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Fél évszázados rejtett hibákat találtak a Nyugati pályaudvar tetőszerkezetének felújításakor.

(2. oldal)
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Budapest • Belváros

Online
állásinterjú
Jelenleg az állásinterjúk komoly
százaléka digitális térben történik
és ez valószínűleg a jövőben is így
lesz, nem csak a vírus okozta helyzet miatt. A cégek kezdenek rájönni,
hogy az online interjúk nagyban
hozzájárulnak a toborzási hatékonyság növeléséhez.
4. oldal

Bírságoktól menti meg a cégeket
az új magyar startup
Ellenőrzések során az
esetek 70 százalékában találnak szabálysértéseket a munkaügyi és munkavédelmi
4. oldal
hatóságok.
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ARANY FELVÁSÁRLÁS!
Móricz Ékszerház

Most
Mo
o adja el aranyát! Csúcson az arany ára!
14 k. törtarany: 17.460 Ft/g
/g
14 k. fazonarany: 21.260 Ft/gg
18 k. törtarany: 19.460 Ft/g
18 k. fazonarany: 29.260 Ft/gg
2 k. arany: 20.060 Ft – 31.260 Ft/g-ig
24
g-ig
Ne adja el aranyát tört áron, mert mii
fazonaranyként
fa
faz
az
magasabb árat fizetünk érte!
tee!
Továbbá
Tov
To
ová
vábbbá vásárolunk
v
mindenféle
aranytárgyat, befektetési aranyat,
zsebórát, karórát, aranyérmét stb., valamint
ezüsttálcát, ezüst ékszereket, mindent
ami ezüst, Herendi, Zsolnay porcelánt,
festményeket és mindenféle hagyatékot!

1114 Bp. Móricz Zs. körtér 2. Ny.: H-P: 10-17, Szo.: 10-13
T.: 0630/680-6955, www.aranyfelvasarlas.net

Kövess minket
a Facebook-on is!
www.facebook.com/
szuperinfobudapest

www.hollako.hu

AUTÓ ALKATRÉSZ RAKTÁRBA KERESÜNK

ÁRU-ÖSSZEKÉSZÍTŐT

HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG, 2 MŰSZAKBA, 8 ÓRÁBA,
DUNAKESZIRE.
PESTRŐL, FÓTRÓL INGYENES CÉGES BUSZ MEGOLDOTT.
ÁTLAG NETTÓ BÉREZÉS: 220.000-260.000 FT.

ÉRDEKLŐDNI: 06-70-419-0680.

Fotó: Lévai Réka

„Olyan nincs, hogy nem
állunk fel egy helyzetből”

bolt@mapking.hu, vagy telefonon: 06-30/921-3663, vagy személyesen
Karácsonyi ajánlat UTALVÁNYOK A KARÁCSONYI VÁSÁRLÁSHOZ 20-50% KEDVEZMÉNY! Megrendelés:
a TÉRKÉPKIRÁLY Szaküzletében: BUDAPEST VI. Ó UTCA 3.
Nyitva: H-P: 10:00-18:30-ig • december 12-tl 23-ig MINDEN NAP NYITVA!
a TÉRKÉPKIRÁLYTÓL FIGYELJE NAPONTA A HONLAPUNKAT: www.terkepkiraly.hu

ROVAR- ÉS
RÁGCSÁLÓIRTÁS
Fertőtlenítés
professzionális
eszközökkel és szerekkel.
Lakossági és vállalati
ügyfeleink részére

2020. november 23.
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Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
(www.pestiut.hu, 1173 Bp., Pesti út 117.)
munkatársakat keres az alábbi pozíciókba:
Fokozott gondozási, ápolási területre:

- SZOCIÁLIS GONDOZÓ
- SEGÉDÁPOLÓ
- ÁPOLÓ

Önéletrajzát a papp.anita@pestiut.hu e-mail címre kérjük elküldeni.
Kiemelt bérezés megegyezés alapján + Cafetéria juttatás
kedvezményes étkezés, egyes pozíciókban lakhatás megegyezés alapján megoldható!

Jövő nyárra csúszik a Nyugati
pályaudvar csarnokának átadása
■ Fél évszázados rejtett
hibákat találtak a Nyugati
pályaudvar tetőszerkezetének felújításakor, emiatt
a csarnok átadása decemberről várhatóan jövő nyár
végére csúszik, a teljes tetőszerkezet felújításának
2022. második negyedévig
tervezett végső határideje azonban nem módosul.
A tetőszerkezet felújítása során váltak láthatóvá szerkezeti repedések, a csapadékot
levezető csatornák súlyos korrodálódásai, amelyek miatt

akadálytalanul áztak a falak.
A foltszerű javítás nem jelentene tartós megoldást, ezért
az örökségvédelmi szervezettel egyeztetve a teljes belső falazatot felújíttatják 1210
négyzetméteren. A csapadékvíz nyílászárókat is tönkretett,
emiatt felújítanak 75 ablakot,
ajtót, és újra az eredeti barna
színre festik azokat.
A felújításkor derült ki az
is, hogy a belső lábazati kövek
nagyon erodáltak, nem javíthatók, ezért ezeket az örökségvédelmi hatósággal egyeztetett módon teljesen felújítják.

Fotó: wikipedia

Hirdessen Ön is Budapesten! • Telefon: 887-0707 • Fax: 887-0777

(előny: pszichiátriai vagy gerontológiai végzettség),
hosszú távú és biztos munkalehetőséget kínálva. Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Felmerülő kérdésekre a +36 1/254 0104-es vagy a +36-20/219 0219-es
telefonszámon válaszolunk.
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www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu
◊ költségelemzés
◊ eladás
◊ bérlet
◊ lízing
◊ üzemeltetés
◊ szervíz
Manual Hungary Kft.

A csarnok felújításán túl a
MÁV 2021. június 19. és július 17. között további korszerűsítéseket is végez, hogy újranyitáskor színvonalasabb,
komfortosabb, tisztább környezet, modernebb utastájékoztató-rendszer fogadja az
utazóközönséget.
Hasonlóan a Keleti pályaudvaron tavaly elvégzett korszerűsítéshez, a Nyugati csarnokában is új utastájékoztató
ledfal épül, az információs
táblákat egységesítik. A peront újraaszfaltozzák, a sérült vagy hiányzó üvegeket
pótolják, a felületeket grafﬁti-mentesítik, egységes kinézetű padokat, peronbútorokat helyeznek ki. Javítják a
márvány- és kőburkolatokat,
mellvédeket, lépcsőkorlátokat. A Teréz körút felől rámpa
segítségével akadálymentesen lehet majd megközelíteni
a pénztárakat. A MÁV-START
2021-ben 27 jegykiadó automatát telepít a pályaudvarra.

Paparazzi

A Tankcsapda a legismertebb zenekar
Közvéleménykutatást tartott a DUE Médiahálózat 14 és 24 év közötti fiatalok körében. A szervezet a
megkérdezettek zenei ízlésére volt kíváncsi. A közel 500 ember válaszából az derült ki, hogy a Tankcsapda a legismertebb, a Bagossy Brothers Company a legkedveltebb zenekar Magyarországon.

„Olyan nincs, hogy nem állunk fel egy helyzetből”

„Grafológusként az írásuk
alapján megértetem saját magukkal az ügyfeleimet a gyerekkorukon keresztül, majd
coachként ezzel a tudással
folytatjuk a közös munkát.
A módszerem lényege, hogy
az emberek megértsék a viselkedésük valódi okát. Célom, hogy önmaguk legjobb
változatai lehessenek” – vallja
Beck Laura.
– Hogy lehet építő módon
hozzáállni egy ilyen világszíntű krízishelyzethez?
– Azt gondolom, hogy aki
eddig is törődött a belső világának minőségével, egészen biztosan képes a jelen
helyzetből is a legtöbbet kihozni önmaga számára. Szerencsére sokan felismerték,
hogy az egészségre és a belső stabilitásra való törekvés
mindenekfelett áll, hiszen
enélkül nagyon törékennyé
válik az életünk. Most a COVID miatt sokaknak külső
kényszerre kellett kilépniük az ismert világukból úgy,
hogy nem az ő döntésük
volt. Talán nem is a változás ténye a legbosszantóbb,
hanem hogy nem mi hozhattuk meg a döntést ezzel
kapcsolatban. Így sokan prés
alatt érzik magukat. Jó taktika, ha megoldás fókuszba
helyezzük magunkat. Alaptézis számomra, hogy az érzelmeinkről nem tehetünk, a
tetteinkért viszont már felelősek vagyunk. Én ebben az
esetben is ezt vallom. Éljük
meg a dühünket, a frusztráltságunkat, az igazságtalanság érzését, bármit. Jogunk van hozzá. Azonban
ezután a megoldásra érdemes helyezni a hangsúlyt.
A megoldás pedig az első
lépéssel indul el. Megoldás
fókuszban lenni és idegesnek lenni ugyanis egyszerre

életünkben, miközben nem
tudunk kiszállni ebből a
mókuskerékből?
– A felgyorsult világ tény.
Benne a mókuskereket azonban mi magunk teremtjük
meg. Sokszor látom, hogy
amikor ﬁzikálisan éppen nem
is a mókuskerékben van valaki, fejben akkor is épp abban
pörög. Itt is fejben dől el minden. A mókuskerék mögött
lévő szó valójában a monotonitás. Nem a feladatokról
szoktak beszélni az emberek,
ha a mókuskerék kifejezés kerül szóba, hanem arról, hogy
állandóan ugyanaz ismétlődik újra és újra. És éppen itt
van a kulcs. A monotonitás is
csak nézőpont kérdése. Hagyjuk-e, hogy mindig mindent
ugyanúgy csináljunk, vagy
időnként képesek vagyunk
újítani. Korábban kelni, korábban feküdni, más ételt
vásárolni, más úton menni
a boltba. Ezek nagyon apró
dolgoknak tűnnek, de éppen
így lehet elkezdeni ebből kilépni. Persze ehhez is folyanem lehet! Egyszerre csak az lelhetnénk. A tudatos, mégis matos odaﬁgyelésre van szükegyiket tudjuk működtetni. rugalmas gondolkodás elen- ség. Így lehet egyedül néha
– Az ember számára alap gedhetetlenül fontos.
lelassítani a felgyorsult viláa biztonságérzet. Most ez erőgot a saját tempónkra.
sen megingott sokunkban… Kiút a mókuskerékből
– Igazság szerint a bizton– Te hogyan éled meg ezt Korlátok kívül vagy belül?
ság csak egy időszakos dolog a helyzetet?
– Most sokak arra kényszevolt mindig az életünkben.
– Van, amikor teljesen ki rülnek, hogy szakmát váltsaKorábban is állandóan vál- tudom zárni, máskor pedig nak. Ez óriási energiát igétozott minden körülöttünk. beszippant. A személyisé- nyel, és nem mindenki képes
Ha ebből indulunk ki, akkor gemből adódóan nehezen erre a gyors váltásra. A „megegyetlen ponton lehet való- engedek be bármilyen nega- úszós típus” manapság már
ban biztonságban lenni. Ak- tív hatást, de természetesen nem állja meg a helyét. Mégkor, ha mi magunk vagyunk időnként mégis megérkezik. is mit javasolsz nekik, vagy
biztosak magunkban. Ha tu- Eddig azt gondolom, hogy ki- azoknak, akik barátként,
datosítjuk, hogy bármi törté- hoztam belőle a legtöbbet és családtagként őket akarják
nik, az pusztán egy feladat, sikerült a saját tengelyem kö- felrázni?
amit meg fogunk oldani. És itt rül maradnom, sőt bizonyos
– Senkit nem lehet felrázismét az önismeret az, ami jó, értelemben emelkednem is. ni, ha ő nem akarja. Én ebha belép az életünkbe. Olyan Évek óta van egy mottóm, ben a helyzetben is inkább
nincs, hogy nem állunk fel ami most különösen jól jön: egoizmust látok és nem peegy helyzetből. Azt tapasz- „Ok! Akkor nézzük, hogy le- dig a másikra ﬁgyelést. Miltalom, hogy szinte minden- het ezt máshogy megoldani.” lió olyan munkahely van ma
kiben sokkal több van, mint Így nem engedem magam be- is a világon, ahol jól el tudamit kihoz magából. Bele le az önsajnálatba és a kreati- nak evickélni a „megúszós
tudunk ragadni egy megol- vitásomat is erősítem.
típusok” is. Ilyenkor a csa– Felgyorsult a világ, és lád vagy barátok pusztán nem
dásba és egy típusú munkába, majd ez adja a bizton- mindenkinek rengeteg fel- akarják meglátni a másik vaságot számunkra. Mindezt adata van, lélegzethez sem lódi személyiségét. Nincs
úgy, hogy másik 5 területen jutunk. Mit tanácsolsz, ho- olyan, hogy jó vagy rossz
akár nagyobb örömünket is gyan teremtsünk harmóniát gondolkodás. Ha mindenki
Fotó: Lévai Réka

■ Beck Laura grafomentorral beszélgettünk a
jelen bizonytalanságáról és arról, hogy milyen lehetőségeink vannak a belső biztonságunk megerősítésére.

menedzselni akarná magát,
akkor nem ülne senki a kormányablakban, nem tudnánk
a rendszámtáblánkat leadni
sehol, vagy épp senki nem
szállítaná el a szemetünket.
Mindenki passzol a rendszerbe, és minden típusra szükség van. Egyik sem jobb vagy
rosszabb, javítandóbb vagy
dicsérendőbb. Csak van, hogy
nem azt a típust akarjuk magunk mellé, aki épp ott van.
Ha majd ő változtatni akar,
akkor fog is. Egészen addig ő
csak azt fogja érzi, hogy nem
felel meg az elvárásnak.
– A digitális világ tovább
erősödik a globális vírushelyzet következtében is.
Szerinted a gyerekek szocializációján, egymáshoz való
kapcsolódásában változtat
valamit az online tér?
– Számukra ez nem változás. Mi látjuk a különbséget,
ők nem is értik, hogy mi miről beszélünk. Ahogy mi sem
értettük anno a szüleink mondatait. Fizikai kapcsolattartásra mindenkinek van igénye, csak sokszor a gyerek
nem is tud erről! Épp a napokban hallgattam a rádiót,
ahol egy személyi edző mesélt arról, hogy a 20-21 éves
gyerekek nála jönnek rá arra,
hogy mekkora élmény a személyes jelenlét!!! Ez nem a
digitális világ hibája, hanem a
szülőé. Megint nem a gyerek
volt a fókuszban. Azok a gyerekek, akik nem jártak a szülőkkel családi ebédekre baráti
társasághoz, vagy nem hívtak át magukhoz rendszeresen játszani más gyerekeket,
azokban a kicsikben természetes, hogy ismeretlen igény
a személyes jelenlét. Illatok,
ízek, elkapott mozdulatok.
Hogy a ﬁzikai és online kapcsolattartás milyen arányban
van egy gyerek életében? Statisztikák vannak erről bőven.
Épp talán a COVID és a karantén az, ami felhívhatta az
ő ﬁgyelmüket is arra, hogy az
online tér nem azonos a ﬁzikai jelenléttel. Erre mindenképpen rámutatott szerintem
sokunknak ez a tavasz.

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

2020. november 23.

2020. november 23.

Automatizált Facebook indul startupoknak

Álláspont

Egy magyar fejlesztésnek köszönhetően minden eddiginél átláthatóbbá válik a közép-kelet-európai startup ökoszisztéma. A Devora Lime csapattal közösen fejlesztett RocketShepherd dinamikus adatbázisban a hazai és regionális innovációk egy helyen lesznek felfedezhetőek.

info@vizbolt.hu

Díjmentes házhoz szállítás!

MEGRENDELÉS:

+ 36/30 310 20 50
BALLONOS ÉS PALACKOZOTT
ÁSVÁNYVIZEK,
FORRÁSVIZEK OTTHONÁBA,
MUNKAHELYÉRE!

Eladó

ǰɺ

Amennyiben gondolkozik lakása, háza,
telke eladásán, forduljon bizalommal
az ingatlanPIACI közvetítő irodához!
Kossuth téri Piac Üzletház Bp., 1191 Kossuth tér 1. I. emelet.
PIACI.com

■ Jelenleg az állásinterjúk komoly százaléka digitális térben történik és
ez valószínűleg a jövőben
is így lesz, nem csak a vírus okozta helyzet miatt.

A cégek kezdenek rájönni,
hogy az online interjúk nagyban hozzájárulnak a toborzási hatékonyság növeléséhez.
Tehát nem érdemes arra várni, hogy újra visszaáll a „régi rend”, mert ez az eszköz
egyre népszerűbb lesz a toborzók körében. Ezért most
nézzük végig, mire kell ﬁgyelni, ha az állásinterjúra otthon
kerül sor.
- Legyen stabil internetkapcsolat!
Ha van rá lehetőségünk, legyen tartalék internet forrássunk! Ha netán akadozik
vagy megszakad a net, akkor
ne kelljen újrakezdeni egy
másik időpontban az interjút.
- Legyen jó a megvilágítás!
Mivel az interjúk nagy része napközben zajlik, így, ha
meg tudjuk oldani, szembe
üljünk a természetes fénnyel,
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ingatlan

Online állásinterjú

ǯǵɁǶǯɁǸǲǴɁǴǰǷǰ
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EÒŦƠÓĶěŰÒƠÓşȦÒƠingatlanŜęÒîęƐÓşȨ

ƑƑƑȫęĸčÒŰĭÒĸŜęÒîęȫĔŸ
www.ingatlanpiaci.com

ezzel érjük el a legtermészetesebb hatást.
- Hogyan fognak jól hallani?
Használunk fülhallgatót!
A legtöbb mai fülhallgatóban van minimális zajszűrő,
amely kiszűri az ablakon bejövő vagy a lakásban lévő zajok
nagy részét. Figyeljünk arra
is, hogy lassabban beszéljünk
és jobban artikuláljunk, hogy
a másik oldalon tisztán érthető legyen, amit mondunk.
Legjobb az, ha a kamera
karnyújtásnyira és szemmagasságban van előttünk! Ebben a pozícióban legalább
mellkasig látszódni fogunk

és nem a fejünk lesz a domináns a közvetített képen. Ezzel sokkal természetesebb hatást tudunk elérni és nagyobb
terünk van mozogni is úgy,
hogy kevésbé lesz zavaró a
másik oldalon.
Az online platformon nem
egymás szemébe érdemes
nézni, hanem a kamerába.
Ez az egyik legnehezebb feladat, mert miközben látjuk a
másik arcát, automatikusan
azt néznénk. Így viszont nem
a szemébe nézünk, hanem
enyhén lefelé, ezért a másik
oldalon úgy tűnhet, hogy lehunyjuk a szemünket.

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

Bírságoktól menti meg a cégeket
az új magyar startup
■ Ellenőrzések során az
esetek 70 százalékában
találnak szabálysértéseket a munkaügyi és munkavédelmi hatóságok.
A legtöbb büntetés azonban
könnyen elkerülhető lenne,
ha a cégek jobban odaﬁgyelnének a hivatalos dokumentációk kezelésére és a határidők betartására - erre nyújt
megoldást a Mubi nevű új
magyar startup fejlesztése.
A mubi.hu egy felhő alapú rendszer, ahol átláthatóan, kategóriák szerint tárolhatunk minden dokumentációt,
ami a munkához, a munkavédelemhez, a környezetvédelemhez és a tűzvédelemhez
kapcsolódik. Sőt mi több, a
rendszer - akárcsak egy valódi

Fotó: mubi

Hirdetésfelvétel: hirdetes@szuperinfo.hu • 1132 Budapest, Visegrádi u. 48.
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titkárnő - szem előtt tartja a
határidőket is: többek között
értesítést küld, akárhányszor
esedékessé válik az alkalmazottak orvosi vizsgálata, vagy
épp a tűzvédelmi érvényesség
megújítása. Egyszóval kézben
tartja mindazt, ami a legtöbbünk esetében meghaladja a
kapacitásunkat, és gyakran a
memóriánkat is próbára teszi.
- Ez magyar viszonylatban
teljesen új megközelítés. Az

eddigi rendszerek legfeljebb
egy-egy modult fedtek le a
nálunk megtalálható hatból.
A Mubi ezekkel ellentétben
mindenre kiterjed, így páratlan a magyar piacon - mondja
Tóth Máté. - Az egyik célkitűzésünk a rendszer folyamatos fejlesztése, hogy minél magasabb szinten tudjuk
szolgálni a cégek munkabiztonsági előírásoknak való
megfelelését.

Kövess minket a facebookon is! www.facebook.com/szuperinfobudapest

2020. november 23.
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ABLAK-AJTÓ
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók szervizelése és cseréje, légbevezetők beépítése. Tel: 30/211-2439

ADÁS-VÉTEL
PAPÍRHAGYATÉK, GYŰJTEMÉNY, (bélyeg, képeslap, könyv, fotó, pénz..stb.) vétele díjtalan kiszállással. Pál István Tel.: 06-20/947-3928

Képeslapokat vásárolok
Csepreg, Zamárdi,
Szentendre, Leányfalu
Budapest településekről,
és cserkészet témában.

Tört arany: 14.500 Ft-tól
Fazon arany: 29.900 Ft-tól
Festményeket, kar- és zsebórákat,
Herendi- és Zsolnay porcelánokat,
bútorokat, valamint teljes hagyatékot a
IX. Kálvin tér 7. alatti
Városkapu üzletházban!
06 (20) 622-3617
kalvinantik@gmail.com
Nyitva: H-Szo.: 10.00-18.00 óráig

AUTÓ
REGISZTRÁLT AUTÓBONTÓBA ép, roncs, törött vagy hiányos autókat veszek bontásra.
06-70/942-4481

ELTARTÁS

FIATAL NŐ eltartási szerződést kötne, akár ápolással, bentlakással is. 06-30/491-8292

ÉLETJÁRADÉK

TISZTELT IDŐSEK! Életjáradéki szerződést illetve
eltartási szerződést kötnék. Hívjon bizalommal:
06-30/780-8870
ÉLETJÁRADÉK SZERZŐDÉSRE kétmillió-ötszázezer forintot és havi ötvenezer forintot fizetek.
Tel.: 06-30/213-4063

tanfolyam
ȯΎƥȯɀȵȷɂ
hídnál.

ALBÉRLET

BÉRES GUMI Kft. budapesti telephelyére (1239
Budapest Nagykőrösi u. 351.) férfi munkatársat
keres betanított gumiabroncs szerelői munkakörbe, váltott műszakba. Magas kereseti lehetőség. Fényképes önéletrajzokat a beresgumi@
beresgumi.hu e-mail címre várjuk.

ƬȳȺ˷˶Ύ̵̯˹̸̶̱̯̳̐˹̸̴̷̲

Gipszkartonozót,
segédmunkást,
burkolót,
kőművest,
festőt

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

ás

e
akásf lújít

Ház- és l

ANTIKVITÁS
FELVÁSÁRLÁS! Hagyatékból származó nagyobb
értékű és egyszerűbb tárgyakat is, tányérokat,
készleteket, régi HI-FI tornyot, hangfalakat, régi,
népművészeti tárgyakat, fali tányérokat, korsókat, Miska kancsót, butellát, fűszertartót, vadászhagyatékot, karórát, fali órát (üzemképtelent is),
könyveket, csillárokat, porcelánokat, vitrintárgyakat, nippeket és kerámiákat (olcsóbbat is), képeket, bútorokat, műhelyfelszámolásból szerszámokat (satu, kalapács, villáskulcs, dörzsárak, marók,
esztergakések, stb.), valamint teljes hagyatékot
vásárolok. Azonnal fizetek. Tel.: 06-30/396-4495

Csak pontosan, szépen,
úgy érdemes.

FELVESZEK!
06-20/998-2369

Ezüsttárgyakért kimagasló árat
fizetünk készpénzben!!

ơƦƬơƥΎƬƧƪƦƙ

info@bodai.hu
Tel.: 0620-944-1144

ÁLLÁS

Louis Galéria

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

ÉLETMÓD

AUTÓFELVÁSÁRLÁS AZONNALI készpénzfizetéssel 0-18 éves korig. Díjmentesen házhoz megyek:
06-30/682-1390

SZIGETSZENTMIKLÓSON AZ Oázis Parkban szoba fürdőszobával, extrákkal, sportolási és fürdési lehetőséggel, hosszabb távra (13 hónap)
kiadó, 120.000-200.000 között rezsivel, 15 főre.
+36-20/348-4998

Magán apróhirdetés! 10 szó: 3900 Ft+áfa

MEGNYÍLT
Kálvin Antik üzletünk!
Legmagasabb áron vásárolunk fazon
arany és tört aranyat, ezüst tárgyakat!

Ƨȹɂȯɂʑ˶
ƚȽȲȯȷȼɡΎƟɀȽɁɈΎƝɀɈɁɡȰȳɂ
FESTÉS-MÁZOLÁS
FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST vállalunk
garanciával, szakemberekkel, minőségi munkával. Tel.: 06-30/582-7000, 06-30/282-7404

GÉP, SZERSZÁM

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllot, CO hegesztot,
muszerészesztergát, marógépet, kompresszort,
kis gépeket. 06-70/624-5475

GONDOZÁS

IDŐS GONDOZÁST vállalok együtt lakással 24
órában. Tel: 06-20/224-9590

Felment az arany ára! Mi készpénzért vásárolunk!
Fazonarany: akár 12 000–21 800 Ft/g

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!

Zsazsa Galéria

Szakértelem és becsület egy helyen
ARANY
EZÜST
ÓRA
BRILL
BOROSTYÁN
HAGYATÉK

Készpénzért vásárolunk

festményt, bútort, porcelánt, szőnyeget,
ezüst dísztárgyakat és készleteket,
zománcos és brilles ékszereket,
továbbá hagyatékot.
el
n
Budapest
XIII.,
Hollán Ernő u. 4. (a Jászai Mari térnél)
jjö
jö
m
Kére

hozzánk!

Telefon: 06-1/350-4308, 06-70/522-4249

Fejtse meg rejtvényünket és a megfejtést küldje be címünkre!
Szuperinfó Rejtvény, 1132 Budapest, Visegrádi u. 48.,
e-mail: rejtveny@szuperinfo.hu
#FL«METJIBUSJEâ2020. december 3.
"IFMZFTNFHGFKUTUCFL«MEâLL¥[¥UU
FHZ,FEWFODSFKUWOZMBQPLC¢M¥TT[FMMUPUU
rejtvénycsomagot sorsolunk ki.
A helyes megfejtést és a nyertes nevét a Szuperinfó
EFDFNCFSONFHKFMFOâT[NCBOL¥[¥MK«L
A Szuperinfó 2020/46. heti rejtvényének megfejtése:
Ha bánod ifjúságod miért is élj?
Nyertese:
Hollódi Katalin, Budapest XVI.
Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.

"K»OEÃLP[[POFMàGJ[FUÃTUXXXLFEWFODXFCBSVIB[IV

2020. november 23.

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

KONTÉNER
AZONNALI KONTÉNERSZÁLLÍTÁS , vegyes, és
szelektív hulladékszállítás, sittszállítás, földmunka 4-12 m³-es lenyitható konténerekkel.
Tel.: 06-30/309-7-309

KÖNYV
STÚDIÓ ANTIKVÁRIUM készpénzért vásárol régi
és új könyveket, teljes könyvtárakat, térképeket,
metszeteket, kéziratokat, képes levelezőlapokat, festményeket, porcelánokat, egyéb régiségeket, teljes hagyatékot. Tel.: 06-1/312-6294,
06-30/941-2484

Agancs
felvásárlás!
akár

10 000 – 30 000

Ft

darabja

Hagyatékot is!

06-30/788-6062

6iQGRU06-20/804-7669

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

REDŐNY-RELUXA

TETŐ

Manyag és alumínium rednyök,
szúnyoghálók, napellenzk, árnyékolók.

www.hoffmannredony.hu
06-30/209-5987, 06-1/262-4724
info@hoffmannredony.hu
info@hoffmannablak.hu
1161 Bp., Rózsa utca 37.

7HWŋMDYtWiV
iFVPXQNiN
EHi]iVPHJV]QWHWpVH
HOŋWHWŋNpV]tWpVH
Hívjon bizalommal.

MINDENFÉLE KÖNYVET teljes könyvtárakat kiemelt áron, készpénzért vásárolok. Tel:
06-1/354-0941, 06-30/435-7866

www.hoffmannablak.hu

626PXQNiNDWYiOODOXQN

SZOLGÁLTATÁS

Szőnyeg- és kárpittisztítás

Manyag ablakok
beépítéssel, helyreállítással.
Javítás, ablak beállítás.

7HWŋIHGŋEiGRJRV

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

RÉGI KÖNYVEK, könyvtárak, hagyatékok vétele magas áron. Díjtalan kiszállással házhoz megyünk. FONT ANTIKVÁRIUM 1062 Bp., Andrássy út
56. Tel.:332-1646 Nyitva: 10-18-ig. E-mail: fontantikvarium@gmail.com

HOFFMANN

ÁCS TETŐFEDŐ javítás-lécezés-cserépforgatás. Palaátfedés bontás nélkül. Beázás megszűntetés. Bádogos javítás-csere. Nyugdíjasoknak személyraszabott kedvezmény. Téli akció
20%. Hívjon bizalommal. 06-70/4050-130

SZŐNYEG, KÁRPIT
Melegvizes mélymosás,
vegytisztítás, szegés,
HÁZTÓL HÁZIG javítás

Akció! Tetőfedő
mester vállal komplett
tetőfelújítást, kisebb
tetőjavítást, -bádogos,
-ács munkát. Cseréplemez
átrakás, cseréplécezés,
csatorna csere anyaggal
együtt is. Generál kivielezés,
templomok restaurálása.

Felmérés ingyenes!

T.: 30/155-3299

TETŐJAVÍTÁS, ÁCSMUNKÁK! Cserepezés Lindab lemezzel és cseréppel. Bádogozás, ereszcsatorna. 06-30/899-6270, 06-70/340-1001

HONLAPUNKON
a nap 24 órájában
feladhatja hirdetését
interneten!
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BUDAPEST FELVÁSÁRLÁS
1117 Krösy József utca 7-9.

Fehérvári úti Vásárcsarnok fsz., PORCELÁN ÉS EZÜST ÜZLET (virág soron)

Nyitvatartás: H–P: 1000–1700
06-1/209-4245, 06-20/200-6084
dinasztiagaleria11@gmail.com

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

XV., Média 2000 Bt.,
Ivánka Pál u. 13., Tel.: 417-1837, 30/201-1951

XVI., XVI. Kerületi Ipartestület,
Margit u. 18., Tel.: 403-0205

XX., Kapucenter, Szűrös-Team,

órájában
BUDAPEST

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

www.szuperinfo.hu
www
szuperinfo hu

IMPRESSZUM

Telefon:
06-1/887-0707

MTI

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

HÍRFELHASZNÁLÓ

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.

Üzleti apróhirdetés! 10 szó: 7800 Ft+áfa

KÁDFELÚJÍTÁS

SZARVASAGANCS

Arany felvásárlás: Fazonarany
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ny 20
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20 000
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00 F
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Az árváltozás jogát fenntartjuk!

BUDAPESTEN, 30-40% -kal olcsóbban vásárolhat
teljesen legálisan ingatlanokat. Tel: 70/364-4960

Készpénzért vásárolunk7|UWpVID]RQDUDQ\DWW|UWH]VW|W
DQWLNH]VWSRUFHOiQRNDWIHVWPpQ\HNHWE~WRURNDWV]REURNDW
szőnyegeket, régi karórákat, zsebórákat, numizmatikát.
7HOMHVKDJ\DWpNRWLVLQJDWODQQDOHJ\WW
%ULOOHVpNV]HUHNpUWNLPDJDVOyiUDWÀ]HWQN
9iUMXNV]HUHWHWWHOpVEL]DORPPDO.pUpVUHKi]KR]LVPHJ\QN
Cím: XII., Magyar Jakobinusok tere 7. (az Alkotás utcánál)
Tel.: 208-72-40, mobil: 06-70/884-40-84

Arany, ezüst, briliáns, fogarany
ra
any
ny é
éss ór
órás-,
rás
fel
ellvá
vásár
vásá
sá
árl
rlás
ás!
ás!
ékszerész hagyaték felvásárlás!

Z

HEVES MEGYE Északi részén, a Szlovák határhoz közel, hegyekkel körülvett kis faluban, Istenmezején 1340 nm-en eladó két különálló lakóépülettel rendelkező ingatlan. Érd.: Bíró Gábor
06-20/565-6758, Bíró Gáborné 06-20/565-6855

*DUDQWiOWDQPLÀ]HWMNDOHJW|EEHWDYiURVEDQ
-|MM|QHOpVJ\őzőGM|QPHJUyOD
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INGATLAN

Minden egészségügyi előírást betartva.

&V~FVRQD]
DUDQ\iUD

T

Felújított mosógépek
garanciával!

10:00-17:00 óráig.

EN

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

Nyitva tartás:

Dinasztiánk harmadik generációja vagyok, aki folytatja a több
évtizede tartó családi hagyományt, a szép tartós értékek felkszerk
kutatását, felvásárlást. Édesapám a legnagyobb ékszerkeresked. A tle tanult sok évtizedes tapasztalatot és az 5-ös
zemélyek, de
minsítés bizonyítványomat, nemcsak magánszemélyek,
apja a becsület!
a szállodák is igénybe veszik. Az üzleti élet alapja
Hiszem, hogy a tisztességes magatartásnak van jövje!
ell vár
vvárom.
ár
ároom
om
om.
Komoly érdekldk megkeresését örömmel

LM

Mosógépek

MOM art Galéria

FE

HÁZTARTÁSI GÉPEK
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CSÚCSON AZ ARANY ÁRA, MOST ÉRDEMES ELADNI!
Hirdessen Ön is Budapesten! • Telefon: 887-0707 • Fax: 887-0777

Törtarany és fazonarany felvásárlás!
Fogaranyat (foggal együtt is!)
Fazonarany: akár 12 000–21 800 Ft/g

FESTMÉNYEKET VÁSÁROLUNK!

Berkes Antal

Károly
id. Markó Ká

Csók István

Márﬀy Ödön Henczné
nczné Deák Adrienn
Adrie
Barabás Miklós

Neogrády Antal

Mednyánszky László

Vastagh Géza

Molnár C. Pál

Szőnyi István

KERESÜNK:
- Boldizsár István, - Czóbel Béla,
- Egry József, - Glatz Oszkár,
- Ligeti Antal, - Molnár József,
- Scheiber Hugó,
- Telepy Károly
- Vaszary János műveket is!

Louis Galéria: Bp., 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)

Nálunk az értékbecslés, szaktanácsadás 40 éves szakmai tapasztalattal INGYENES!

Weblap: louisgaleria.hu

Az árváltozás jogát fenntartjuk.

