Januárban 
-10%!!

85.900 Ft-tól

75.900 Ft-tól 195.700 Ft-tól

163.900 Ft-tól

69.900 Ft-tól

94.000 Ft-tól
DREZDA SAROK

FELVÉTELT HIRDETÜNK
Budapesti Mintaboltunkba

(1093 Budapest, Vámház körút 1-3.)

ELADÓ-PÉNZTÁROS
munkakör betöltésére, napi 8 órás munkaidőbe.

Feltételek:
•  élelmiszer- és vegyiáru eladó, illetve

pénztárosi végzettség,
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeret,
• rugalmasság.

Előny:
• érettségi bizonyítvány,
• húsértékesítésben szerzett tapasztalat.

Jelentkezni lehet 2019. 02. 10-ig
a kiss.edit@hungerit.hu e-mail címen.

ADÁS-VÉTEL
BONTÁSBÓL 3  db háromszög tetőablak (118x90 
cm) és sokfi ókos horgásztáska, horgászfotel új 
állapotban eladó. 30/221-1556

BÉLYEGFELVÁSÁRLÁS!  Könyv és hagyaték 
vétele, díjtalan kiszállással. Pál István Tel.: 
06-20/947-3928

ALBÉRLET
PESTERZSÉBETEN  külön bejáratú bútorozott szo-
ba hölgynek hosszútávra kiadó. 60000 Ft rezsivel 
+ 1 hó kaució. +36-30/244-7690

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

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

KÉSZPÉNZÉRT MEGVESZEM  használt tár-
gyait: bakelitlemez, bútor, könyv, nem mű-
ködő karórák, faliórák, régi papírok, képes-
lapok, pénzérmék, jelvények, kitüntetések 
stb...Díjtalan kiszállás! Tel.: 06-30/913-8356

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

ÁLLÁS
MUSTI PÉKSÉG  felvételt hirdet akár azonnali 
kezdéssel pék szakmunkás vagy pékégben jár-
tas betanított munkás munkakörbe Érdeklődni 
06-70/635-0263 telefonszámon.

SZAKMUNKÁST KERESEK  lapostető szigetelés-
hez 14.000 Ft/nap, (400.000 Ft/hó). Heti fi zetés. 
06-70/550-9592 Szőcs Szigeteléstechnika Kft.

AUSZTRIÁBA AZONNALI  kezdéssel C kategóriás 
jogosítvánnyal, Sofőr kártyával és német nyelvtu-
dással rendelkező sofőröket keresünk. Két hetente 
fi zetés, nettó 2200 euró/hó. Metal-Work Quality 
Kft. 06-70/387-9084

jogosítvánnyal
rendelkező

L AK ATOST 
keres.

Bér: 330 ezer Ft/hó.
vendrey@t-online.hu

06-70-311-2348

árnyékolás-
technikai cég

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

Há
z- é

s la
kásfelújítás

Csak pontosan, szépen,
         úgy érdemes.

Gipszkartonozót,
lakatost,
burkolót, 

kőművest,
festőt felveszek!

06-20/998-2369

Váci munkavégzéssel

keresünk C és E 
GKI vizsgával

 

Érd.: 30/984-3666

BUDAPESTI MUNKAVÉGZÉSRE  keresünk cső-
szerelő, hegesztő segédmunkás munkatársa-
kat. Szállás, utazás biztosított. Bér megegyezés 
szerint. Tel: 06-20/842-0177 SL-Gépész Kft.

GÉPKEZELŐ, CSOMAGOLÓ MUNKATÁR-
SAKAT KERESÜNK GYÁLRA.  Kb. nettó 
150.000-160.000 Ft/hó+ cafetéria+havi bó-
nusz. SZÁMOLNI TUDÁS ÉS SZÁMÍTÓGÉPES 
ISMERET SZÜKSÉGES! Munkarend: 12 órás, 3 
munkanapot (nappal-éjszaka) 3 pihenőnap 
követ. Ingyenes dolgozói buszjárat a Határ 
útról és Kőbánya-Kispestről. Jelentkezés: 
06-30/338-2005 Jobconcept Kft.

Németországi 
munkavégzésre

keresünk 

HÚS- ILLETVE 
AUTÓIPARBA 

SZAKMUNKÁSOKAT 
ÉS BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT.

Telefon: 
06-1-471-9543 
06-1-471-9547

Linartech Kft.
ÖSSZESZERELŐI MUNKÁRA  keres a BC Enginee-
ring Kft. 50 éves korig dolgozókat XVIII. kerület-
ben. Azonnali kezdéssel! Tel.: 06-30/928-5963 

„D” KATEGÓRIÁS  jogosítvánnyal autóbuszve-
zetőt keresünk szerződéses járatunkra. Lehet 
nyugdíjas is. 06-70/9844-630, h-p: 8-15óráig, 
Ventona Trans Kft.

RAKTÁROS MUNKATÁRSAT KERESÜNK GYÁL-
RA és SZIGETSZENTMIKLÓSRA  (ÁTI-SZIGET 
Ipari Park, Megközelíthető a H6-os HÉV-vel). 
Feladatok: bejövő áru átvétele, eltárolása, ra-
kodása. 3-1 műszakos munkarend. Verseny-
képes bérezés + cafeteria. Targoncavezetői ta-
pasztalat szükséges! Jelentkezés: 30/483-3737 
vagy allas5@jobconcept. hu. Jobconcept Kft.

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

Budapesti takarító cég 
rész- és teljes 

munkaidőbe keres új 
munkatársat 

TAKARÍTÓ 
pozícióba.

Jelentkezés: Az 
iroda@pedanteria.hu 

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

da
nt

ér
ia

 K
ft

.

A PANNONLOG TRANSPORT KFT.  C+E kategóri-

ával rendelkező nemzetközi kamionsofőrt keres 

(11500 km esetén 500000 Ft) kiemelt bérezéssel. 

Telephelyünk Újhartyánban található. Bővebb fel-

világosítást 06-70/383-1686 és a 06-70/617-2702 

számú telefonszámon kérhet.

Autóipari alkatrészeket gyártó cég 
budapesti telephelyére (Örs Vezér 

tere közvetlen közelébe) keres: 
2 műszakos munkarendbe:

kábelkötegek gyártására kollégát
3 műszakos munkarendbe:

női, férfi gépkezelő operátorokat; 
női, férfi gyártósori összeszerelőket

Amit nyújtunk:
1 hónap betanítás után bruttó 

190.000 Ft-os alapbér, + 
cafeteria, + délutáni és éjszakai 

pótlék 30% + minőségpótlék.

3 műszakos munkarendbe férfi 
gépbeállítókat - alapbér + cafeteria 
+ minőségpótlék + egyéb juttatások
Jelentkezni a 06-1/431-9690 

és 06-70/364-4172-es 
telefonszámokon lehet 

munkanapokon 8:00-15:00 óra között.
Nematech Kft.

CSERÉPKÁLYHA
CSERÉPKÁLYHÁS:  építés, átépítés, javítás, bon-

tás, ingyenes állapotfelmérés. Nyugdíjas kedvez-

mény! T.: 06-30/418-3292

ELTARTÁS
DIPLOMÁS, MEGBÍZHATÓ,  dolgozó család 
keres idős bácsit, nénit, házaspárt, akivel élet-
járadékot vagy eltartási szerződést kötne, havi 
szinten támogatná, mindenben segítene, ott-
lakás nélkül. Természetesen ügyvéd és köz-
jegyző előtt. 06-70/395-7817

ELTARTÁS NÉNIKNEK  bácsiknak! Budapesti 

összkomfortos családi házat és teljeskkörű gon-

dozást ajánlok öreg egyedülálló személynek, te-

hermentes ingatlanáért cserébe. Részletekért: 

06-30/748-5639

ÉLETJÁRADÉK
KIEGÉSZÍTENÉ NYUGDÍJÁT?  Nagyobb összegű 

készpénzre van szüksége? Kössön életjáradéki 

szerződést! 06-30-188-5118

ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST  kötnék üres te-

lekre, nyaralóra, kisebb nagyobb lakásra, házra. 

Ügyvéd jelenlétében kötődnek szerződéseink. 

06-30/905-8587
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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
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át
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!

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

LEINFORMÁLHATÓ HÁZASPÁR  életjáradé-

kot fizetne idős hölgynek vagy úrnak. Tel.: 

06-30/225-6743, T.: 283-5083

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

HÁZTARTÁSI GÉPEK
MOSÓGÉPEK ÖSSZES  típusának javítása 4 

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

06-20/9105-311

INGATLAN

EGERBEN,  városközponthoz közel 273 nm-es te-

lek eladó. Családi ház, iker és 4 lakásos társasház 

is építhető rá. Tel.: 06-30/387-0251

ELADÓ KISPESTEN  60 m²-es téglaépítésű ház-

rész, kertkapcsolatos, terasszal, frissen felújítva! 

Tel.:06-30/712-7521

TÁPIÓSZŐLŐSÖN ELADÓ  3660 m²-es gyümöl-
csös besorolású körbe kerített tehermentes 
telek. Nyaralónak, telephelynek alkalmas, 
kertészkedéshez is kiváló. A telken ivóvíz, 90 
m földkábellel ellátott villamos vezeték, lo-
csolásra alkalmas vízvezeték (a telek hosszá-
ban) illetve könnyűszerkezetes lábakon álló 
építmény + konténer (6,5x2.5m) is található. 
Tel: 06-20/3552-606

LEHEL CSARNOKBAN,  jól bevezetett 11,5 nm-es, 

forgalmas helyen lévő üzlet február 1-től kiadó: 

+36-30/257-9207

ELADÓ BUDAPESTI  lakása, háza van? Gyorsan 
hozzuk a vevőt, külföldieket is! Munkadíj 3,5%. 
Ajánlja ismerőse lakását is, jutalékot fi zetünk! 
06-20/9-600-600

MÁTRAKERESZTESEN  üres építési telek nyaralók 

között 405 m², 30% beépíthetőség, 4809 hrsz, csa-

torna,villany,víz utcában eladó! 06-30/515-7558 

430.000.-

DUNAÚJVÁROSI LELAKOTT  lakást cserélnék bu-

dapesti 1,5-2 szobás lakásra. Érd.: 06-30/302-1884

JÁRMŰ
RÉGI MOTOROKAT,  alkatrészeket keresek 
gyűjteménybe. Telefon: 06-30/905-1306

KÁDFELÚJÍTÁS
KÁDFELÚJÍTÁS HŐKEZELÉSSEL  , 5 év garanciával. 

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

240-9637, 06-30/989-4284

KONTÉNER
AZONNALI KONTÉNERSZÁLLÍTÁS  , sitt, hulladék-

szállítás 4-12 m³-es lenyitható konténerekkel. T.: 

06-30/948-4000

KÖNYV
RÉGI KÖNYVEK,  könyvtárak, hagyatékok véte-

le magas áron. Díjtalan kiszállással házhoz me-

gyünk. FONT ANTIKVÁRIUM 1062 Bp., Andrássy 

út 56. Tel.:332-1646 Nyitva: 10-18-ig. E-mail: 

fontantikvarium@gmail.com

TELJES KÖNYVTÁRAKAT,  régi és modern könyve-

ket (idegen nyelvűeket is) könyvgyűjteményeket, 

levelezőlapokat, CD-ket, hagyatékot korrekt áron 

vásárolunk Budán is. Díjtalan kiszállás! NOSZTAL-

GIA ANTIKVÁRIUM 1136 Budapest, Pannónia u. 26. 

Tel.: 06-30/950-8324, 339-8200, ifj . Nagy László

LAKÁSFELÚJÍTÁS
LAKÁSOK,   családi házak felújítását vállaljuk 
rövid határidővel, garanciával. Ajánlakérés: 
06-20/497-5461

LOMTALANÍTÁS
LOMTALANÍTÁS! HAGYATÉK  ingatlan, pince, 
padlás lomtalanítása - ürítése, akár díjtalanul 
is ! Magyar Imre 06-30/398-1597

OKTATÁS

Januárban induló ingyenes
ÓVODAI DAJKA képzés BUDAPESTEN 
regisztrált munkanélkülieknek!
Érd.: 06-1/604-3002

Ny. sz.: E-000083/2014/A048

OPTIKA

ONOME OPTIKA 
(Csernus Optika)
✓ Átfogó 

látásvizsgálat
✓ Egészségpénztár 

elfogadó
Bp., XIII. Véső utca 8.

+36-30/858-8502

PAPÍR-RÉGISÉG
BÉLYEGET, KÉPESLAPOT,  régi pénzt, régiséget 

vásárolunk.Bp. VI., Andrássy út 16. Ny.: H-Sz 10-17, 

Cs: 10-19, Tel.: 266-4154

REDŐNY-RELUXA

AKCIÓK!
M�anyag és 

alumínium red�nyök
5% kedvezménnyel!

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

RED�NY JAVÍTÁSOK.
Szúnyoghálók -5%!

Napellenz�k akciós áron!

SZOLGÁLTATÁS
TELJESKÖRŰ LAKÁSFELÚJÍTÁST  villanyszerelést, 

burkolást, kartonozást, kőműves munkát és fes-

tést vállalunk. Tel: 06-70-215-4305

SZERETET SZOLGÁLAT,  lelki gondozás, ima-

kérés. Segítünk amiben tudunk! Hívjon bátran: 

06-30/419-6818

DUGULÁS-  elhárítás falbontás nélkül, +víz, 

csatorna szerelés 0-24 óráig hétvégén is! 

06-30/423-6983

ÉPÍTŐIPARI KFT.  vállal: teljes körű lakásfelújítást, 

családi ház építést, átalakítást, melléképület fel-

újítást, bontást, hőszigetelést, burkolást, támfal-

építést, gipszkartonszerelést, festést, mázolást, 

tapétázást, térkövezést. Akár anyagbeszerzéssel 

is. Tel.: 06-70/420-14-61

SZŐNYEG, KÁRPIT
Szőnyeg- és kárpittisztítás

Melegvizes mélymosás, 
vegytisztítás, szegés,

javításHÁZTÓL HÁZIG
www.szonyegexpressz.hu

280-7574 • 06-30/94-94-360
TETŐ

RÉGI HAJLOTT  tetők javítása, cseréje, be-

ázás elhárítás, bádogozás, Lindab tető, új tető 

cserepezése. SOS munkák! 06-30/622-5805, 

06-70/884-5503

TETŐFEDŐ, BÁDOGOS  régi tetőjavítás cse-
réplemezzel, mindenféle csatornát vállalunk, 
akciós árban. Elérhetőség: 06-30/893-7418

TOLLTISZTÍTÁS

VILLANYSZERELÉS
CSÖKKENTSE VILLANYSZÁMLÁJÁT  velünk 
régi elektromos fogyasztóik korszerűbbre 
cserélésével. Lakások, családi házak, irodák, 
műhelyek igény szerinti felújítása, kivitelezé-
se. Javítás, karbantartás. T.: 06-20/9572-704

ÜDÜLÉS
ÜDÜLJÖN AKCIÓSAN  Hajdúszoboszlón 6 éj fél-

panzióval, 6 fürdőbelépővel, 5 TB gyógykezeléssel 

Március 03-ig 36.490 Ft/Fő vagy 2 éj félpanzióval 

11.980 Ft/Fő. 06-52/558-635

TÉLI AKCIÓK APARTMANOKBAN!  Fürdő 50 m! 6 

nap 5 éj szállás, 5 svédasztalos reggeli + 5vacsora. 

Idegenforgalmi adóval, garázs, wifi . CSAK: 21.950 

Ft/fő/csomag.Több ajánlat http://hajduszoboszlo.

jaszbere. hu Tel.: 06-30/381-7941

UTAZÁS
ANETT TOURS
1066 Bp., Dessewffy u. 49.

Tel.: 269-3533 • www.anetttours.hu

Adminisztrációs díj minden útnál 500 Ft/fő
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VELENCEI KARNEVÁL
Non-Stop busszal, 

Március 1-3. 

Részvételi díj: 13.000 Ft/fő

KRAKKÓ – AUSCHWITZ 
– WIELICZKA – ZAKOPANE
3 nap/2 éj busz+hotel+reggeli

Március 15-17. 

Részvételi díj: 40.700 Ft/fő

SZLOVÉNIAI ÍZELÍTŐ
busz+hotel+reggeli

Március 15-16. 2 nap/1 éj 

Részvételi díj: 36.500 Ft/fő
Előfoglalási kedvezmény 

a görög nyaralásokra!
január 25-ig Busszal 8%, 

egyénileg 5%.
Részletes programot kérje irodánktól!
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Family Tugedör - Quimby-koncertek hat zenekarral
Az örömzenés esteken a hattagú együttes mellett a tagok Quimby melletti formáci-

ói is színpadra lépnek, így A Kutya Vacsorája, az Aranyakkord, a Kárpáti Dódi Priváti 

Project, a Marlboro Man és a Szilárd. A „családi busz” február 23-án indul útjára.

André Aciman:
Nyolc fehér éjszaka
A Nyolc fehér éjszaka felejt-
hetetlen utazás azon az elva-
rázsolt vidé-
ken, ahol a 
szenvedély, 
a félelem, a 
vágy és a sze-
relem képes 
örökre meg-
változtatni az életünket. 

Egy huszonéves férfi  el-
megy egy manhattani kará-
csonyi partira, ahol egy nő 
csupán annyit mond: „Clara 
vagyok.”

Az elkövetkező hét na-
pon minden este találkoz-
nak, ugyanabban a mozi-
ban. A férfi  le van nyűgözve, 
de azért óvatos, lassan halad 
előre. Fokozatosan alakul kö-
zöttük a feszültség, a remény, 
a bizalmatlanság.

André Aciman kérlelhe-
tetlen pontossággal kutatja 
szereplői érzelmeit, érzéki 
nyelvezettel írja le útjukat, 

közeledéseiket és távolo-
dásaikat, egészen a varázs-
latos szilveszteréjszakai 
zárójelenetig.

A Szólíts a neveden mél-
tán emelte a szerzőt korunk 
legkiválóbb írói közé. A The 
Washington Postban így fo-
galmaztak a könyvről: „Aci-
man írásmódjának szépsége, 
szenvedélyének tisztasá-
ga ezt a különleges első re-
gényt a nagy romantikus sze-
relmi történetek kánonjába 
illeszti.”

Csillag Lea: Cukorvilág
Szerelem és anyagiasság 
régen és ma 
Kik voltak a 
kurtizánok, 
az ágyasok és 
a szeretők?
Vajon a törté-
nelem tény-
leg ismétli önmagát, és min-
dig volt olyan szexuális vagy 
szerelmi kapcsolat, ahol a 
pénz meghatározó szerepet 

játszott? Vagy nem is mindig 
a pénz? Esetleg érdekek, vagy 
csupán az a tény, hogy a ké-
sőbbiekben megfelelő helyre 
pozicionálhassuk magunkat? 

A regény történelmi átte-
kintésen túl bevezet bennün-
ket az igazi sugar kapcsola-
tok rejtelmeibe. De valójában 
kit nevezünk sugar daddy-
nek és sugar babynek? Milyen 
egy valódi sugar kapcsolat? 
Prostitúció? Valódi szerelem 
egzisztenciáért cserébe? Fi-
atalok kihasználása, vagy csu-
pán egy szerződés, ami egy 
gazdag támogató és egy kar-
rierje elején álló fi atal között 
jöhet létre? A szerző izgalmas 
történeteken keresztül mutat-
ja be a sokak által botrányos-
nak vélt sugar világot.

Samuel Bjørk:
Őzike
Karácsony estéjén egy idős 
férfi  vezet a hegyek között. 
Egyszer csak feltűnik valami 
az úton a sötétben, a férfi nak 

épphogy sikerül lefékeznie. A 
kocsi előtt a hófúvásban egy 
kisfi ú áll elkékült szájjal. Őz-
agancsot visel a fején.

Tizennégy évvel később fi -
atal lány holttestére bukkan-
nak az egyik hegyi tóban. 
A lány balettruhát visel. A 
parton egy fényképezőgé-
pet találnak 
felállítva. A 
helyszínen 
előkerül az 
Oroszlánszí-
vű testvérek 
című mese-
regény egyik 
kitépett lapja.

Mia Krügert továbbra is 
kínozza ikertestvére halá-
la. Holger Munch fizetés 
nélküli szabadságot vesz 
ki, hogy gondját viselje bal-
esetet szenvedett lányának. 
Egy nyomozónak azonban 
nem lehet magánélete. Egy 
különös ügy egyiküket sem 
hagyja nyugodni. Arról azon-
ban sejtelmük sincs, hogy 

hamarosan mivel találják ma-
gukat szemben.

George R. R. Martin:
Éjvadászok
Az Éjvadász 
nevű űrha-
jó különle-
ges külde-
tést teljesít. 
A volkrin 
nevű idegen 
fajt keresi, ami a korai legen-
dák és feljegyzések alapján 
az egyik legrégebbi értelmes 
faj a világűrben, azonban még 
senki nem találkozott velük. 
Most azonban a hajó kis fel-
fedezőcsapata biztos nyomra 
akadt: egy volkrin hajó hely-
zetéről szereztek tudomást, 
és kitartóan tartanak felé, át 
a sötét örvényeken, az üres-
ségen és a végtelen némasá-
gon. Az útjuk hosszú és min-
dentől elszigetelt, ráadásul 
idővel furcsa dolgok és meg-
magyarázhatatlan halálesetek 
történnek. 
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Kikapcsoló

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

e-mail: rejtveny@szuperinfo.hu
2019. január 25.

rejtvénycsomagot sorsolunk ki.
A helyes megfejtést és a nyertesek nevét 

A Szuperinfó 2018/49. heti rejtvényének megfejtése:

Nyertese:
Varga Sándorné, Budapest IV.

Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.
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Korál / 
Amikor vége 
az utolsó 
dalnak is… 
Budapest Sportaréna 
– 2018.05.05.

Ünnepi hangversenyt ad január 22-
én, este 7 órakor a Balassi Intézetben 
a Magyar Kultúra Napján az Anima 
Musicae Kamarazenekar. 

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

Együtt ünnepel az Anima 
Musicae és Fülep Márk

A koncerten Fü-
lep Márk fuvola-

művész fuvolán és 
altfuvolán működik 

közre. Az est Nógrádi 
Péter Nyári hajnal című, 

fuvolára és vonószenekar-
ra komponált versenyművé-

nek ősbemutatójával veszi kez-
detét, amelyet a zeneszerző Fülep 

Márk kérésére komponált. Ezt Bar-
tók Béla Román népi táncok című 
alkotása követi, majd Veress Sándor 
Concertotilinkó című, fuvolára és vo-
nószenekarra írott versenyművének 
magyarországi bemutatóját ünnepel-
heti meg a közönség. Ezután Fülep 
Márk moldvai 
tilinkódalla-
mokat ad elő 
Farkas Zoltán 
„Batyu” dob-
kíséretével.

Disney on Ice az Arénában

Fennállásának 40. évfordulóját ün-
nepelte 2018. május 5-én az Aréná-
ban a Korál együttes.

A legendás zenekar szinte napra 
pontosan 40 évvel korábban, 1978. 
május 1-jén mutatkozott be a Budai 
Ifjúsági Parkban. 

Balázs Fecó, Dorozsmai Péter, Fe-
kete Tibor Samu, 
Fischer László 
együtt alkotja a 
Korál együttest 
melynek ötödik, 
„láthatatlan tag-
ja” a dalszöveg-
író Horváth Attila. 

Zenéjükben a 
kemény rock mel-
lett helyet kapnak 
a lírai dalok is, 

n e m 
kisebb 
slágerekkel 
ajándékozva meg min-
ket, mint a Kőfalak leomlanak, Fekete 

bárány, Hangoddal 
ébreszt a szél, Ma-
radj velem, Érints 
meg vagy a Homok 
a szélben. 

A nagyszabású 
koncert hanganya-
ga dupla cd-n lá-
tott napvilágot, ez-
zel is elhozva az 
otthonokba a teljes 
koncertélményt!

Kate Moss
A bak nő nem tűri a tétlensé-

get, nyughatatlan természete 

néha zűrös kalandokba is hajtja.

A január 16-án született Kate 

Moss sikeres modellkarrierje

mellett féktelen bulizásairól

híresült el.

Ikrek
Másoknak, de saját magáá-

nak is megmutathatjaa, 

hogy mmennyit válto--

zott. Érrettebben, böl-

csebbeen kezel bizo-

nyos dolgokat és 

egészzen máshogy 

reaggál egyes 

heelyzetekre.

Rák

Jelentős változások vár-

nak önre e
a következő 

napokban. 
Bizonyos 

területeken n
lehetősé-

get kap arrara, hogy 

újrakezdjen ddolgo-

kat, illetve
mm

eg-

m
utassa, 

m
irire 

képes.
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Skorpió
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Nyilas
Azok a k tervei, me amlyek 

idáig ivalamilyeo n kból 

f kifolyólag akadály áoz-

at tava voltak, vr égre el-
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Ön Öszámára. n Enek 

fényében önbza izl-
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A náci megszállás ide-
jén egy férfi  kétségbe-
esetten próbálja Fran-
ciaországot elhagyni és 
Amerikába jutni. Ter-
ve végrehajtásához egy 
halott ember identitá-
sát veszi fel, akinek a 
dokumentumai a bir-
tokába kerülnek. Mi-
közben Marseille-ből 
próbál-

ja tranzitvízummal elhagyni Európát, találko-
zik egy fi atal nővel, aki kétségbeesetten 
kutatja eltűnt férjét. Azt a férfi t, aki-
nek a személyazonosságát felvette.

 A Tranzit Anna Seghers azo-
nos című, 1944-ben írt re-
gényének adaptációja. A 
világpremier az „A” ka-
tegóriás Berlini Nem-
zetközi Filmfesztivál 
versenyprogramjá-
ban volt. A fi lm fő-
szereplője, Franz 
Rogowski mások 
mellett az Ezüst 
Medve-díjas Vic-
toriában szere-
pelt, Paula Beer 
a Frantz című, 
díjnyertes Fran-
cois Ozon-film 
főszereplője volt.

A Feld Entertainment és 
a Disney on Ice társulata 
a meghirdetett időpontok 
(február 1-je, péntek 19.00; 
2-a, szombat 11.00 és 15.00; 
valamint 3-a, vasárnap 11.00 
és 15.00) mellett egy plusz 
Varázslatos Jégfesztivál elő-

adást iktat be 
budapesti programjukba, amely február 2-án este, 19 

órai kezdettel lesz látható a Budapest Arénában.
Készüljünk egy téli csodaországba tör-

ténő belépésre, mely során a biroda-
lom legvarázslatosabb pillanata-

it mutatja be a Disney On Ice 
– Varázslatos Jégfesztivál, egy 

teljesen új, élő produkció-
ban. Minden korosztályt 

magával fognak ragad-
ni A kis hableány, az 

Aranyhaj és a nagy 
gubanc, A szépség 
és a szörnyeteg, 
és az Oscar-díjas, 
valamint minden 
idők egyik leg-
népszerűbb ani-
mációs filmje, 
a Jégvarázs ka-
landos pillana-
tai egy vadonat-
új jégrevüben.

Új gasztronómiai sorozat indult a Duna Televízióban
A Borbás Marcsi szakácskönyve című műsorban a műsorvezető aktuális vendégével receptek-

kel, konyhai praktikákkal, eszközök bemutatásával és a minőségi alapanyagok ismertetésével 

segíti a nézőket. A vendégek között séfek, cukrászok, pékek adják át a szakmai ismereteiket.Kikapcsoló
Tranzit
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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 
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