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Tóth Vera 
és a Power Plate

BIZTONSÁGOSABB BUDAPEST
A regisztrált bűncselekmények száma 13 százalékkal csökkent tavaly az előző évhez képest.A regisztrált bűncselekmények száma 13 százalékkal csökkent tavaly az előző évhez képest. (2
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Műtétje után komoly életmódváltás 
következett a sikeres énekesnő éle-
tében, illetve folytatta azt a mozgás-
formát, amit már előtte is elkezdett, 
a Power Plate edzést. Vera eddig 
közel 35 kilótól szabadult meg, de itt 
még nem áll meg, további súlycsök-
kenést szeretne elérni. 3. oldal
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Szavazzon piktogramokra!
Az újbudai ön-

kormányzat ta-

vasztól új pikto-

gramokat kíván 

megjeleníte-

ni több parkban, 

közterületen és közösségi, illetve önkormányzati 

fenntartású intézményben. 7. oldal
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ABLAK, REDŐNY, 
SZÚNYOGHÁLÓ

Időtálló minőség Sziléziából. 
-55% AKCIÓ

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

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

FELHÍVÁS INGYENES HALLÁSSZÛRÉSRE
Tisztelt helyi lakos! 

I -
vásunkat a 
79. sz. alatti  

 

2017. február 28-ig.
Amennyiben Ön gyakran vissza- 
kérdez, túl hangosan hallgatja  
a televíziót, vagy nehezen ért zajos 
környezetben, elengedhetetlen, 
hogy leméresse hallását. 

Az idejében felfedezett hallássérü- 
lés sokkal jobb eredménnyel kom-
penzálható, a hallás képessége 
nagyobb eséllyel rehabilitálható. 

Hallásszűrésünk ingyenes,  
önkéntes és fájdalommentes. 

Időpont-egyeztetés céljából a 
várakozás elkerülése érdekében 
kérem, hívja az alábbi számot:

06 30 825 9273
A vizsgálatra TB kártyáját, személyi 
igazolványát és ha van korábbi 
hallásvizsgálati lelete illetve 
hallókészülék kiskönyve, kérem, 
hogy hozza magával!

Tisztelettel: 
  Dr. Póka László 
  fül-orr-gégész, 
  audiológus főorvos

Hollakó Karaván Kft.

és használt lakókocsik 
értékesítése, szervize

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

Kinizsi út 10., a Tesco mögött

www.hollako.hu
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A nyári hétvégékre lezárhatják a forgalom elől a Szabadság hidat
Tarlós István mérlegeli annak lehetőségét, hogy a Szabadság hidat nyáron – hétvégenként – lezárják 

a járműforgalom elől. A főpolgármester elképzelhetőnek tartja, hogy a június 1. és augusztus 20. kö-

zötti hétvégékre lezárják a hidat, kivéve a vizes világbajnokság ideje alatt.

Esetenként húsz százalékos 
áremeléssel reagálnak a tá-
borszervezők az elmúlt évek 
stagnáló díjaira, ami elsősor-
ban a későn reagáló csalá-
dok pénztárcáját terhelheti 
meg – olvasható az ujbuda.
hu oldalon.

A vakációs lehetőségek árai 
döntő többségében emelked-
nek, de ennek mértéke na-
gyon eltérő, míg a táborozás 
egyre inkább a családi nyara-
lásokhoz hasonló.

– Az elmúlt esztendők hír-
adásai a nyári táborok árá-
nak stagnálásáról, és a 
programok minőségének javu-
lásáról szóltak. Várható volt, 
hogy ezt a helyzetet a végte-
lenségig nem lehet fenntarta-
ni, és valamikor a díjaknak 
is alkalmazkodni kell a pia-
ci realitásokhoz, de egyes tá-
borok esetében talán erősebb 

a helyesbítés az indokoltnál 
– állítja Tóth Béla, a Taborfi -
gyelo.hu vezetője.

A vakációs lehetőségek dí-
jai nagyrészt emelkednek, 
esetenként több mint 20 szá-
zalékkal is többet fi zethetnek 
a családok a gyermekek tá-
borozásáért, mint az előző 
években. A drágulás a tábo-
rok közel 80 százaléknál tet-
ten érhető, de mértékük nagy-
ban eltér.

– A táborárak növekedése 
jellemzően 2-3000 forintot je-
lent, de van olyan tábor is, 
ahol még a tavalyi áron tud-
nak foglalni a szülők. Fontos 
tudni, hogy az emeléssel egy 
időben a legtöbb tábor eseté-
ben előfoglalási kedvezménye-
ket tudnak érvényesíteni az 
időben jelentkezők. A febru-
ári hónapban már érdemes le-
adni a gyerekek jelentkezését, 

hogy a legjobb ár-érték arányú 
táborhelyeket biztosíthassuk a 
csemetéknek. Látni kell, hogy 
a táborozás egyre inkább a 
nyaralásunkhoz hasonlít: jel-
lemzően a család nyári pihe-
nését sem két héttel a megál-
modott idő előtt foglaljuk le, 
pontosan így kell gondolnunk 
a gyerekeink táborozására is! 
– mondta el a Táborfi gyelő 
vezetője.

A táborokat összehason-
lító portálon jelenleg több 
mint 230 táborturnus érhe-
tő el, amikre jelentkezhetnek 
a szülők, de a vakációs le-
hetőségek száma folyamato-
san emelkedik. Az előrejelzé-
sek alapján a korán foglalók 
minimális plusz költséggel 
megúszhatják az idei vaká-
ciót, míg a „ráérősek” csak a 
drága táborokból választhat-
nak majd.

 ■ A regisztrált bűncse-

lekmények száma 13 szá-

zalékkal csökkent Buda-

pesten tavaly, a 2015-ös 

évhez képest - közölte 

Bucsek Gábor budapes-

ti rendőrfőkapitány.

A vezérőrnagy elmondta: 
2015-ben 70 062 bűncselek-
ményt regisztráltak a főváros-
ban, a múlt évben ez a szám 
60 864-re csökkent, ezzel 
együtt a nyomozások ered-
ményessége 40 százalékra 
emelkedett.

Bucsek Gábor hozzátette: 
az elmúlt évben munkatársai 
2 millió 590 ezer órát teljesí-
tettek a közterületeken.

Az emberek szubjektív biz-
tonságérzete szempontjából a 
gyors reagálást is fontosnak 
nevezte. A riasztástól a kiér-
kezésig 14 percre csökkent 
a rendőrség reagálási ideje 
Budapesten. 

A kerületekből átcsoporto-
sítottak nemcsak járőröket, de 
bűnügyi technikusokat, bűn-
ügyi bizottságokat és nyomo-
zókat is, így biztosítva azt, 
hogy azok helyett a kerüle-
tek helyett, ahol nem volt szá-
mottevő bűncselekmény egy 
adott időszakban, egységes 
irányítás mellett más kerület-
ben teljesítsenek szolgálatot.

A sértettek terheinek csök-
kentése érdekében már a 

helyszínen meghallgatják 
őket, ezzel azt szeretnék 
elérni, hogy lehetőség sze-
rint ne kelljen a rendőrségre 
menniük. 

A múlt évben 33-ról 44-
re nőtt az emberölések szá-
ma, ugyanakkor a nyomozás 
eredményessége 80 száza-
lékról 93,5 százalékra nőtt. 
Bucsek Gábor hangsúlyoz-
ta: az emberölések, a testi 
sértések, valamint a közte-
rületi garázdaság esetében 
közelíteni kell a felderítési 
maximumhoz.

– Jelentősen, 1859-ről 1187-
re csökkent a gépkocsilopá-
sok száma, az autófeltöré-
seké pedig 2560-ról 2100-ra 

– ismertette a főkapitány. A 
rendőrség által közzétett ada-
tok szerint a lakásbetörések 
száma több mint 21 száza-
lékkal, a rablásoké csaknem 
27 százalékkal, a kifosztások 
száma mintegy 20 százalék-
kal csökkent tavaly az előző 
évhez képest, de a garázdasá-
gok, a közterületen elkövetett 

bűncselekmények száma is 
csökkenést mutat.

Bucsek Gábor külön szólt a 
BRFK iskolai bűnmegelőzési 
tevékenységéről, valamint ar-
ról, szeretnék a gyerekeknek 
bemutatni a munkájukat an-
nak érdekében, hogy esetleg 
a későbbiekben ezt a pályát 
válasszák. 

AktuálisAktuális
Csökkent a regisztrált bűncselekmények számaCsökkent a regisztrált bűncselekmények száma

Drágulnak a nyári táborokDrágulnak a nyári táborok

www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu

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

Manual Hungary Kft.
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SzSzíínneess  hhíírreekk
Az első Hungary’s Got Talent 
nyertes tánccsapata óriási len-
dülettel veti bele magát az új 
évbe. Egy meghökkentő ba-
rokk stílusú fotósorozattal 
új arcukat ismerhetjük meg, 
nemrégiben pedig két kisfi l-
met is készítettek „Apoka-
lipszis” és „Kaleidoscope” 
címen.  

A tánccsoport led fények-
kel operáló produkciója átütő 
újdonságként hatott a hazai 
médiában. Legújabb fotóso-
rozatukkal ismét meghök-
kenteni szeretnének egy tel-
jesen új arcukat megmutatva. 
Az Esterházy-kastély pompás 

környezetében készült ba-
rokk stílusú sorozattal nem 
csupán az volt a céljuk, hogy 
látványos képek készüljenek 
a csapatról... 

– Az volt a koncepciónk, 
hogy azt a meghökkentést, 
amit annak idején a barokk 
stílus okozott, valamilyen 
formában átültessük a jelen-
re. Burkoltan pedig ennek a 
korszaknak a szemén keresz-
tül szeretnénk felhívni a fi -
gyelmet a jelen problémáira; 
a fi atalok szenvedélybetegsé-
geire vagy a prostitúcióra – 
összegezte Horváth Zoltán, 
a tánccsoport vezetője. 

Dirty LED Light Crew barokk Dirty LED Light Crew barokk 
stílusban kezdi meg az évet!stílusban kezdi meg az évet!

Tücsi: „2017-ben szeretném Tücsi: „2017-ben szeretném 
lefutni a félmaratont”lefutni a félmaratont”
A Sláger TV csinos 
műsorvezetője, Tücsi 
bár bombaformában 
van, idén még maga-
sabbra teszi a lécet: 
tavasztól a félmara-
tonra készül. Ebben 
segít majd neki spor-
tos párja, aki addig is 
jégkorcsolyázni tanít-
ja szerelmét. 

– Idén szeretnék 
még jobban odafi-
gyelni az életmódom-
ra: sok gyümölcsöt, 
zöldséget, csirkehúst 
és halat fogok enni. Eddig is 
sokat sportoltam, általában 
hetente öt alkalommal. Most 
télen főként crossfi t edzése-
ken veszek részt, de a párom, 
Sofron István karácsonykor 
meglepett egy hoki korival, 
így mostanában a jégkorcso-
lyázás is felkerült a szabad-
idős programjaim listájára – 
árulta el Tücsi, a Sláger TV 
Halló, Angyalok! című kíván-
ságműsorának csinos házi-
asszonya. Hozzátette, hogy 
ugyan profi jégkorongos 

szerelme szerint ügyes, de 
azért az új korival még gya-
korolnia kell. 

– A másik nagy tervem, 
hogy idén lefutom a félma-
ratont, így amint melegebb 
lesz, a párommal együtt rög-
tön el is kezdjük az edzéseket: 
ő a maratonra készül majd. 
A sport mellett persze egy kis 
utazást és pihenést is beikta-
tunk majd, de mivel mind-
ketten elfoglaltak vagyunk, 
még nem tűztük ki a pontos 
dátumot. 

Tóth Vera megtalálta Tóth Vera megtalálta 
kedvenc edzésformájátkedvenc edzésformáját
Megfelelő étkezés, kitartó, 

rendszeres edzés, önbizalom 

és a siker nem marad el! Tóth 

Verának végre sikerült az, ami-

ről milliók csak álmodnak, 

megváltoztatta életmódját és 

ezáltal az életet is. 

– Tavaly január elején döntöt-
tem úgy, hogy megcsinálta-
tom a gyomor bypass műté-
tet, hiszen előtte gyakorlatilag 
mindent kipróbáltam már, úgy 
gondoltam ez az utolsó esé-
lyem! – árulta el Tóth Vera, aki 

azt is elmesélte, rengeteg di-

étával próbálkozott már, de 

egyik sem hozta meg a várva 

várt sikert! 

– Volt egy szénhidrát-anyag-
csere betegségem, amit pró-
báltam mindenféle diétával, 
köztük a 160 grammossal és 
aktív sporttal visszafogni. Ké-
sőbb kiderült súlyos inzulin-
rezisztenciám is van – mesél-

te Vera, aki úgy érezte a műtét 

volt az egyetlen esélye, ahhoz, 

hogy újra normális életet éljen. 

– A sikeres műtét után komoly 
életmódváltás következett, il-
letve folytattam azt a mozgás-
formát, amit már előtte is el-
kezdtem, a Power Plate edzést. 
A népszerű énekesnő eddig kö-

zel 35 kilótól szabadult meg, 

de Vera itt még nem áll meg, 

további súlycsökkenést sze-

retne, hogy elérje a 65-70 kilós 

álomalakját. 

– Nagyon sok tervem van 
2017-re. Februárban lesz a Ra-
pülők nagykoncert és terve-
zek egy amerikai utat is. De 
a legfontosabb, hogy szeret-
nék elérni egy olyan testsúlyt, 
amiért már tényleg nem kell 
szégyenkeznem. 

AAAA SSiikkkííítóóóffrrráásszzz ffeeellaaddaattaai pprróóóbbbáááraa  ttteetttttéékkk aaa vveeerrrrsseeennnnyyzzzőőőkkeeeett
Azt mondták, nem félnek semmitől, Cinthya Dictator és Horváth Éva azonban valószínű-

leg nem számítottak arra, ami a Sikítófrász adásában várt rájuk. A VIASAT3 para-karao-

kéjában a bogarak mellett patkányokkal is meg kellett küzdeniük.
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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
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Z-ig. Ablakmázolás, ablakbeál-
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inak Kft. 06-70/657-1545
VÉTEL igázpalackját, hegesztő 

tmegvásárolnánk. Tel.: 
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ezüsttárgyakat, 6-12 személyes 

stb. Kovács Margit kerámiákat, H
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HITEL HÁZHOZ M
Expressz Hitelcen GYORS Hitelek ingatlanra a

3 nap alatt előzetes költségek n

BAR-listásoknak is megoldhat

Kedvező lakásvásárlási hitelek, cé

hitelek kezdő vállalkozásoknak is.

Adósságrendezés, személyi hitel.

www
.hite

l-gyo
rsan.

Gyors és korrekt ügyintézés, hívjon bizalommal!

Budai Gizella: 06-70/329-1543

Iroda: 06-1/200-5254,  

e-mail: expresszhitel@t-online.hu

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

FESTÉSMÁZOLÁS

Antialkoholista csapat 

es lakásfelújítást vállal!

@vipmail.hu 998-2369

tés, mázolás,
tázás, pézés,

zerelés, stb.

ERSZÁM
ogos gépeket, élhaj-

üllőt, CO hegesztőt, 
marót, kompresz-

6-70/6026-229
 ÉPEK

k javítása 4 389-8073, 

k mosó-
rosütőt 

ő-

Díjtalan Tele (1) 280

fe bútoro
m� ezüs teljes h
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PaparazziPaparazzi
Ezt becsüli férjében Csisztu Zsuzsa
Jóképű férfi és kitűnő a humorérzéke is, illetve hatalmasakat tudunk együtt röhögni. Sokszor ez 

nélkülözhetetlen, mivel vannak olyan helyzetek, amelyeket nem lehet túlélni humor nélkül – árul-

ta el Zsuzsa a Sláger TV Snóbli című műsorában, amelyben Bódi Guszti és Margó vendége volt.

 ■ Alig több mint egy 

hónapja nyerte meg az 

X-faktort Opitz Barbara. 

Talán lehet azt monda-

ni, hogy a tizenhat éves 

sonkádi lány már a válo-

gatók során belopta ma-

gát a nézők szívébe és 

minden bizonnyal ennek 

is volt köszönhető, hogy 

párbaj nélkül menetelhe-

tett egészen a döntőig. 

Nagy kincs, amikor a tehetség 
szerénységgel párosul. Barbi 
egyedi, gyönyörű hangja mel-
lett az a tisztaság a legerősebb 
vonzereje, ami teljes lényéből 
árad. Nagy most az öröm, de 
ahogy mondani szokás, a te-
hetségkutató lezárásával egy-
általán nem ért véget semmi. 
Sőt! Még csak most kezdődik.

– Milyen változáso-
kat hozott az életedbe a 
tehetségkutató?

– Nagyon örülök, hogy si-
került valóra váltani az álmo-
mat. Még egészen kicsi vol-
tam, amikor ezt célul tűztem 
ki magam elé. Örök hálával 
tartozom mindazoknak, akik 
nagy szeretettel kitartottak 
mellettem mindvégig a ver-
seny ideje alatt. Jelentős vál-
tozás, hogy a műsor népsze-
rűséget adott, általa ismert 
meg a közönség. Felismernek 
az emberek az utcán, szemé-
lyesen is gratulálnak, közös 
képet készítenek velem, au-
togramot kérnek - mindezek 
a dolgok vidám töltetet adnak 
nekem. Közben megtanultam 
magabiztosan kiállni a szín-
padra, fejlődött az előadásmó-
dom és a technikám is. Mind-
ezt a kedves mentoromnak, 
Gabinak, és az énektanárom-
nak, Kácinak (Hodászi Klára, 
a szerk.) köszönhetem. Vala-
mint megtanultam, hogy bár-
mi is történjen, nem szabad 
feladni a célunkat, hisz mély-
pontjai mindenkinek vannak, 
de a reménynek mindig ott 
kell lenni velünk, és bízni 
kell önmagunkban. Örülök, 
hogy így a műsor vége után 
is sok programom van, és ami 
nagyon fontos, hogy már ké-
szül az új dalom, ami nagy 
valószínűséggel február vége 

- március eleje körül klippel 
is megjelenik.

– Hogy jött az éneklés, van 
esetleg a családodban vala-
ki, aki ezzel foglalkozik vagy 
csupán tud és szeret énekelni? 

– Hétéves voltam, amikor 
elkezdtem énekelni úgy, 
hogy szinte mindennapos te-
vékenységemmé vált. Néz-
tem a tehetségkutató műso-
rokat, és mindig motoszkált 
a gondolat bennem, hogy de 
jó lenne, ha egyszer én is ott 
állhatnék azon a színpadon, 
és egy ország megismerne, 
mint énekesnőt. A zenei te-
hetségemet apukámtól örö-
költem. Ő gitározik, főként 
klasszikus rock stílusban. 
Hangszereket illetően én 
és testvérem zongorázni tu-
dunk. Nővérem 9 évig zon-
gorázott, én pedig most va-
gyok a 10. évemben.

– Ki volt az, aki legelőször 
felismerte, hogy tehetséges 
vagy és biztatott az éneklésre?

– Természetesen a csalá-
dom. Nagyon büszkék rám 

a szüleim, és a nővérem is. 
Amikor az általános iskolában 
első osztályos voltam, részt 
vettem a sulis karaoke verse-
nyen, amelyen első helyezést 
értem el. Óriási öröm volt szá-
momra. A tanáraimtól is sok 
biztatást kaptam.

– Milyen szerepléseid voltak 
korábban?

– Az X-faktor előtt isko-
lai ünnepségeken, környék-
beli rendezvényeken, két 
alkalommal megyei ének-
versenyen és egy ukrajnai 
nemzetközi énekversenyen 
vettem részt.

– Hogyan élted meg az első 
olyan megnyilvánulásodat, 
amikor tudtad, hogy milliók 
fognak látni a tévében? 

– A színpadra állásom előtt 
kb. 5 perccel kezdtem el na-
gyon izgulni, és felfogni, hogy 
valóban országszerte fognak 
látni, és hallani engem a tele-
vízión keresztül. 

– Amúgy izgulós típus vagy? 
Ha igen, hogyan tudod ezt ke-
zelni, hogy ne hátráltasson, 

hanem inkább doppingoljon 
a szereplések során?

– Izgulós típus voltam, de 
az X-faktor végére szerencsé-
re ezt a fajta lámpalázat nagy-
jából le tudtam küzdeni. Az 
izgulás a táboros feladatnál 
teljesen a produkcióm rová-
sára ment, de akkor tényleg 
stresszes voltam, hisz előt-
tem sok jó énekes kiesett, 
ami megzavart engem. Most 
már magabiztosabb vagyok a 
színpadon, egy pici izgalom 
viszont mindig van, ami per-
sze természetes minden elő-
adónál. Próbálok mindig po-
zitívan gondolkodni.

– Mi okozta számodra a leg-
nagyobb nehézséget a verseny 
folyamán?

– Az, hogy távol voltam 
a szüleimtől és a nővérem-
től, akiket nagyon szeretek, 
és nagyon hiányoztak ne-
kem mindvégig. Féltem attól 
is, hogy vajon kedvelni fog-
nak-e engem a versenytársa-
im, be tudok-e illeszkedni az 
új környezetbe, de szerencsé-
re minden jól alakult.

– Bizonyára hallottad már, 
hogy nem elég megnyerni egy 
tehetségkutatót, utána jön a 
neheze, hiszen benne is kell 
maradni a köztudatban. Te 
hogy készülsz erre, hogyan 
tervezed ezt megvalósítani? 

– Én teljes mértékben azon 
leszek, hogy minél több 
klassz dalom jelenjen meg, 
és nem egy stílusnál lera-
gadni, hanem többféle mű-
fajt megmozgatni, hogy minél 
több ember szeresse a zené-
met.  Szerencsére nagyon jó 
szakemberekkel dolgozhatok 
együtt, akik tényleg a legjob-
bat akarják nekem. Remélem, 
hogy felfelé ívelő karrier vár 
rám.

– Az X-faktorban számos 
műfajban kipróbálhattad ma-
gad, kezd benned kikristá-
lyosodni, hogy melyik stílus 
az igazán neked való, vagy 
még keresgéled a zenében 
önmagad?

– Sok műfajban szeretek 
énekelni. Szerintem az a leg-
jobb, ha egy előadó zenei té-
ren sokszínű tud lenni.  Na-
gyon kedvelem a blues, rock, 

reggae, reggaeton, népies, 
arab stílusokat. Ezek a ked-
venc műfajaim.

– Tóth Gabi volt a mento-
rod, aki nagyon sokat segí-
tett hétről hétre, talán kicsit 
többet is, mint ami a feladata 
lett volna. Most, hogy vége a 
műsornak, fogjátok tartani a 
kapcsolatot, segít majd a to-
vábbiakban is? 

– Nagyon hálás vagyok ne-
ki a szeretetéért, a segítségé-
ért. Sok energiát adott ne-
kem a verseny alatt és sokat 
tanultam tőle. Persze, tart-
juk a kapcsolatot, ahogy az 
időnk engedi.

– Többször nyilatkoztad, 
hogy orvos szeretnél lenni, 
egyetemi tanulmányaidat is 
ilyen irányban tervezed. Mi 
vonz abban a hivatásban, 
illetve milyen terület érde-
kel a legjobban a gyógyítá-
son belül?

– Egyelőre tervben van az 
orvosi pálya, csak nem tu-
dom, mennyire lesz össze-
egyeztethető az énekléssel. 
De most elsősorban az a fon-
tos, hogy az érettségim jól si-
kerüljön. A szakirányt még 
nem döntöttem el.

– Mi a legmerészebb ál-
mod az énekesi karriereddel 
kapcsolatban? Mit szeretnél 
elérni?

– Nagyon szeretnék egy 
nap nemzetközileg ismert 
énekesnővé válni. Ez valóban 
egy merész álom, de nem le-
hetetlen. Mindenkinek mer-
ni kell nagyot álmodni! Én 
minden energiámmal azon 
leszek, hogy énekesként a 
lehető legtöbbet fejlődjek. 
Szeretném, ha minél töb-
ben szeretnék a zenémet, és 
hogy sok koncertet adhassak 
az embereknek.

– Mennyire látsz most elő-
re? Mi fog veled történni a kö-
vetkező időszakban? Felköltö-
zöl Pestre vagy ingázni fogsz? 
Folytatod-e az iskolát nappa-
li formában vagy esetleg ma-
gántanuló leszel?

– Magántanulóként folyta-
tom a tanulmányaimat. Az 
énekléssel kapcsolatos sok 
teendő miatt pedig Budapest-
re költöztünk. Budai Klára

Opitz Barbara: „Bármi is történjen, nem szabad feladni a célunkat”Opitz Barbara: „Bármi is történjen, nem szabad feladni a célunkat”
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www.keneditravel.hu
Bp. 1067, Teréz krt. 3. (Király utcánál) Nyitva: H-P 09:30-17:30  Tel: 278-2156, 278-2157

KENEDI TRAVEL  UTAZZON A LEGJOBB ÁRON!
MÁRCIUS 31IG 811% KEDVEZMÉNNYEL FOGLALHAT!

KRK-SZIGET – OMISALJ 
5 nap 4 éj

busz, idvez, 4 éj kétcsillagos tengerparti 
szállodában, svédasztalos félpanzióval, 

Krk városlátogatás
jún. 17-21. 54 900 Ft/fő -8-11%!

júl. 6-10., júl. 13-17., júl. 26-30., 
aug. 14-18. 59 900 Ft -8-11%!
jún. 17-21. 54 900 Ft/fő -15%!

KRK-SZIGET – OMISALJ 6 nap 5 éj
busz, idvez., 5 éj kétcsillagos tengerparti 
szállodában, svédasztalos félpanzióval, 

Krk városlátogatás
jún. 21-26. 69 900 Ft/fő -8-11%!

 júl. 21-26., júl. 30-aug. 4., aug. 18-23. 
79 900 Ft/fő -8-11%!

KRK-SZIGET – OMISALJ 8 nap 7 éj
busz, idvez., 7 éj kétcsillagos tengerparti 
szállodában, svédasztalos félpanzióval

aug. 4-11. 99 900 Ft/fő -8-15%! 
aug. 27-szept. 3. 

89 900 Ft/fő -8-11%!

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

háromcsillagos szállodában, svédasztalos 
félpanzióval, rijekai városnézés

júl. 1-6., aug. 26-31. 
119 900 Ft/fő -8-11%!

NYARALÁS APARTMANBAN 
A KRK-SZIGETEN 8 nap 7 éj

július 1-8.
2 fős apartm: 

134 900 Ft/ap./7 éj -8-11%!
4 fős apartm.: 

154 900 Ft/ap./7éj -8-11%!
Buszjegy oda-vissza: 

20 000 Ft/fő -8-11%!

PLITVICEI TAVAK-KRK-SZIGET
5 nap 3 éj

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

félpanzióval, rijekai városnézés
júl. 9-13. 54900 Ft/fő -8-11%!

PLITVICEI TAVAK-KRK-SZIGET 6 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj szállás tengerparti 

kétcsillagos szállodában svédasztalos 
félpanzióval, rijekai városnézés

júl. 1-6., júl. 16-21.
64 900 Ft/fő -8-11%!

DALMÁT NYARALÁS- SIBENIK 6 nap 5 éj
busz, idvez, 5 éj szállás egy 

fantasztikus, minden igényt kielégítő 
szállodakomplexum háromcsillagos 

szállodájában (Aquaparkkal), svédasztalos 
félpanzió, (fakultatív kirándulások 

foglalhatók: Trogir, Primosten, 
Krka Nemzeti Park)

jún. 11-16., jún. 13-18.
 94 900 Ft/fő -8-11%!

RIMINI 6 nap 5 éj hotel***
busz, idvez., 5 éj szállás háromcsillagos 

szállodában svédasztalos reggelivel
jún. 18-23. 64 900 Ft/fő 

jún. 23-28, jún. 28-júl. 3. 
69 900 Ft/fő -8-11%! 

RIMINI 8 nap 7 éj hotel***
busz, idvez., 7 éj szállás háromcsillagos 

szállodában svédasztalos reggelivel 
júl. 15-22., júl. 22-29., júl. 29-aug. 5.

94 900 Ft/fő -8-11%!

RIMINI 6 nap 5 éj hotel****
busz, idvez., 5 éj szállás négycsillagos 
szállodában svédasztalos reggelivel
jún. 18-23., jún. 23-28., szept. 2-7.

81 900 Ft/fő -8-11%!

RIMINI 8 nap 7 éj hotel****
busz, idvez., 7 éj szállás négycsillagos 
szállodában svédasztalos reggelivel 

júl. 15-22., júl. 22-29.
111 900 Ft/fő -8-11%!

CATTOLICA/GABICCE MARE 6 nap 5 éj
busz, idvez., 5 éj szállás háromcsillagos 

szállodában svédasztalos reggelivel, 
úszómedence használattal

jún. 18-23., jún. 23-28., 
jún. 23-júl. 03.

74 900 Ft/fő -8-11%!
júl. 3-8. 84 900 Ft/fő -8-11%!

CATTOLICA/GABICCE MARE 8 nap 7 éj
busz, idvez., 7 éj szállás háromcsillagos 

szállodában svédasztalos reggelivel, 
úszómedence használattal

júl 8-15., júl 15-22., júl. 22-29.,
júl. 29-aug. 5., aug. 26-szept. 2.
106 900 Ft/fő -8-11%!

ALBÁNIA – DURRES 10 nap 7 éj
busz, idvez., 7 éj háromcsillagos szállodában 

svédasztalos reggelivel
júl. 7-16., aug. 18-27.

99 900 Ft/fő -8-11%!

ALBÁNIA – VLORA 10 nap 7 éj
busz, idvez., 7 éj négysillagos szállodában 

svédasztalos reggelivel
júl. 21-30., aug. 4-13.

104 900 Ft/fő -8-11%!

MONTENEGRO 6 nap 5 éj
busz, idvez., 5 éj háromcsillagos szállodában 

svédasztalos reggelivel
júl. 11-16., aug. 12-17.

79 900 Ft/fő -8-11%!

BULGÁRIA 9 nap 6 éj
busz, idvez., 6 éj háromcsillagos, medencés 

szállodában, all inclusive light ellátással
jún. 24-júl. 2., jún. 30-júl. 8.

99 900 Ft/fő  -8-11%!
aug. 12-20. 114 900 Ft/fő -8-11%!
aug. 18-26. 109 900 Ft/fő -8-11%!

PÜNKÖSD AZ ADRIÁN PLITVICEI 
TAVAKKAL 5 nap 3 éj

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

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

rijekai városnézés
június 1-5.  44 900 Ft/fő -8-11%!

ERDÉLY GYÖNGYSZEMEI 5 nap 4 éj
busz, idvez., kirándulások, 

4 éj háromcsillagos szállodában, 
svédasztalos reggeli, szalonnasütés

házi pálinka-sajt-túró kóstolóval
márc. 15-19. 39 900 Ft/fő -8-11%!

jún. 14-18. júl. 12-16. 
aug. 16-20. 42 900 Ft/fő -8-11%!

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

svédasztalos reggelivel, al-dunai hajózás, 
kirándulások (Temesvár, Szörényvár, Orsova, 

Káazán-szoros, Herkulesfürdő, Cserna-
völgy, Vajdahunyad vára, Déva Vára)

máj. 6-9., máj. 25-28., jún.8-11.
39 900 Ft/fő -8-11%!

ÉSZAK-ERDÉLY MAGYAR EMLÉKEI
4 nap 3 éj

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

kirándulások
máj. 11-14., jún. 8-11., júl. 27-30.

39 900 Ft/fő -8-11%!

MAGAS TÁTRA-DUNAJEC-NEDECZ VÁRA 
3 nap 2 éj

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

kirándulások
jún. 23-25., aug. 18-20.

31 900 Ft/fő -8-11%!

CSEH VÁRAK ÉS KASTÉLYOK 4 nap 3 éj
busz, idvez, 3 éj négycsillagos szállodában, 

svédasztalos reggeli, sörgyárlátogatás 
sörkóstolóval, városnézések, kirándulások

máj. 18-21., júl. 29-aug. 1.
44 900 Ft/fő -8-11%!

CSEH SÖR- ÉS KULTÚRA 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos 

szállodában, svédasztalos reggeli, 
sörgyárlátogatások sörkóstolással, 

kirándulások
máj. 11-14., aug. 3-6. 

39 900 Ft/fő -8-11%!

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

busz, idvez., 4 éj háromcsillagos 
szállodákban, svédasztalos reggeli, 

városnézések, kirándulások
jún. 1-5.  64 900 Ft/fő -8-11%!

BAJOR KASTÉLYOK ÉS A BAJOR ALPOK
4 nap 3 éj

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

jún. 2-5., aug. 10-13. 
56 900 Ft/fő -8-11%!

PÁRIZS-VERSAILLES-LOIRE VÖLGYE-
STRASBOURG 7 nap 6 éj

busz, idvez., 6 éj háromcsillagos 
szállodákban svédasztalos reggelivel, 

kirándulások, városnézések
máj. 30-jún. 5., júl. 24-30.

114 900 Ft/fő -8-11%!

SVÁJC-TORINO-LAGO MAGGIORE
5 nap 4 éj

busz, idvez., 2-2 éj szállás három- és 
négycsillagos szállodákban, svédasztalos 

reggeli, kirándulások
jún. 27-júl. 1.

74 900 Ft/fő -8-11%!

VELENCEI HÉTVÉGE 3 nap 2 éj
busz, idvez, 2 éj négycsillagos szállodában, 

svédasztalos reggeli, kirándulások 
a program szerint

ápr. 14-16., máj. 26-28., jún. 9-11. 
41 900 Ft/fő -8-11%!

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

svédasztalos reggeli, kirándulások
jún. 1-5., júl. 26-30.

79 900 Ft/fő -8-11%!

TOSZKÁNA ÉS A CINQUE TERRE
5 nap 4 éj

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

júl. 5-9., aug. 9-13. 79 900 Ft -8-11%!

UMBRIA A SZENTEK FÖLDJE 5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj négycsillagos szállodában, 

reggeli, kirándulások
jún. 21-25. 79 900 Ft/fő -8-11%!

FIRENZE-RÓMA-VELENCE 6 nap 5 éj
busz, idvez., 5 éj szállás négycsillagos 
szállodákban reggelivel, kirándulások, 

városnézések 
máj. 6-11., máj. 31-jún. 5., jún. 20-25.

84 900 Ft/fő -8-11%!

MILÁNÓ ÉS A TÓVIDÉK 5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj szállás háromcsillagos 

szállodában, svédasztalos reggeli, 
városnézések

máj. 17-21., máj. 24-28., jún. 1-5. 
69 900 Ft/fő -8-11%!

ISZTRIAI KÖRÚT 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj kétcsillagos szállodában, 

svédasztalos félpanzió, kirándulások 
(Krk, Rabac, Pula, Rovinj, Porec, 

Motovun, Hum, Rijeka)
jún. 14-17.  42 900 Ft/fő -8-11%!
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. ÁlláspontÁlláspont
Mind a külföldi munkaválla-
lás, mind a hazatérés olyan 
döntés, amit HR-szakmai ala-
pon nem lehet értékelni, mégis 
fontos tényező az álláskeresés-
ben. Egyéni élethelyzetekről 
van szó, senki más nem ismeri 
jobban a körülményeket, mint 
akinek a döntést meg kell hoz-
nia. A külföldről visszatérő ál-
láskeresők helyzete mindig 
speciális kérdéseket vet fel.

1. Előny-e vagy hát-
rány a múltbeli külföldi 
munkavégzés?
Ha az adott állásban a nyelv-
tudás, a nemzetközi tapaszta-
lat fontos, akkor kifejezetten 
előny. Ezeket ki kell hangsú-
lyozni az önéletrajzban. Fon-
tos tudni és tudatosítani a tel-
jes álláspályázati anyagban, 
hogy a nemzetközi tapaszta-
lat nem egyenlő azzal, hogy 
magabiztosan beszélünk ide-
gen nyelven. Arról kell írni, 
milyen kultúrákat, milyen 

környezetet ismertünk meg, 
milyen nemzetiségűekkel dol-
goztunk együtt, vezetőként 
vagy kollégaként. Erre – mon-
danivalótól függően – a moti-
vációs levél és/vagy a CV az 
alkalmas felület.

2. Mennyi fizetésre szá-
míthatok, mi lehet a fize-
tési igényem?
Külföldön valószínűleg több-
szöröse a fi zetésünk, mint a 
hazai lehetőségek, és még az 
adózás is másképp alakul. Ha-
sonló területen dolgozó ha-
zai ismerősöktől kaphatunk 
érdemi információt a várha-
tó fi zetésekről, illetve tobor-
zó-közvetítő cégeknél nyíltan 
megmondhatjuk, hogy nem 
tudjuk megtippelni, mennyit 
kaphatunk, segítsenek.

3. Egyáltalán hogyan kezd-
jek állást keresni?
A hazai állásportálokat már 
külföldről is lehet nézegetni, 

állásokra is lehet jelentkezni 
a hazatérés tervezésekor. A 
CV-ben az elérhetőségi ada-
toknál fi gyelni kell, mert egy 
külföldi telefonszám zavaró 
lehet, így jobb lenne, ha len-
ne magyar telefonszámunk 
(lakcím természetesen nem 
kell az önéletrajzba). A Lin-
kedInen a „Location” le-
gyen átírva Magyarország-
ra, hogy ránk találjanak a 
magyar toborzók. Ha majd 
állásinterjúra hívnak, az idő-
pont egyeztetéssel lehetnek 
gondok, de manapság a Sky-
pe-interjú, telefonos interjú 
teljesen elfogadott első kö-
rös interjúnak, fel kell ezt 
ajánlani.

Hazatérés külföldrőlHazatérés külföldről

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

Álláskeresőként, illetve mun-
kanélküliként szembesülünk 
azzal a ténnyel, hogy az állás-
keresés sajnos költséggel is 
jár – a befektetett energián, 
munkán, lelkierőn túl anya-
gi áldozatokat is kíván.

Prémium szolgáltatásnak 
minősülnek a karrier-tanács-
adók, önéletrajzírást 
segítő szakemberek, 
akik ugyan sokat se-
gíthetnek az álláske-
resésben, de a lénye-
gi munka mégiscsak 
ránk marad majd.

Állásinterjúra járni 
további költség: a he-
lyi közlekedés jegyei, bérlet, 
autó vagy akár taxi költsé-
ge is jelentős lehet, ha rend-
szeresen hívnak bennünket 
interjúzni – márpedig az a 
jó az álláskeresés szem-
pontjából, ha sokat járunk 
állásinterjúra.

Az öltözködés, megjele-
nés költségei szintén jelen-
tősek lehetnek: egy helyre 
többször is kell menni, ezért 
több állásinterjúra is alkalmas 

öltözéket kell készenlétben 
tartanunk, ezek tisztíttatása 
is lehet költség, ha magunk 
nem moshatjuk.

Munkanélküliként mégis 
legnagyobb költség a min-
dennapi lét. A rezsi, az éle-
lem, a lakhatás költségei ak-
kor is felmerülnek, ha otthon 

vagyunk, és pl. az álláskere-
sés során nélkülözhetetlen 
az internet és a mobiltelefon 
is. Ha vannak anyagi tartalé-
kaink, azokat teljesen felél-
ni nem szabad, ahogy egyre 
vészesebben fogynak a tarta-
lékok, vagy egyáltalán nincs 
tartalék, érdemes elvállalni 
bármilyen jövedelemszerző 
munkát.

Hogyan csökkenthetők a 
költségek? Az állásinterjúk 

egy napra szervezésével, na-
pijegy vásárlással olcsóbb le-
het az utazás. Keressük, mit 
kaphatunk ingyen: egyes 
karriertanácsadók, alapítvá-
nyok vállalnak ingyenes se-
gítségnyújtást, ingyenes wi-
fi  is sok helyen van, így az 
internethozzáférés költségei 

is csökkenthetők. Ha 
nyomtatni kell, kérjük 
ismerősünk segítségét, 
ugyan a költségeket 
neki is ki kell fi zetni, 
de ellentétben az erre 
szakosodott üzletek-
kel, a saját profi tjától 
valószínűleg eltekint.

Vegyük igénybe az állami 
támogatásokat! Álláskeresési 
járadék (folyósítási idő maxi-
mum 90 nap) és talán további 
támogatások (pl. képzési tá-
mogatás) is járnak egy mun-
kanélkülinek, amiről a mun-
kaügyi központokban kell 
tájékozódnunk. Érdemes le-
het utánajárni annak is, hogy 
ha vállalkozóvá válnánk, arra 
milyen támogatások vehetők 
igénybe.

Mennyibe kerül az álláskeresés?Mennyibe kerül az álláskeresés?

 

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ
RAKTÁRI MUNKATÁRS

TARGONCAVEZETŐ
• MUNKÁBA ÁLLÁSI BÓNUSZ (BRUTTÓ: 35.000 forint)
• VONZÓ ALAPBÉR
• FIX könnyen elérhető HAVI ÉS FÉLÉVES BÓNUSZOK
• KAFETÉRIA MÁR A PRÓBAIDŐ ALATT IS (havi 18.000 forint)
• KIEMELKEDŐ MŰSZAKPÓTLÉK (40%)
• HOSSZÚTÁVÚ, STABIL MUNKAHELY, HATÁROZATLAN IDEJŰ SZERZŐDÉS
• INGYENES VÁLLALATI BUSZJÁRATOK
• ÚJ MUNKATÁRS AJÁNLÁSI PROGRAM (PÉNZJUTALOMMAL!)
• TISZTA  MUNKAKÖRNYEZET, JÓ CSAPAT, EGÉSZSÉGVÉDELEM!
• HELYBENI MELEGÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG (Túlóra ideje alatt ingyen!)
• INGYENES EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK

HÍVD INGYENES ZÖLDSZÁMUNKAT! 
06-80-180-534

Az ALPINE Kft biatorbágyi székhelyén folyamatosan az európai piacon megjele-
nő prémium kategóriás autókba audio-hifi berendezéseket gyárt a legmagasabb  
minőségben. Folyamatosan bővülő, tehetséges, lendületes csapatunkba multinacio-
nális környezetbe keresünk munkatársat az alábbi munkakörbe:

Javító technikus
(PÁLYAKEZDŐK jelentkezését is várjuk!) 

Összeszerelő részlegünk értékes  
tagjaként, az alábbi feladatok 

várnak rád:

• Sori hibás termékek analízise,  
 javítása
• Visszacsatolás a hibák okairól
• Megoldási  javaslatok a hibák  
 megelőzésére
• Napi jelentések pontos vezetése

A munkakör betöltéséhez 
tartozó elvárások:

• Elektronikai technikusi végzettség
• Gépész vagy villamos középfokú  
 végzettség
• Forrasztási ismeretek
• Alapszintű számítástechnikai  
 ismeret
• Több műszakos  
 munkarend vállalása

Vállalatunk versenyképes juttatási csomagot, fejlődési, előrelépési és tréning lehetőségeket, 
nemzetközi projektekben való részvételi lehetőséget, ingyenes vállalati buszjáratot, egész-
ségügyi szűrővizsgálatokat kínál a fenti munkakör betöltése esetén. 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette figyelmedet magyar nyelvű önéletrajzodat 
kérjük küldd el a job@alpine.hu e-mail címünkre a betölteni kívánt pozíció 

megjelölésével , fizetési igény megadásával.

Telefonszámunk: 06-23/534-111, 06-23/534-122 
Facebook elérhetőségünk: www.facbook.com/Alpine Hungary

MIN�SÉGI NÉMET NYÍLÁSZÁRÓK
-50% KEDVEZMÉNNYEL

Bók Nyílászáró Kft. 
Bp., XVII., Pesti út 17. (Bejárat a Sima u. fel�l)

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

Ny.: H-Cs: 10-16 h, P: 10-15 h · www.bokablak.hu

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

Red�nyök már nettó 8500,-/m2-t�l
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Az újbudai ön-
kormányzat ta-
vasztól új pikto-
gramokat kíván 
megjeleníteni 
több parkban, 
közterületen és 
közösségi, illet-
ve önkormány-
zati fenntartású 
intézményben.

A jelzések a 
városkép színe-
sebbé tételét hi-
vatottak betölte-
ni, nem mellesleg 
a városkép az új 
grafi kai elemekkel moder-
nebb stílust is ölt. Két gra-
fi kai stílus verseng egymás-
sal, kérik, írják meg levélben 

vagy elektroni-
kus formában, 
melyiket látnák 
szívesebben Új-
budán. A tárgyba 
írják be a „Pikto-
gram” megjelö-
lést, és elég a hal-
maz sorszámát, 
vagyis az 1-est, 
vagy a 2-est el-
küldeni, illetve 
ha van észrevé-
telük vagy javas-
latuk, fogalmaz-
zák meg bátran.

Újbuda szerkesztősége
E-mail: media@ujbuda.hu
Levelezési cím: 1113 Bp., 
Zsombolyai utca 5.,

Fonó: tízéves a Buda Folk BandFonó: tízéves a Buda Folk Band
Egész napos programmal, gyerekműsorral, koncerttel, tánc-

házzal és kolbásztöltéssel ünnepli 10. születésnapját a Buda 

Folk Band február 18-án a Fonó Budai Zeneházban - hang-

zott el az M1 adásában. Salamon Soma, az együttes harmo-

nikása elmondta: többek között hangszersimogató és far-

sangi mesesarok is lesz a gyerekeknek, akiket a Bahorka 

Társulat is szórakoztatni fog. A jubileumi koncerten fellép-

nek az együttes kalotaszegi mesterei, volt és jelenlegi tag-

jai, lesz fényképvetítés és tánctanítás is, az ünneplést pedig 

örömzenélés és táncház zárja.

Szavazzon piktogramokra!Szavazzon piktogramokra!
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ABLAK
Műanyag, fa, alumínium 
nyílászárók most 10% 

kedvezménnyel!
• Ingyenes felméréssel
• Fal javítással, festéssel

Tel.: 06-20/494-7233 • www.nyariablak.hu
e-mail: nyaryablak@gmail.com

Ak
ci

ó:
 0

2.
 1

-0
3.

 3
1-

ig

ABLAK-AJTÓ JAVÍTÁS
AKAD, SZORUL  , huzatos, beázik? Régi, új, fa, 
műanyag, bukó-nyíló, tetőtéri nyílászárók javí-
tása. 06-30/273-7908

ADÁS-VÉTEL
IPARI EZÜST,  amalgám, pogácsa, plati-
na, palládium felvásárlása. NON Stop. Tel.: 
06-70/292-1004

ALBÉRLET
CSEPELEN,  az Ady lakótelepen 10m2-es szoba 
kiadó 38 000.- Ft-ért. Érd.: 06-20/998-2369

ÁLLAT
LOVAT VESZEK , öreget, selejtet is . 
0 6 - 3 0 / 7 2 9 - 9 17 0 ,  0 6 -7 0 / 3 6 2 - 6 3 2 5 , 
06-20/493-4607

ÁLLÁS
LEGYÉL TAGJA  Legyél tagja a műszaki eladói 
csapatunknak! Háztartási cikkeket értékesí-
tő budapesti (XIV., XIX., XVII.) bolthálózat el-
adókat és üzletvezetőt keres. Önéletrajzokat a
tboylogisztika@hotmail.com címre várjuk!

GYÁLI KONTAKTLECSEGYÁRBA 
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT 

KERESÜNK!
Bejelentett hosszú távú 

 

 

 

TAKARÍTÓKAT  éjszakai műszakra felveszünk 
az I. kerületbe, másod- vagy főállásban. Tel.: 
06-20/926-6118

RAKTÁROST KERESÜNK!  Tapasztalat, közép-
fokú végzettség, precizitás feltétel. Korrekt, fi x 
bérezés, családias légkör. Munkavégzés helye: 
Budapest, 17.ker., Pesti út 474. Fényképes ön-
életrajzát a hr@nordtek. hu címre várjuk!

s 
-
. 
t 
: 

06-30/324-4986
HÉTVÉGÉN IS HÍVHATÓ!

86

BÉCSI AUKCIÓSHÁZ
RÉSZÉRE VIRÁG ERIKA  
helyszíni készpénzfizetéssel 

vásárol! Antik bútorokat, 
porcelánokat, festményeket, 

órákat, sz�nyegeket, 
csillárokat, vitrintárgyakat, 

aranyat, réz-, bronz-, 
ezüsttárgyakat, régi 

pénzeket, kitüntetéseket!
Mindenféle régi lakberendezési 

cikket. Hagyatékot kiürítéssel!
Gy�jteményeket is vásárolunk!

Díjtalan 
kiszállás 

 1 órán belül!

a

é

 

t!

ÉLETJÁRADÉK 
SZOLGÁLTATÁS

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

NE BÍZZA ÉLETE BEFEKTETÉSÉT 
LEINFORMÁLHATATLAN EMBEREKRE!

JÖJJÖN EL IRODÁNKBA 
MINDEN KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL!

SHEKINAH 
ING.HASZN. Kft.
Adószám: 25837605-2-42

Tel.: +36-20/298-8168
Cím:  Bp. Rákóczi út 70-72. 

R70 Irodaház

bilt.hu

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

I.W.C.  
SCHAFFHAUSEN

Acél: akár 250 000 Ft
Arany:  

akár 500 000 Ft

CARTIER
Acél:  

akár 20 000 Ft
Arany:  

akár: 100 000 Ft

PATEK PHILIPPE
1930-AS ÉVEK

Acél: akár 200 000 Ft
Arany:  

akár 400 000 Ft

ROLEX OYSTER
CHRONOGRAPH

Acél: akár 600 000 Ft
Arany:  

akár 1 500 000 Ft

I.W.C.  
SCHAFFHAUSEN

Acél: akár 250 000 Ft
Arany:  

akár 500 000 Ft

OMEGA
CHRONOGRAPH

Acél: akár 300 000 Ft
Arany:  

akár 600 000 Ft

OMEGA
CONSTELLATION
Acél: akár 40 000 Ft

Arany:  
akár 200 000 Ft

Órákat készpénzért vásárolunk!

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

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

Figyelem, Figyelem!

 Készpénzért vásárolunk:
– Sárga borostyán ékszereket

– Aranyat, ezüstöt, brilleket
– Régi, arany kar- és zsebórákat

– Dísztárgyakat szobrokat 
Kérésre házhoz is megyünk! 

Kimagasló áron keresünk eozinos Zsolnay tárgyakat!
Garantált 1 000 000 Ft!

Február 21–22-én  
9–18 óráig exkluzív felvásárlás!

Brilles antik ékszer felvásárlás extra magas áron!

DUNAHARASZTIBAN LÉVŐ  pékségbe keresünk 

sofőrt azonnali munkakezdéssel, hosszútávra tel-

jes munkaidőben Budapest és környékéről. Olyan 

jelentkezőket is várunk akiknél az otthoni parkolás 

megoldható lenne. Jelentkezni az alábbi telefon-

számon lehet: 30/477-7179

IX. KERÜLETI  nagykereskedelmi vállalat te-
hergépkocsi vezetőt keres. Érettségivel rendel-
kező előnyben. Tel: 06-20/944-6579

HALÁSZTELKI HÚSBOLTBA  keresünk szakképzett 

női, férfi  eladót, kimagasló bérezéssel. Jelentkez-

ni 20/282-82-07 telefon számon. Előnyt jelent 

hentes végzettség, illetve húsboltban szerzett 

tapasztalat!

KERTFENNTARTÓ
 

embert keresek.
 

A DAEJUNG  Hungary Kft. pátyi telephelyére keres 

könnyű fi zikai munkára operátorokat. Elvárás: 8 

általános végzettség! Amit kínálunk: 8 órás mun-

kaidő, ingyenes buszjárat, bónusz, szabad hétvé-

gék, túlóra lehetőség. 06-30/194-0239

Budapes   
X. kerületében lévő  

építőanyag gyártó cég 

BETANÍTOTT 
MUNKÁS
kollégákat keres  

3 területre fizikai munkára                         
(présüzembe, 

betongyártó egységbe  
és kemence üzembe)  

Bérezés: 
órabér + teljesítménybér  

+ műszakpótlékok  
+ cafeteria*  

+ utazási hozzájárulás*  
(vidéki lakhely esetén)

+ lakhatási támogatás*
(törvény által meghatározo  

módon)
Jelentkezni lehet: 

Füzi A la: 06 30 324 8507  
H-P  8-15 óráig

*(próbaidő letelte után)

TAKARÍTÓCÉG  keres budapesti női és férfi  ta-
karítókat, divatárú üzletek nyitás előtti (reg-
gel) részmunkaidős takarítására. Garantált 
jövedelem, rendezett munkakapcsolat, korrekt 
bánásmód! 06-20/665-8568

Kis sorozatú alkatrészgyártás 
irányítására felveszünk 

ÜZEMVEZETŐT.
Az irányítandó 15 fős üzem, 

hagyományos és CNC forgácsoló 
gépekkel, kis és közepes méretű 

alkatrészeket gyárt. 
GAMMA Mechanikai Kft.

1119 Bp. Petzvál József 56.
06-20/311-1988

ARANY

osztrák árakon 
vásárolunk

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

VII. Rákóczi út 10.
Tel.: 20/770-5000

www.becsiaranyhaz.hu

BÉCSI 
ARANYHÁZ

ARANY, EZÜST

EZ A KUPON 6000 FT-OT 
ÉR ÖNNEK!!É

1074 Rákóczi út 84.
06-20/298-8168

FAZONARANY.HU
EZ A KUPON 6000 FT OT

arany: 
10�500-15�000 Ft/g 

borostyán akár aranyárban

AUTÓ
AUTÓFELVÁSÁRLÁS AZONNALI  készpénzfi -
zetéssel. Kérésre díjmentesen házhoz megyek. 
06-30/682-1390

RONCSAUTÓ FELVÁSÁRLÁS!  Sérült, motor-
hibás, lejárt okmányú autóját megvásároljuk 
24 órán belül hivatalos adásvételi szerződéssel! 
+36-30/912-6976

BURKOLÁS
HIDEGBURKOLÁS,  Tel.: 06-30/9442-754

EGYÉB
II. OSZTÁLYÚ  trapézlemez akció! Horganyzott és 
színes trapézlemezek 950-1400 Ft/m² (nettó).Tel.: 
06-29/367-618, 06-70/318-9472

ÉLETJÁRADÉK

ÉLETJÁRADÉK
Középkorú keresztény hölgy, 

rendezett háttérrel, életjéradéki 
szerződést kötne, idős hölggyel, úrral.
Ápolás, gondozás, anyagi támogatás. 

Hívjon bizalommal.
06-20/381-3030

ÉLETMÓD

 
tanfolyam

hídnál.
 

ELTARTÁS
FIATAL PÁR  idősgondozást vállal, és eltartási 

szerződést kötne. +36-70/408-3090

FAKIVÁGÁS

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

FESTÉS-MÁZOLÁS
SZOBAFESTÉS,  tapétázás, mázolás olcsón, mi-

nőségben takarással, bútormozgatással Tel: 

706-64-19, Mobil: 06-20/9877-273

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

Felújított mosógépek 
garanciával!

Mosógépek  
szerelését vállalom! 

Telefon: 06-20/950-4941

INGATLAN
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HISZEM, HOGY A TISZTESSÉGES MAGATARTÁSNAK VAN JÖVŐJE!

EZŰST VÁSÁR 
100–600 Ft/gr

Zsolnaykért 
kimagasló magas árat fizetünk!

Arany kar-, zsebórák

Briliáns ékszerek aukciós áron! 

HERENDI VÁSÁR 
készpénzes felvásárlás!

BECSÜLETES ÁRAK!  
(érdeklődjön személyesen)  

Borostyán 
5000–100 000 ft-ig 

Az
 ár
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BUDAPEST FELVÁSÁRLÁS
1117 K�rösy József utca 7-9. Fehérvári úti Vásárcsarnok fsz.  

PORCELÁN ÉS EZÜST ÜZLET (virág soron)  
Nyitvatartás: H–P: 1000–1700

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

Arany, ezüst, briliáns felvásárlás!

Dinasztiánk harmadik generációja vagyok, aki folytatja a 
több évtizede tartó családi hagyományt, a szép tartós ér-
tékek felkutatását, felvásárlást. Édes-apám a legnagyobb 
ékszerkeresked�. A t�le tanult sok évtizedes tapasztalatot 
és az 5-ös min�sítés� bizonyítványomat, nemcsak ma-
gánszemélyek, de a szállodák is igénybe veszik. Az üz-
leti élet alapja a becsület! Hiszem, hogy a tisztességes 
magatartásnak van jöv�je!
Komoly érdekl�d�k megkeresését örömmel várom.

1202 Bp., Nagyk�rösi út 203. Manna 75 Bt. Ny.: H-P: 9-17
T.: 06-30/694-1063 • T/F.: 06-1/605-2388

gabiablakok@gmail.com 
www.gabiablak.hu

Komplett kivitelezés!
6 légkamra

GABI
ABLAK

40% kedvezmény 02.16- 03.31-ig 
ABLAK ÉS ERKÉLYAJTÓRA

Minden m�anyag nyílászáró egyedi gyártású! 
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

MOSONMAGYARÓVÁRON  a dunaparthoz közel 

300 m²-es új építésű családi ház 900 m²-es telken 

eladó. Ingatlanközvetitők kérem ne hívjanak! IÁr: 

77millió Ft Érd: 06-20/315-7387

ELADÓ BUDAKESZIN  (Nagyszénászug) 609 nm-es 

telek emeletes faházzal. Villany, víz az udvarban. 

Irányár: 6.5 M Ft. Tel.: 06-20/381-7021

BUDAPESTEN  1-2 szobás végrehajtásos, fel-

mondott hiteles ingatlant keresek. Tel.: 

06-70/328-5770

PÉTERIBE, BUDAPESTTŐL  20 km-re, a reptér-
től 15 perc távolságban (4-es elkerülő péteri 
lehajtójától nem messze) eladó 1168 m² építési 
telek. LK5 építési övezeti besorolású. 30% a 
beépíthetőség. Maximum 2 lakásos sorházat 
lehet rá építeni. A telek oldalhatáros. Minden 
közmű az utcában van. Érd: 06-70/866-6821

ÜZLETEGYÜTTES ELADÓ  , számos lehetőség-

re! Jánossomorján az ausztriai határtól 8 km-re, 

mosonmagyaróvártól 15 km-re. Az épület több 

különálló részből áll, és tartalmaz egy berendezett 

kávézót is. Az üzlet mögött zárt parkolási lehető-

ség is van. IÁR: 24.999.999 Ft Érd: 06-30/747-6304

BUDAPESTEN A VÁRBAN  eladó ingatlant kere-

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

KÁDFELÚJÍTÁS
KÁDFELÚJÍTÁS HŐKEZELÉSSEL  , 5 év garanciával. 

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

240-9637, 06-30/989-4284

KAPUTECHNIKA
MOLNÁR KAPUTECHNIKA  szerelés, javítás, ki-

vitelezés, villanyszerelés. Tel.: 06-70/774-68-43

KÉMÉNY
KÉMÉNYBÉLELÉS  , szakvélemény ügyintézés, 

kondenzációs kazánok bekötése, szerelt kémény, 

kéményfelújítás: 06-30/290-8902

… az Ön kéménye 
biztonságos?

Kémény-építés, 
kéménymagasítás, 
kémény-felújítás.

06 30 959 3204

kemeny2015@gmail.com

KÉMÉNYFELÚJÍTÁS
KÉMÉNYBÉLELÉS

TURBÓS, KONDENZÁCIÓS 
KÉMÉNYEK

ÉPÍTÉSE
Tel.: +36-30/636-80-36 

info.fh2015@gmail.com

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.

MUNKA

Há
z- é

s la
kásfelújítás

Csak pontosan, szépen,
         úgy érdemes.

Festő-mázolót,
burkolót, 
kőművest
felveszek!

06-20/998-2369
PAPÍR-RÉGISÉG

BÉLYEGET, KÉPESLAPOT,  régi pénzt, régiséget 

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

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

REDŐNY-RELUXA

AKCIÓK!
M�anyag és 

alumínium red�nyök
5% kedvezménnyel!

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

RED�NY JAVÍTÁSOK.
Szúnyoghálók -5%!

Napellenz�k akciós áron!

RÉGISÉG

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

FELVÁSÁRLÁS! HAGYATÉKBÓL  származó egy-

szerű használati tárgyakat, poharakat, tányéro-

kat, készleteket, hűtőszekrényt, fali tányérokat, 

karórát, fali órát (üzemképtelent is), mosógépet, 

centrifugát, könyveket, csillárokat, porcelánokat, 

vitrintárgyakat (olcsóbbat is), képeket, szekrény-

sort, bútorokat, dunnát, párnát, valamint tel-

jes hagyatékot vásárolok. Azonnal fi zetek. Tel.: 

06-30/396-4495

RÉGISÉGEIMET MAGÁNEMBEREKNEK EL-
ADOM!  Antik festmények, csillárok stb. Tel.: 
06-20/9718-229

SZARVASAGANCS
AFRIKAI TRÓFEÁKAT  , szarvas agancsot vásá-

rolok saját részre hagyatékból. 06-30/729-9170, 

06-20/493-4607

Agancs  
felvásárlás!

06-30/778-6062

Hagyatékot is!

SZOLGÁLTATÁS

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY  24 órán 
belüli elkészítését vállalom. 06/30-655-7825

LAKATOSMESTER!  Zárnyitás, zárszerelés, rácsok, 

kapuk, kerítések készítése, lakatosmunkák. Tel.: 

06-30/299-1211

SZŐNYEG, KÁRPIT

MINŐSÉGI SZŐNYEG-  és kárpittisztítás! 
Melegvizes mélymosás, vegytisztítás, sze-
gés, javítás. Háztól-házig 2 nap alatt! 
www. szonyegexpressz. hu, 06-1/280-7574, 
06-30/94-94-360

TETŐ
PALATETŐ  bontás nélküli felújítása színes, min-

tás, bitumenes zsidellyel. Ingyenes árajánlat-

készítés. Akció -10%. 06-30/229-2206, www.

palatetofelujitasjavitas.hu

MAGAS ÉS LAPOSTETŐK  kivitelezését, fel-

újítását, javítását, szigetelését, ezek bádo-

gosmunkáit vállalom! 35 év gyakorlattal! Tel.: 

06-20/92-68-321

PALATETŐK BONTÁS  nélküli felújítása, la-
postetők csapadékvíz elleni szigetelése. 
12 év vízzárósági garancia. Ingyenes fel-
mérés és árajánlat készítés. Bodó Gábor 
www. palatetok. hu 06-30/2277-082

TŰZIFA

HASÍTOTT TÜZIFA:  tölgy, akác, szén 3000 Ft, 
kiszállítással. Tel.: 06-20/523-0516

ÜDÜLÉS

HAJDÚSZOBOSZLÓI  kedvezményes üdülés 
60 m²-es, fürdővel szemben lévő apartma-
nokban 24.500.-Ft/fő/7 éjszaka, félpanzióval. 
Kedvezményes fürdőbelépő, TB-támogatott 
gyógykezelések! T.: 06-20/9724-977 honlap: 
marki-apartmanok.webnode. hu

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN  3 nap/2 éj fél-

panzióval 9.800.- ; 6 nap/ 5 éj 24.500.- Tel.: 

06-49/312-251, www. fenyo-panzio. hu

TÉLI AKCIÓ!!!  Apartmanokban, fürdő 50 m. 6 

nap 5 éj szállás, 5 félpanzióval, garázzsal, wi-

fi, idegenforgalmi adóval CSAK 21.750 Ft.

ht tp://hajduszoboszlo.jaszbere. hu Tel.: 

30/3817941

HA JDÚSZOBOSZLÓI  üdülés félpanzió-

val. Ár:18.900 Ft-tól/7éj Tel: 20/464-0631 

www. jazminapartman. hu

TERMÁL HOTEL  Pávai gyógyszálló Berekfür-
dőn. Simogató gyógyvíz, családias légkör, na-
gyon kedvező árak, TB által támogatott gyógy-
kezelési lehetőség! www. termalhotelpavai. hu 
T.: 06-59/519-111

Hirdessen Budapesten!p

Tel.: 887-0707

Nyitva: K-Sze.: 7-16, Cs-P.: 7-17, Szo.: 7-12 óráig.

A 24 éves húsbolt: Halásztelek, Hajnal u. 36. 
06-24/452-207 

A közlekedés az M0-on újra jó! • Csepel-Halásztelek 10 perc

Bécsi roppanós virsli........................ 1098�Ft/kg
250 g ken�májas .................................... 250�Ft
Paprikás szalámi ...........................898�Ft/db-tól
Csemege szalonna ............................. 998�Ft/kg 
B�rös húsok ................................. 698�Ft/kg-tól
B�r nélküli zsír szalonna extra ..599 Ft...548�Ft/kg

Erzsébet utalvány elfogadóhely! 
Bankkártya elfogadóhely! 

SZEPETNEKI HÚSÜZEM 
SZÉLES KÍNÁLATÁVAL 

VÁRJUK EGÉSZ FEBRUÁRBAN

Február 1 t�l nyereményjáték!!!!!

5555 Ft feletti vásárlás esetén sorsoláson vesz részt. Értékes nyereményért.
További részletek a Facebook.com/Húskirály Termelői Húsbolt oldalon és az 
üzletünkben a 24 éves "Termelői húsbolt" 2314 Halásztelek Hajnal utca 36.

KOLBÁSZ HÚS RENDELÉSÉT MEGADOTT ARÁNYBAN FELÁR NÉLKÜL KÉRÉSÉRE DARÁLJUK.

KIZÁRÓLAG JÓ MIN�SÉG� MAGYAR 
HÚSOKKAL VÁRJUK!

Falusi egész csirke ........................... 568�Ft/kg 
Falusi csontos csirkemell .985 Ft/kg..888�Ft/kg
Falusi csirkeszárny...........499 Ft/kg..358�Ft/kg
Csirke far-hát ................................... 138� Ft/kg
Tartósan egész februárban....

SERTÉS HÚSOK ....898–1098�Ft/kg
Sertés párizsi .......................................998�Ft/kg 
Sajtos párizsi ................................. ....1098�Ft/kg 
T�ke félsertés ......................................938�Ft/kg 
B�rös félsertés ....................................798�Ft/kg
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A világ legkeresettebb inspirációs előadói Budapesten
Lisa Nichols, a világ egyik legismertebb transzformációs trénere, Marisa Peer, a hipnózis nagymestere 

és Jeffrey Allen lifecoach tízezer fős közönség előtt mutatkoznak be a Papp László Budapest Sportaré-

nában április 1-jén. Hosszú Katinka és férje szintén előadással készülnek a Wake-Up! Day-re.KikapcsolóKikapcsoló
Jodi Picoult: 
Magányos farkas 
A tizenhét éves 
Cara és édes-
apja, a neves 
farkasszakértő 
autóbalesetet 
szenved. A férfi  
kómába esik, a család élete 
örökre megváltozik. Az apa 
éveket élt a vadonban, kilép-
ve otthonából, hátrahagyva 
az emberi civilizációt. A far-
kasokkal kóborolt, vadászott, 
maga is a falka tagjává vált. 

A fi ú, Edward kénytelen 
hazatérni önkéntes szám-
űzetéséből, hogy egyedüli 
nagykorú családtagként ren-
dezze apja ügyeit. A volt fele-
ség időközben új családot ala-
pított, de most neki is szembe 
kell néznie a múlt elvarratlan 
szálaival. 

Hármuknak kell meghoz-
ni a végső döntést, de van-e 
joguk istent játszani egy 
sorsdöntő pillanatban, ame-
lyet hosszú évek sérelmei 

árnyékolnak be? Hűtlenség, 
hazugságok, magány és ki-
rekesztettség, ezekkel kell 
szembesülniük Jodi Picoult 
hőseinek, mielőtt határoznak 
életről és halálról…

J. Kenner: Izzó vágy 
Mi lehet vonzó 
egy férfi ban? A 
sejtelmesség? A 
titokzatosság? A 
kiszámíthatat-
lanság? Esetleg 
az, hogy gazdánk lesz, és 
örökké rabságban tart majd 
bennünket? Kat nem az át-
lagos fi atal nők életét éli. 
Apja csaló, ő is benne van 
egy-két stikliben. Szexuális 
élete nem igazán kielégítő. 
Cole magányos férfi ként ten-
geti mindennapjait. Sármos, 
különleges, de sötét titko-
kat őriz, emiatt szinte soha 
nem lehet felszabadult. Kat 
már-már feladatának érzi, 
hogy átadja magát Cole-nak 
és a bűnös élvezetnek. A férfi  

biztos abban, hogy szerel-
me veszélyes utakra tévedt. 
Kat azonban érzi, hogy szen-
vedés nélkül nincs gyönyör. 
Fájdalom nélkül nincs bol-
dogság. Kínzatás nélkül 
nincs szenvedély. Tudja, 
hogy az egyetlen út, ha Co-
le rabszolganőjévé válik, és 
mindent megtesz, amit a fér-
fi  akar.

Polcz Alaine:  
Asszony a fronton  
Az egyik orosz 
volt rajtam. 
H a l l o t t a m , 
ahogy a meny-
nyezetről egy 
női hang csa-
pott le: anyu, anyuka! kia-
bálta. Aztán rájöttem, hogy 
az én hangom az, én kiabá-
lok. Mikor rájöttem, abba-
hagytam, csöndesen, moz-
dulatlanul feküdtem. A 
tudatommal nem tért visz-
sza a testérzékelésem, mint-
ha megdermedtem vagy 

kihűltem volna. Az ablakta-
lan, fűtetlen szobában, mez-
telen alsótesttel fázhattam 
is. Nem tudom, még hány 
orosz ment át rajtam azután, 
azt sem, hogy azelőtt meny-
nyi. Mikor hajnalodott, ott-
hagytak. Fölkeltem, nagyon 
nehezen tudtam mozogni. 
Fájt a fejem, az egész tes-
tem. Erősen véreztem. Nem 
azt éreztem, hogy megerő-
szakoltak, hanem azt, hogy 
testileg bántalmaztak.

Zsadányi Oszkár: 
Mindenki szolgája  
Zsadányi Osz-
kárt 1942 októ-
berében hívták 
be munkaszol-
gálatra. Két esz-
tendeig szolgált 
elébb Magyarországon, az-
után Ukrajna frontján, hó-
ban, fagyban, tetvek között. 
Íróvá a szenvedés tette. A ta-
núságtétel ösztöne vezette a 
tollát, amikor felvillantotta 

az átvonuló arcokat, így pél-
dául Zsolt Béláét. Trauma-
tikus élményeiből kiemel-
kedik a dorosicsi tűzhalál 
lefestése.Dorosics az uk-
rajnai gyilkosságok jelké-
pes színhelye. Hogy mi is 
történt a Kijevtől százötven 
kilométerre fekvő kolhoz 
egyik pajtájában? Ide gyűj-
tötték össze a munkásszáza-
dok tífuszban legyengült be-
tegeit, akikkel aztán az őrző 
személyzet különös kegyet-
lenséggel bánt. 1943. ápri-
lis 30-án, a kovásztalan ke-
nyér ünnepének (pészách) 
utolsó napján a pajtakórház 
kigyulladt. A lázas betegek 
menekültek volna a lángok 
elől, csakhogy az ajtókat kí-
vülről bedrótozták. Akinek 
égő ruhában mégis sikerült 
kitörnie, azt lelőtték, Zsadá-
nyi túlélte a poklot. Életcéljá-
vá tette, hogy bajtársai emlé-
két megőrzi. Így lett hiteles 
krónikása a munkaszolgála-
tosok szenvedéseinek.
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Pár év kihagyás után ismét Ma-
gyarországon koncertezik a kana-
dai Skinny Puppy. A zenekar abból 
a szcénából érkezik, amely a nyolcva-
nas-kilencvenes években megalapoz-
ta az elektro-indusztriált - ha lehet így 
nevezni ezt a dübörgő elektronikus 
alapokra, zajokra, samplerekre, szin-
tetizátorokra, torzított énekre feszü-
lő, gitárokat sem kikerülő műfajt. Míg 

Trent Reznor és 
a Nine Inch Nails 
végleg bekerült a mainstreambe, a 
Skinny Puppy megmaradt kultikus 
hősnek, amely nélkül ma nem len-
ne Marilyn Manson, Rob Zombie 
meg a többiek.

A Skinny Puppy utoljára 2013-ban 
jelentkezett stúdióalbummal, a Down 
the Socipath 2017 névre keresztelt 
koncertsorozat május végén startol 
el Londonból, és többek között Spa-
nyolország, Németország és Francia-
ország mellett érkezik a Dürer Kertbe 
június 5-én.

Újra Buda- Újra Buda- 
pesten pesten 
a Skinny a Skinny 
PuppyPuppy

Amikor a megsebzett Christi-
an megpróbálja visszacsábí-
tani az óvatos Anát az éle-
tébe, ő új megállapodást 
akar, mielőtt adna még 
egy esélyt a férfi nak. 
Miközben ők ketten 
megpróbálják újra 
felépíteni a bizalmat 
egymás iránt, bal-
jós alakok bukkan-
nak elő Christian 
múltjából, és el-
kezdik bekeríteni 
a párt, hogy szét-
zúzzák a közös 
jövővel kapcsola-
tos reményeiket... 

Izgalmas szereposztással kerül szín-
re a Vízkereszt, vagy amit akartok 
július végén a Szegedi Szabadtéri 

Játékokon. A for-
dulatos vígjátékot 

Béres Attila rendezi. 
A hiú szerelmes, 

Orsino herceg szerepét 
Görög László játssza, aki 

egyébként pályája során 
először lép a Dóm téri desz-

kákra. A gyászoló Olivia gróf-
nőként Pálmai Anna tér vissza a 

Szabadtérire, akit a két évvel ezelőtti 
Shakespeare-darab, a Tévedések víg-
játéka egyik főhőseként szeretett meg 
a közönség. Malvolio szerepét Alföl-
di Róbert vállalta el, aki boldogan tér 
vissza Szegedre, hogy újra színész-
ként álljon színpadra a Szabadtérin. 

I M P R E S S Z UM

Ki adó: Mobil Lap Kiadói Kft. 1133 Budapest, Gogol utca 26.  
 

 

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.
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Shakespeare-vígjáték Shakespeare-vígjáték 
SzegedenSzegeden

Ikrek
Ez a hét többek között arra 

való, hogy megtisztítsa a 

szellemét és a környe- 

zetét. Amire nincs szük- 

sége, annak bátran 

intsen búcsút, akár 

rossz szokásainak 

is.

Bika

Több örömteli 
fordulat 

is 

vár Önre a héten. Sőt mi 

több, segíts
égre, támo- 

gatásra is számíth
at, 

nem 
csak 

ismerő- 

seitő
l, 

hanem olya- 

noktól is, akiktől a 

legkevésbé 
se 

várná.

Rák

Érzelmileg vegyes esemé- 

nyek fogják érni. Ellen- 

kezés helyett fogadja el 

őket. Már csak azért is, 

mert a csillagok a hét 

közepén meglehető- 

sen megnehezíthe-

tik a dolgát.

Oroszlán
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Skorpió

Felragyog 
a 

szerencse 

csillaga és folyamatosan 

támogatni fogja Önt a 

mindennapokban. Most 

semmiképpen se pi- 

henjen, 
ne 

álljon 

meg, hanem halad- 

jon tovább előre!

Nyilas
Ha most éppen tanul va- 

lamit, akkor érezhetően 

szárnyalni fog benne, 

még könnyebben szívja 

magába az informá- 

ciókat, így sikeres 

vizsgákra számít- 

hat. Nincs oka 

agódni!

Bak

Egy korábban m
ár la

ppangó 

betegség vagy m
ás egész- 

ségügyi 
kelle

metle
nség 

ledöntheti a
 lá

báról, v
é- 

get 
vetve a pozitív

 

szériá
jának. 

Figyel- 

jen 
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Rihanna 
A Vízöntő nő okos, intelligens, 

tehetségét maximálisan kama-

toztatni tudja. A február 20-án 

született Rihanna több Grammy-díj 

birtokosa, az egyik legsikeresebb 

énekesnő napjainkban.

Világsztárok érkeznek az EFOTT-ra
A hazai kedvencek mellett világsztárok fokozzák majd a hangulatot az egyetemisták legna-

gyobb nyári buliján július 11. és 17. között, Velencén. Idén ugyanis az angol szintipop páros, a 

Hurts mellett az EFOTT színpadára lép a jamaikai reggae világsztár, Sean Paul is. KikapcsolóKikapcsoló

Egy anya-lánya történet arról, hogyan 
lesz a szülőből nagyszülő és a gyer-
mekből édesanya. Mi történik velünk, 
ha egyszer csak arra ébredünk, hogy 

a társadalom szemé-
ben megöre-

gedtünk, de belül nem így érezzük? 
Pataki Éva szavait idézve: „az ember 
kívülről ugyan öregszik, de van egy 

belső mag, az „én”, ami szabadon 
kószál a testtől függetlenül.

A történet ráébreszt ar-
ra, hogy merjük kimon-

dani, ha valami már el-
múlt; hogy ne féljünk 

találkozni új helyze-
tekkel… és hogy az 
életben az egyik leg-
fontosabb dolog a 
humor.” 

A Bethlen Téri 
Színház előadását 
Cseh Judit ren-
dezte, a főszere-
pekben Tordai Te-
rit és Horváth Lilit 
láthatjuk.

A sötét ötven A sötét ötven 
árnyalataárnyalata

Nőkből is Nőkből is 
megárt…megárt…  
– Pataki Éva regénye nyomán– Pataki Éva regénye nyomán
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A Louis Galériában az értékbecslés ingyenes!

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!

„Az üzleti élet alapja a becsület”
30 éve ebben a szellemben végzem felvásárlói tevékenységemet.   
Büszke vagyok arra, hogy 5-ös minösítésű szakmai tevékenységemet 
nemcsak hazai magánszemélyek, hanem szállodák is igénybe veszik. 
Tisztességes üzleti szellemmel az ország bármely pontján felvásárolok 
akár teljes hagyatékot is.
Lakatos Lajos (szakképzett műtárgykereskedő)

Omega  
Chronograph

Acél:   
akár 300 000 Ft

Arany:   
akár 600 000 Ft

Patek Philippe
Arany: akár  
4 000 000 Ft

Acél: akár  
2 000 000 Ft

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

Törtarany és fazonarany felvásárlás!

Minden pénzt  
megfizetünk  
a régi brilles  
fülbevalóért! 
akár 100 000–5 000 000 Ft-ig 
(a brillkő méretétől függően)

Az á
rvál

tozá
s jo

gát 
fenn

tartj
uk.

Bármilyen, régi eozinmázas 
körpecsétes Zsolnay  
porcelánt  
megveszünk  
kimagasló  
áron! Töröttet is!  
1 000 000– 
5 000 000 Ft-ig 

Órákat készpénzért vásárolunk!
Briliáns ékszereket vásárolunk!
brossokat briliánssal 300 000–2  000 000 Ft

Ezüsttárgyakért kimagasló 
árat fizetünk készpénzben!

Arany  
zsebóra

250 000 Ft– 
600 000 Ft

1000–3000 Ft/g-ért vásároljuk 
csak ezt a típust!  

Minél nagyobb, annál jobb!

Korall ékszereket  
vásárolunk! 

2 000 000–400 000 Ft 
Csak a piros golyós érdekel!

A HÍR IGAZ!!!  
A sárga golyós borostyánt  

súlytól függően  
50 000–100 000–200 000– 

300 000 Ft-ért vásároljuk!!

I.W.C.  
Schaffhausen

Acél: akár  
250 000 Ft

Arany: akár  
500 000 Ft

Festményeket  
keresek!  
Scheiber Hugó  
műveit keresem! 
Művektől függően 300 000–2 000 000 Ft-ig!

AA üüü lll ttiii élélél tt lll jjj bbb ülülül tt””

EL HOZZÁNK!

Exkluzív üzletünk: 
Budapest II. Margit krt. 51–53.

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

i d é

Tekintsék meg megújult weblapunkat: louisgaleria.hu
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