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Mit tegyünk 
bokafi cam esetén?

VISSZAÁLL A KORÁBBI REND
Újra automatikusan nyílnak az ajtók az M2-es és az M4-es metrón.Újra automatikusan nyílnak az ajtók az M2-es és az M4-es metrón. (2
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Csak legyintünk, ha egy óvatlan pil-
lanatban bokaficamot szenvedünk. 
Azt gondoljuk, hogy a pihentetés, 
a jegelés majd megoldást jelent. 
Az ortopéd szakorvos szerint azon-
ban egy bokarándulás után sokkal 
nagyobb is lehet a baj, hiszen idővel 
porcelhalás is kialakulhat. 5. oldal

„„HHéétéévesen tuddtam, 
hhogy színész leszek”
EEgy éve láthatjuk estéről estére

aaz RTL Klub képernyőjén Görgényi 

FFruzsinát, aki Veintraub Gigiként 

ccsempész egy kis vidámságot a

nnézők mindennapjaiba a Barátok köztt 

nanann pipi soro ozo at szeereeplp őjjeke ént. 4. ololdadalall
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Rendületlenül tolja a Supernem
Idén új nagylemezt vár-

hatunk Papp Szabiéktól, 

ám amíg ideér az album, 

itt egy ellenállhatatlan 

kislemez sláger, az „Egy 

nap, egy év”, mely az 

ősszel érkező új dalok mellett a zenekar tavaszi 

turnéját is beharangozza.  3. oldal

Dél-Buda

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.

Amit biztosítunk: folyamatos munkavégzés, tisztes- 
séges kereseti lehetőség, bejelentett munkaviszony.

Az önéletrajzokat a begavill2003@begavill.hu 
e-mail címünkre várjuk.

www.begavill.hu

A BEGAVILL-2003 Kft.
tapasztalt

VILLANYSZERELŐ SZAKMUNKÁSOKAT 
keres budapesti munkavégzésre.

Műanyag, fa, alumínium 
nyílászárók most 10% 

kedvezménnyel!
• Ingyenes felméréssel

Tel.: 06-20/494-7233
www.nyariablak.hu

e-mail: nyaryablak@gmail.com A
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Marci bácsi méhészete

Rendeljen mézet a termelőtől!
www.termeloimagyarmez.hu
+36-1/409-1481
Ingyenes házhozszállítás!*

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

Akácméz: 2.050 Ft
Vegyesméz: 1.300 Ft

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

0,97 kg-os üvegben

Kövess minket 
a Facebook-on is!

www.facebook.com/
szuperinfobudapest
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ADESZKA55-62 000/m3

FŰRÉSZÁRU
FAPORT Kft.
226-30-50

06-20/36-288-36 
1223 Bp. Kékbegy u. 3.
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A fogyatékkal élőket képvise-
lő érdekvédelmi szervezetek 
véleményeit, illetve az uta-
sok visszajelzéseit fi gyelem-
be véve a BKK visszaállította 
az M2-es és az M4-es met-
ró vonalán az állomásra ér-
kező szerelvények ajtóinak 
automatikus nyitását, tehát 
a ki- és beszálláskor az uta-
soknak ezentúl nem kell meg-
nyomniuk az ajtónyitó gom-
bot leszálláskor.

2015. október közepétől 
a BKK bevezette az M2-es 

és az M4-es metróvonalain 
a szelektív, vagy más néven 
egyedi ajtónyitási rendet an-
nak érdekében, hogy az aj-
tók elhasználódása jelentősen 
csökkenthető, a járművek lég-
kondicionálásának hatékony-
sága pedig javítható legyen. 

Azonban a rendszer be-
vezetése óta a fogyatékkal 
élőket képviselő érdekvédel-
mi szervezetektől és az uta-
sok egy részétől is olyan jel-
zések érkeztek a BKK-hoz, 
amelyek megvizsgálását és 

kiértékelését követően a 
cég úgy döntött, hogy visz-
szaállítja a korábbi automa-
tikus ajtónyitás rendjét. Így 
mostantól az M2-es és az 
M4-es metróvonalon köz-
lekedő Alstom-szerelvények 
ajtói egyszerre nyílnak és 
záródnak. Az M4-es metró-
vonalon a nyitási és a záró-
dási folyamat automatikus, 
az M2-es metróvonalon pe-
dig az ajtókat a járműveze-
tő központilag nyitja illet-
ve zárja.

Felújítás miatt több hónapra 
lezárják a Liszt Ferenc Nem-
zetközi Repülőtér egyik futó-
pályáját, emiatt egyes terüle-
tek felett megnövekedhet a 
légiforgalom.

A több mint három kilo-
méter hosszú 1-es, régebbi 

Illetékek és egyéb díjak Illetékek és egyéb díjak 
szűntek megszűntek meg
A rezsicsök-

kentés má-

sodik üteme 

alapján húsz 

olyan eljárási 

illeték és igaz-

gatási szolgáltatási díj szűnt 

meg, amely az állampolgárok 

és vállalkozások széles körét 

terhelte. A megszűnő terhekből 

15 a magánszemélyeket, 5 a 

vállalkozásokat érinti. Díjmen-

tessé válik egyebek mellett a 

65 év fölötti állampolgárok út-

levelének kiváltása, az elektro-

nikus nem hiteles tulajdoni lap 

évenkénti kétszeri lekérdezése, 

az anyakönyvi kivonat kiállítá-

sa és a családi otthonteremtési 

kedvezmény (csok) igénylésé-

hez szükséges igazolás. A vál-

lalkozásoknak ezután ingyenes 

lesz a cégalapítás és az alapí-

tással kapcsolatos egyéb költ-

ségek, ami a kis- és középvál-

lalkozásokat érinti kedvezően.

A huszonhét éve jegyellenőr-
ként dolgozó Dankó Ilona lett 
a 2016-os év legjobb ellenőre 
a BKK ügyfeleinek döntése 
szerint. 
A második alkalommal oda-
ítélt címre hat jegyellenőrt je-
lölt a BKK, kiválasztásuk ob-
jektív, szakmai szempontok 
alapján történt, a teljesítmény-
mutatókon kívül fi gyelembe 
vették azt is, hogy a kiválasz-
tott ellenőrökkel kapcsolatban 
ne legyen jogos utaspanasz. 
A hat jelöltről bemutatkozó 

videó készült, amelyek-
re február 27-étől március 
6-áig lehetett szavazni a BKK 
Facebook-oldalán. 

Az Év Jegyellenőre 
2016 címet az a jegyellen-
őr nyerte el, aki a legtöbb 

szavazatot kapta az ügyfelektől. 
A jegyellenőrökről készített vi-
deók népszerűek voltak: a fel-
használók egy hét alatt több 
mint 365 ezerszer tekintették 
meg, és 380 alkalommal meg 
is osztották, azaz népszerűsí-
tették azokat. A megadott ha-
táridőig több mint 5700-szor je-
lezték pozitív véleményüket az 
ügyfelek a jelöltek videói alatt. 

A társaság az év ellenőrét 
250 ezer forinttal, a további öt 
jelöltet pedig 50-50 ezer forint-
tal jutalmazta. 

Újra automatikusan nyílnak az ajtók az M2-es és az M4-es metrón Újra automatikusan nyílnak az ajtók az M2-es és az M4-es metrón 

Dankó Ilona lett az év jegyellenőre 2016-ban Dankó Ilona lett az év jegyellenőre 2016-ban 

A fotón a hat jelölt látható, 
balról a második 
az idei győztes, Dankó Ilona.

kifutópálya vecsési végénél ta-
lálható földet érési zónában, 
mintegy 900 méter hosszú-
ságú szakaszon szükségessé 
vált a teherbíró burkolatot al-
kotó betontáblák teljes cseréje.

A felújítás várhatóan június 
közepéig tart, ezen időszak-
ban a teljes légiforgalmat a 
2-es kifutópálya szolgálja ki. 
Ennek következtében ideigle-
nesen megnő a légiforgalom a 
IV., XIV., XV., XVII. kerületek 
egyes részei felett.

Több hónapra lezárják a budapesti Több hónapra lezárják a budapesti 
repülőtér egyik kifutópályájátrepülőtér egyik kifutópályáját
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Elindult az adótraffipax-előrejelzés
Az adóhivatal honlapján előre jelzi, hogy hol, melyik piacon vagy gazdálkodói körnél vizsgálja a nyug-

taadási kötelezettséget, az alkalmazottakkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségek teljesítését, 

valamint az online pénztárgépekkel kapcsolatos jogszabályi előírások maradéktalan betartását. AktuálisAktuális
..
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A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

nevelőszülőket keres.nnnnnnnnneeeeeeeeeeeevvvvvvvveeeeeeeeeeeelllllőőőőőőőőőőőősssssssssszzzzüüüüüüüüüüüüllllőőőőőőőőőőőőkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeetttttttttt kkkkkkkeeeeeeeeeeeeerrrrrrreeeeeeeeeeessssssssssss.........
óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooootttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééédddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllllllllllllllllllllllllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááállllllllllllllllllllllllllllllltttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllllllllllllllőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőősssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssszzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüllllllllllllllllllllllllllllőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss...................................
Ha szeretné vállalni gyermekvédelmi 

gondoskodásban élő gyermekek nevelését és 
képes szeretetet, biztonságot nyújtani a rászoruló 

gyermekeknek, akkor jelentkezését várjuk az 
alábbi telefonszámon:

06-30/624-2840 • www.szentagota.hu

www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu

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

Manual Hungary Kft.

Csomagárak:
2 éjszaka: 12.450 Ft/fő/éj
3 éjszaka: 10.300 Ft/fő/éj

A csomag tartalma:
• 2 vagy 3 éjszakai szállás
•  félpanziós ellátás (érkezés napján vacsorától távozás napján reggeli 

svédasztalos reggeli és vacsora) valamint húsvét vasárnap teljes 
panziós ellátás svédasztalos könnyű ebéddel

•  uszoda-részleg használata (25 méteres feszített víztükrű 
úszómedence, gyermekpancsoló, pezsgőfürdő, szauna)

• szauna szeánsz programok
• HÚSVÉT VASÁRNAP AZ ALMA EGYÜTTES FELLÉPÉSE
• Retro disco szombat este
• késői check-out 14 óráig
A szálloda fenntartja a műsor és programváltozás jogát!

SILVER BEACH RETRO HOTEL
Hotel Ezüstpart

8600 Siófok, Liszt Ferenc sétány 4. 
Tel.: 00-36-84-350-236

E-mail: ertekesites@ezustpart.com
www.ezustpart.com

Tel: 887-0707Tel: 887-0707

Hirdessen Budapesten!
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Április 8-án egy gigantikus The Biebers lemezbemutató koncert lesz az Akvá-

rium Klub Nagyhalljában, ahol a csapat első magyar nyelvű albumát élvezhetjük 

végig élőben. Hab a tortán, hogy itt megismerhetjük az észt Würffel zenekart is.

Idén új nagylemezt várhatunk 
Papp Szabiéktól, ám amíg ide-
ér az album, itt egy ellenáll-
hatatlan kislemez sláger, az 
„Egy nap, egy év”, mely az 
ősszel érkező új dalok mellett 
a zenekar tavaszi turnéját is 
beharangozza.

Azt talán bátran mondhat-
juk, hogy nem vagyunk meg-
lepve. Hiszen legfeljebb egy 
újszülöttnek volna új poén az, 
hogy ha valaki, hát a Super-
nem képes séróból kirázni egy 
egyszerre szellemes, energi-
kus és fülbemászó rockslágert. 
Éppen olyat, mint a most meg-
jelent „Egy nap, egy év” című 
szám. Na, ez a dal - melyet a 
zenekar a jól ismert producer-
rel, Szakos Krisztiánnal készí-
tett el - pont olyan, hogy vége 

a télnek, jön a tavasz, zsong 
bennünk az energia, és ugrálni 
van kedvünk. És ugrálni is fo-
gunk. Nulla-huszonnégyben.

– Ez a szám a tenni aka-
rásról szól, arról, hogy lép-
jünk előre, és csináljuk, meg 
arról, hogy a pillanat szab-
ja a ruhát, amit a jövőben 
hordani fogsz – meséli a dal-
ról Papp Szabi, a Supernem 
frontembere.

Na, de az is van, hogy ha 
komolyabb dózis Supernem-
re vágyunk, akkor nem csak 
az otthoni négy fal között ug-
rálhatunk majd, hanem nagy-
szerű hazai klubok színpadai 
előtt is, mivel a Supernem ha-
marosan monstre tavaszi tur-
néra indul, ahol Papp Szabi-
ék legszuperebb dalai mellett 
például ez a vadonatúj dal is 
felcsendül majd.

Nulla-huszonnégyben Nulla-huszonnégyben 
tolja a Supernem!tolja a Supernem!
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KENEDI TRAVEL  MÁRCIUS 31IG 
811% KEDVEZMÉNNYEL FOGLALHAT!!

www.keneditravel.hu
Bp. 1067, Teréz krt. 3. (Király utcánál) • Nyitva: H-P 09:30-17:30

Tel.: 278-2156, 278-2157

VIZSOLY-MONOK-SZERENCS
busz, idvez., ebéd, 

nyomdászműhely belépő
ápr. 8.  7790 Ft/fő -8-11%!

ARAD-MAKÓ busz, idvez.
ápr. 8. 6490 Ft/fő -8-11%

ZEBEGÉNY-NAGYBÖRZSÖNY-
SAHY-VÁC

busz, idvez., ebéd
ápr. 9.  5290 Ft/fő -8-11%!

VÁC-VÁCRÁTÓT-GÖDÖLLŐ-
MÁRIABESNYŐ

busz, idvez., ebéd
ápr. 22. 5490 Ft/fő -8-11%!

ÉRSEKÚJVÁR-KOMARNO-TATA
busz, idvez., ebéd

ápr. 23. 5990 Ft/fő -8-11%!

OCHTINA-ROZSNYÓ-RIMASZOMBAT
busz, idvez., ebéd

ápr. 23. 6990 Ft/fő -8-11%!

FEHÉRVÁRCSURGÓ-MÓR-
MARTONVÁSÁR

busz, idvez., ebéd, borkóstoló
ápr. 23. 6490 Ft/fő -8-11%!

BÉCS-SCHÖNBRUNN
busz, idvez.

ápr. 29. 6290 Ft/fő -8-11%!

JELI ARBORÉTUM-SÁRVÁR
busz, idvez., ebéd

ápr. 29., ápr. 30., máj. 1.
7290 Ft/fő -8-11%!

CSORNA-CELLDÖMÖLK-BAKONYBÉL
busz, idvez., ebéd

ápr. 29. 7490 Ft/fő -8-11%!

GYÖNGYÖS-EGER
busz, idvez., ebéd, borral

ápr. 29. 6990 Ft/fő -8-11%!

ESZTERGOM-PÁRKÁNY-SZENTENDRE
busz, idvez., ebéd

ápr. 30. 5290 Ft/fő-8-11%!

DEBRECEN-HORTOBÁGY
busz, idvez.

ápr. 30. 6490 Ft/fő -8-11%!

FRAKNÓ VÁRA-SOPRON
busz, idvez.

máj. 6. 6290 Ft/fő -8-11%!

CSÁKTORNYA-VARASD busz, idvez.
máj. 6. 6990 Ft/fő -8-11%!

HEREND-TIHANY-BALATONFÜRED
busz, idvez.

máj. 7. 5490 Ft/fő -8-11%!

NAGYVÁRAD busz, idvez.,
máj. 13. 6290 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.

39 900 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.

69 900 Ft/fő -8-11%!

TRIESZT-DOBERDO-ISONZO
4 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj háromcsillagos 
tengerparti villákban, svédasztalos 

reggeli, kirándulások
máj. 18-21. 

56 900 Ft/fő -8-11%!

VERONA-PADOVA-GARDA TÓ
 4 nap 3 éj

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

svédasztalos reggeli, 
kirándulások
máj. 25-28.

52 900 Ft/fő -8-11%!

VELENCEI  HÉTVÉGE 
3 nap 2 éj

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

kirándulások 
máj. 26-28. 

41 900 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.

114 900 Ft/fő -8-11%!

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

szállodákban reggelivel, 
kirándulások, városnézések 

máj. 31-jún.5.
84 900 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%!

TOSZKÁN TÁJAKON 
5 nap 4 éj

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

kirándulások
jún. 1-5.

79 900 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%!

CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ 
5 nap 4 éj

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

svédasztalos reggelivel, 
szalonnasütés házi pálinka-sajt-túró 

kóstolóval
június 1-5.   

44 900 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%!

BODA
B Ú T O R

Bp. XIII., Reitter F. u. 8/b.
Ny.: H-P.: 10-19, Szo.: 10-17
Tel.:  06-1/369-80-91 • 06-30/206-2401

Bp. XIX., Szalay utca 14.
Ny.: H-P.: 9-19, Szo.: 9-18, Vas.: 10-16
Tel.: 06-1/377-30-54 • 06-30/696-3604
Bp. XX., Kossuth L. u. 84. 
Ny.: H-P.: 9-17, Szo.: 9-12
Tel.: 06-30/206-2408

www.boda-butor.hu

Mira kanapé Messina szekrénysor

www.titanbutor.hu

Egyedi
méretben is!

Akciós ár 99 000 Ft

Kövess minket a  -on is!
www.facebook.com/ szuperinfobudapest
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Meztelen Diplomaták: Ne menj haza
A diplomaták könnyed beatpop zenéjéhez a producerként közreműködő Prieger Zsolt tette 

hozzá azt a kis elektronikát, ami olyan jól áll a Ne menj haza című dalnak. És jól áll neki az a ja-

pán rajzfilmekre emlékeztető videó is, aminek az ötlete ezúttal is házon belül született meg. PaparazziPaparazzi
 ■ Egy éve láthatjuk es-

téről estére az RTL Klub 

képernyőjén Görgényi 

Fruzsinát, aki Veintra-

ub Gigiként csempész 

egy kis vidámságot a 

nézők mindennapjaiba 

a Barátok közt napi so-

rozat szereplőjeként. 

Fruzsi neve a színház kedvelői 
számára is ismerősen csenghet, 
hiszen számos teátrumban ta-
lálkozhatunk a személyével, 
többek között ő formálja meg 
Vastag Csaba partnereként a 
klasszikus Grease musical női 
főszerepét.

– Mióta játszol a Barátok 
köztben és hogyan jött az egy-
másra találás? 

– Évekkel ezelőtt elmentem 
egy castingra, amely során be-
kerültem az adatbázisba. Aztán 
egyszer csak felhívtak, hogy be 
szeretnének hívni egy kisebb 
szerepre. Csupán néhány ré-
szes epizódszerepnek indult, 
de szerencsére elégedettek vol-
tak velem, így az írók tovább 
szőtték Gigi történetét. Ha jól 
emlékszem, idestova egy éve 
forgatok a sorozatban.

– Mennyire könnyen illesz-
kedtél be a csapatba? Hogyan 
jellemeznéd ezt a különleges 
kollektívát? Mit jelent a te éle-
tedben ez a sorozat és a stáb?

– A beilleszkedés könnyen 
ment, mert mindenki rendkí-
vül segítőkész volt már az első 
napon. Ez egy olyan munka-
hely, ahol mindenkinek meg-
van maga a feladata és mivel 
ezt nagyon precízen végzik, 
minden gördülékenyen zaj-
lik. Itt mindenki segíti egymás 
munkáját, és sokat számít az 
is, hogy a sminkszobában esz-
méletlen jó a hangulat, ami ál-
tal az embernek egyből jól in-
dul a napja.

– Veintraub Gigi karakte-
rét formálod meg. Az ő jel-
leme mennyire áll közel a te 
egyéniségedhez? 

– Gigi naivsága az én naiv-
ságomnak a százszorosan fel-
nagyított mása. Könnyű azt 
mondani Gigire, hogy buta, 
de szerintem nem az, sőt... 
csak nem túl gyakorlatias, és 
ez a kis jellemkomikum szüli 

a legjobb pillanatokat a jelene-
tekben, amikor még  a stáb is 
felnevet a forgatáson. 

– Szinte mindenki kerülhet 
olyan helyzetbe, olyan jelenetbe 
a forgatások során, amely na-
gyobb kihívás elé állítja. Neked 
volt már ilyen? 

– Amikor olvastam a forgató-
könyvben, hogy anyasági prob-
lémákkal kell majd szembe-
sülnöm, vagyis azzal, hogy a 
karakteremnek nem lehet gyer-
meke, akkor picit megijedtem, 
hogy mennyire fog ez a téma 
megérinteni, hiszen most még 
távol áll tőlem az a gondolat, 
hogy szülővé váljak. De végül 
is, bennünk, nőkben ereden-
dően működik az anyai ösztön, 
így nekem sem kellett sokáig 
keresgélnem magamban eze-
ket az érzéseket.

– Volt olyan kérése a rende-
zőnek, aminek megvalósítását 
nem vállaltad? Lenne olyan, 
amire nemet mondanál?

– Mivel egy napi családi so-
rozatról van szó, nem is jö-
het szóba, hogy nagyon dur-
va dolgok kerülnének adásba, 
így semmi meglepő kérés nem 
fogadott eddig. Azt, hogy mit 
vállalok el és mit nem, min-
dig az adott szituáció dönti 
el, így általánosságban erről 
nem is tudok beszélni. Nyil-
ván nem szaladgálnék mezte-
lenül a Rózsa bisztróban - ez 
nem is történhetne meg a so-
rozatban -, de egy ízléses, fe-
hérneműs jelenetet biztosan 
bevállalnék.

– A napi sorozatban való sze-
replés egyik legnagyobb előnye, 
hogy óriási ismertséget hoz. Te 
érzékeled ezt a hatását? Könnyű 
volt megtanulni, hogyan kezeld 
az irántad mutatkozó fokozott 
érdeklődést akár a média, akár 
az emberek részéről?

– Igen, egyre több ember 
ír nekem, hogy mennyire tet-
szik az alakításom a sorozatban 
vagy, hogy én vagyok a kedven-
cük. Sőt hála istennek a szín-
házi munkásságom iránt is fo-
kozottabban érdeklődnek az 
emberek, amióta a sorozatban 
szerepelek. Ha szabad, ezen a 
fórumon is köszönöm a sok 
kedvességet, amit nap, mint 
nap kapok.

– Mikor kezdtél a színészet 
iránt érdeklődni? A felmenőid 
között volt esetleg valaki, aki 
ezt a hivatást választotta?

– Már hét éves koromban 
eldöntöttem, hogy színész le-
szek, de csak azért, mert sze-
relmes lettem Vida Péterbe, és 
azt gondoltam gyerek fejjel, 
hogy csak akkor lehetek a fe-
lesége, ha én is a színész pá-
lyát választom. Szóval mond-
hatni, szerelemből indult az 
egész, és szerelem is maradt, 
csak közben a szakmába sze-
rettem bele.

– Ki és mikor fi gyelt fel elő-
ször a tehetségedre? Van olyan 
személy, akit a mesterednek 
tekintesz?

– Tizenegy éves korom óta 
játszom színpadon, először 
természetesen csak amatőr 

szinten műveltem ezt a hiva-
tást. Ilyenkor azt mondják a 
gyerekre, hogy aranyos. Az el-
ső komolyabb megmérettetés 
akkor jön el, amikor egy felvé-
telin szakmai „zsűri” dönti el, 
hogy alkalmas lehetsz-e erre a 
pályára vagy sem. Ha átjutsz 
ezen a rostán, akkor kezd el 
komoly lenni ez az egész. És 
ez még akkor is csak a kezdet. 
Akit a mindenkori mestereim-
nek tartok az Szélyes Imre és 
Végh Péter, akik az osztályfő-
nökeim voltak a Pesti Magyar 
Színiakadémián. Még a mai na-
pig is, ha hirtelen nem tudom, 
hogy hogyan álljak neki egy 
feladatnak, akkor arra gondo-
lok, hogy „Na de mit monda-
na erre a Tanár Úr?” vagy hogy 
„Jaj, most de nagyon leszidna 
a Tanár Úr!”

– Milyen előadásokban, sze-
repekben találkozhatott veled 
színpadon, illetve más televízi-
ós produkciókban a közönség? 

– Az általam legkedveltebb 
darab a Grease, amiben láthat 
a közönség, illetve több bohó-
zatban is játszom. Az Abigél 
egy örök klasszikus, amiben 
szintén részt veszek. Igyek-
szem alternatívabb körökben 
is mozogni, és szeretek telje-
sen friss, napjainkban íródott, 
még be nem mutatott darabo-
kat is elvállalni. Ilyen például 
egy pályatársam és kollégám, 
Korcsmáros András darabja is, 
a Viszlát Föld! vagy az Anonim 
drámahősök klubja.

– A zenés darabokat szereted 
jobban vagy inkább a prózát? 
A kettő közül melyiket érzed 
igazán magadénak és miért?

– Mindkettőt szeretem. 
Mindkettőhöz ugyanolyan ér-
zékenységgel kell hozzáállni, 

csak a zene egy plusz esz-
köz, amely az előadó kezében 
van. Viszont a próza egy sok-
kal bensőségesebb kifejezési 
mód, amely még mélyebb uta-
zásokra hívja a nézőt és a szí-
nészt egyaránt.

– Színészként mire vágynál 
még?

– Szeretném, ha alkalmam 
lenne még több fi lmet forgat-
ni, mert úgy érzem, rengeteg 
tanulnivalóm van még ezen a 
téren. A fi lmezés egy külön vi-
lág. Egy fi lmben ha hazudsz, 
ha hamis vagy, egyből lebuksz. 
Örülnék, ha az élet tartogatna 
számomra ilyen lehetőségeket.

– Az énekléssel vannak eset-
leg más irányú terveid?

– Imádok énekelni. Érdekes, 
mert az eddigi életem folyamán 
is mindig megtalált valamilyen 
formában, pedig első sorban 
nem zenés színész vagyok. Ke-
resem a módját, hogy hogyan 
tudnék ebben is fejlődni és töb-
bet nyújtani.

– A forgatás mellett mi töl-
ti még ki a mindennapjaidat? 

– Talán a sportolást emlí-
teném az első helyen. Kilenc 
évig kosaraztam, úgyhogy lét-
elemem a mozgás.

Olvasni is szeretek, de ah-
hoz tényleg idő kell, hogy tel-
jesen át tudd adni magad egy 
könyvnek.

És ami a szívem csücske és 
tökéletesen ki is kapcsol, az a 
sütés-főzés! 

– Milyen feladatatok várnak 
rád a közeljövőben?

– Folyamatosan forgatok a 
sorozatban, és mellette renge-
teg előadásunk lesz az elkövet-
kezendő hónapokban az or-
szág minden táján, ahol helyt 
kell állnom. Budai Klára

Görgényi Fruzsina: „Hétévesen eldöntöttem, hogy színész leszek”Görgényi Fruzsina: „Hétévesen eldöntöttem, hogy színész leszek”
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Hova vezet a népszaporulat 
tartós és drasztikus csökke-
nése? Miért került válságba 
a család, mint az együttélé-
si forma intézménye? Mivel 
magyarázható, hogy a fi ata-
lok nem mernek stabil pár-
kapcsolatot kialakítani? Miért 
félnek a házasságtól? Ezeket a 
kérdéseket kutatja a Dr. Ősa-
pay György nevével fémjelzett 
munkacsoport.

A mai nyugati világ társa-
dalma krízisben van. A gyer-
mektelen 30-as nők aránya 
megháromszorozódott 1990 
óta, ezalatt a férfi ak gyerek-
vállalása 6 évvel tolódott ké-
sőbbre. Minden ötödik pár 
meddő. A házasságon kívüli 
születések növekvő aránya 
(közel 50%) növeli az apa 
nélkül felnövekedők számát. 
Csökken a népszaporulat, ké-
sőbbre tolódik a párválasztás, 
egyre több a válás. A gyer-
mektelenség általános társa-
dalmi jelenség lett. Dominál 
a huszonévesek egzisztenci-
ális bizonytalansága, a mo-
tiválatlanság, a társba vetett 
bizalomnak a hiánya. Apakép 
nélküli társadalomban élünk.

– A meddőség egyre na-
gyobb probléma Magyaror-
szágon, a meddőnek mon-
dott párok 60%-ánál a férfi ak 
felelőssége állapítható meg. 
A férfi ak spermiumszáma 
az elmúlt 40 év alatt felező-
dött, közelíti a megterméke-
nyítésre alkalmatlan szintet. 
Ennek köze van az apakép 
hiányához is, ugyanis a gye-
rekek 50-60%-a apa nélkül, 
csak nőkkel találkozva nő 
fel. A fi úknak apává kellene 
válniuk, szocializálni kellene 
őket az apaságra. Ebben az 

oktatásban, nevelésben sze-
repe kell legyen először is a 
másik nem tiszteletének, az 
érzelmi kötödés dominanciá-
jának a társkapcsolatában és 
a gyermekvállalás fontosságá-
nak, amelyeket gyerek- és kez-
dő tinédzserkorban tanuljon. 
Sajnos kevés családban tud 
példát kapni a fi atal, ezért 
lenne szükség ezeknek a tu-
lajdonságoknak, ismeretnek 
az oktatására. Az ő gyermekei 
számára már ő lesz az apamo-
dell – avatott be Prof. Dr. Ősa-
pay György, az MTA doktora.

Csak legyintünk, ha egy óvat-
lan pillanatban bokafi camot 
szenvedünk. Azt gondoljuk, 
hogy a pihentetés, a jegelés 
majd megoldást jelent. Az or-
topéd szakorvos szerint azon-
ban egy bokarándulás után 
sokkal nagyobb is lehet a baj, 
hiszen idővel porcelhalás is 
kialakulhat.

– Bokafi cam, bokarándulás 
esetén leggyakrabban egy vé-
römleny keletkezik a külboka 
táján, amely szöveti sérülést 
jelez. Mindez lehet a külbo-
ka-szalag rendszerében, lehet-
séges az ízületi tok bevérzése 
miatt, de előfordulhat mé-
lyebbi szakaszon, a csontál-
lományban. Bokafi cam során 
a bokaszalag magával ránt-
hatja a nála gyengébb cson-
tot, és jelentős erő hatására 
bokatörést is lehet szenvedni 
– fogalmazott Dr. Moravcsik 
Bence Balázs, a Budapesti 

Mozgásszervi Magánrende-
lő ortopéd, traumatológus 
szakorvosa.

Hozzátette, a bokarándulás 
és a bokatörés tünetei nagyon 
hasonlóak, hiszen mindkettő-
nél tapasztalható duzzanat, 
vérömleny megjelenése, moz-
gáskorlátozottság, a bőr lilás 
elszíneződése.

A sérülés pillanatában nem 
lehet megállapítani, történt-e 

porcsérülés, a röntgenfelvétel 
elengedhetetlen, amellyel ki le-
het zárni egy esetleges törést. 
Az ortopéd szakorvos szerint 
fontos, hogy ez megtörténjen, 
hiszen csonttörés nélkül is ki-
alakulhat súlyos károsodás a 
bokában: az ugró csont porcá-
nak megsérülése esetén porc-
elhalás is kialakulhat, ez pedig 
hosszabb távon a mozgás be-
szűkülését is okozhatja.

ÉÉletmódletmód
Apakép nélküli társadalomban élünkApakép nélküli társadalomban élünk

Nem elég a pihentetés bokaficam eseténNem elég a pihentetés bokaficam esetén

A rovat a   együttműködésével készült.
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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 
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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.
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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@freemJó hír a páciensek számára, 
hogy nem kell ezentúl a fog-
húzás után fogak nélkül élni. 
Az azonnali terhelésű implan-
tátumok egy életen keresztül 
helyettesítik a sérült fogakat. 
A fogpótlások rögtön felkerül-
nek és szükség esetén hat hó-
nap után cserélhetők porcelán, 
végleges pótlásra. A műgyöke-
rek stabilizálását és rögzítését 
maga az elsődleges funkcioná-
lis híd végzi. Van, hogy a híd 
már a beültetés előtt elkészül. 
A minta ilyenkor 3D-s Ct felvétel 
alapján készül, és az operációt 
is előre elkészített sablon segít-
ségével végzik. Más esetben a 
fogbeültetés műtétet követően 
rögtön lenyomatot vesznek és 

a következő napokban kerül-
nek beragasztásra a fogak. Fél 
év múlva mindkét esetben java-
solt véglegesíteni a pótlásokat. 

Bár az implantáció nem ol-
csó, de ez a módszer remény-
telenül kevés csont esetében is 
alkalmazható. A hagyományos 
eljárások már nem, vagy csak a 
sokkal drágább csontpótló mű-
tétekkel kombinálva hajthatók 
végre, ami a kezelés befejezését 
fél, egy évvel meghosszabbítja.  

Ezt a módszert nem végzik 
minden rendelőben, de a Hun-
garoDental páciensei részére 
évente egyszeri ingyenes kon-
zultációs lehetőséget biztosít, 
amely során ez a téma is meg-
beszélésre kerülhet.

Ne éljen fogak nélkül!

A Hungarodental az egyik 
legrégebbi altatásos fogászat.

www.hungarodental.hu

06 30 9503 107

FOGÁSZATI CENTRUM

Azonnal terhelhető
implantátumok

akár altatásban is.
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. ÁlláspontÁlláspont
Álláskeresésbe kezdve van-
nak bizonyos elképzelése-
ink az általános tájékozottsá-
gunk, olvasottságunk alapján, 
illetve specifi kusan „álláske-
resői irodalmat” olvasva, az 
így kapott kép alapján konk-
rét várakozásokkal állunk ne-
ki az álláskeresésnek.

Aztán jönnek a valós ta-
pasztalatok, amik sorra cá-
folják meg a leírtakat, dön-
tik romba a várakozásainkat. 

Nem fog gyorsan menni!
Az egyik általános tévedés, 
hogy gyorsan lehet állást ta-
lálni a mai munkaerőhiánnyal 
átitatott gazdasági környezet-
ben. Nos, ez szektoroktól, 
iparágtól, pozícióktól is függ. 
Jövedelemszerző könnyű 
vagy nehéz fi zikai munkát 
főleg férfi ak könnyen talál-
nak, kiskereskedelemben nő-
ként könnyű fi zikai munkák-
ban könnyű elhelyezkedni.

Az üzleti szféra szakmai 
pozícióira viszont hosszan 
kell várni: a beadott sikeres 
álláspályázat után állásinterjú 

sorozat vár ránk, 2-3 hóna-
pig is elhúzódva. Az ilyen 
cégek döntési és dokumen-
tációs mechanizmusa számta-
lan lépcsőből áll, így a pozitív 
döntés és a munkába állás kö-
zött is eltelhet jó-néhány hét.

A szakmaiság nem tölti ki a 
teljes pozíciót
Főleg pályakezdők, kevés 
munkatapasztalattal rendel-
kezők érzik úgy, hogy a je-
lenlegi első munkahelyüknél 
nem kellően mély szakmai 
munkát bíznak rájuk, ezért 

döntenek a váltás mellett. Ha 
a váltás sikerül, a próbaidő-
ben csalódottan látják, hogy 
az új helyen is sok a szakmai-
lag érdektelen adminisztrá-
ció, a munkája jórészét nem 
a szakértői feladatok teszik ki, 
hanem többnyire kapcsolat-
tartás ügyfelekkel, partnerek-
kel, hatóságokkal, jelentések, 
dokumentációk írása, stb. 
„Tervezőként alig tervezek, 
könyvelőként alig könyvelek” 
– hangzanak a panaszok, de 
ezt a helyzetet kezdetben el 
kell fogadni.

Kezdő álláskeresők hibáiKezdő álláskeresők hibái

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

 

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

A munkakör betöltéséhez feltételek:
• legalább középfokú, kertészeti végzettség és/vagy OKJ-s

gépkezelői végzettség (kertészeti gépek)
• érvényes B kategóriás jogosítvány
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, gyakorlat.

Alpin technikai végzettség, valamint érvényes NKH-s
gépkezelői jogosítvány megléte előnyt jelent!

Tudnivalók a foglalkoztatással kapcsolatban: 
• A foglalkoztatás teljes munkaidőben történik. 
• Fizetés megegyezés szerint, próbaidő után cafeteria juttatás. 

AZ ÁLLÁSHELY AZONNAL BETÖLTHETŐ!

Az önéletrajzokat az allas@fokert.hu e-mail címre várjuk 
2017. március 31-éig. 

A jelentkezés során a levél tárgyában kérjük feltüntetni: „Gellérthegy”.

A FŐKERT Nonprofit Zrt. 
Gellérthegyi üzemegysége

kertész-gépkezelő munkakörbe
felvételt hirdet!

ÉJSZAKAI TAKARÍTÓT

06-1-263-2904

KERESÜNK

egy XI. kerületi irodába. 

Hirdesse meg Budapesten!

Tel.: 887-0707
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ABLAK-AJTÓ JAVÍTÁS
AKAD, SZORUL  , huzatos, beázik? Régi, új, fa, 

műanyag, bukó-nyíló, tetőtéri nyílászárók javí-

tása. 06-30/273-7908

ÁLLÁS
BUDAPESTI  munkásokat keresünk építőipari se-

gédmunkára hosszú távra Tel.: 06-30/301-0898

20 ÉVES  takarítócég keresi budapesti férfi  és 
női munkatársait divatárú üzletek reggeli rész-
munkaidős takarításához. 06-20/665-8568

GÉPKEZELŐ 
(3 műszakos, Bp. IV. ker.)

Főbb feladatok:
•  a gépkezelési munkautasítások 

betartása,
•  a cérnák festése, szárítása, 

kiszerelése  
•  az elvégzett munka dokumentálása

Előnyt jelent:
•  szakmunkás végzettség, 

könnyűgépkezelői jogosítvány
• Számítógépes ismeretek
Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal 

az ibolya.szabo@coats.com e-mail címen.

II. KERÜLETI  irodaházba fi atal, érvényes ok-

mányokkal rendelkező vagyonőr kollégák je-

lentkezését várjuk, 24/48-as munkarendbe. 

+36-20/565-2017

06-30/324-4986
HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON IS HÍVHATÓ!É VHATÓ!

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!

e-mail: virag.mugyujto@gmail.com

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!

Március 29–30-án  
9–18 óráig exkluzív felvásárlás!

Brilles antik ékszer felvásárlás extra magas áron!

ÉRTÉKESÍTÉSI  tapasztalattal rendelkezik? Nem 

fél a jutalékos rendszertől? Teljesítmény moti-

válja? 06/30-724-3611

Felveszünk 
jó kereseti lehet�séggel 
B�RDÍSZM�VES 

SZABÁSZT, T�Z�N�T, 
ÖSSZEÁLLÍTÓT 
és bélés varrásra 

VARRÓN�T valamint 
jó kézügyesség� 

BETANÍTOTT MUNKÁST.
Jelentkezés: 
H-P: 8-16-ig
T: 306-5500

CSOMAGOLÓKAT, GÉPKEZELŐKET  keresünk Pro-

logis ipari parkba, 2 műszakos (12 órás) 3+3-mas 

(3 nap munka, 3 nap pihenő) munkarendbe. Kezdő 

órabér: Br 810-900 Ft + 40%-os műszakpótlék 

+ 15.000 Forintos cafateria/hó. Céges busszal 

a bejárás Budapestről ingyenesen megoldott. 

Érd: 06-70/408-0585, horvath.eniko@s-forras. hu

GYÁLI KONTAKTLECSEGYÁRBA  BETANÍTOTT 
DOLGOZÓKAT KERESÜNK 12 órás munkarendbe! 
Bruttó 810-900 Ft órabér + 40% műszakpót-
lék + 15.000 Ft cafetéria. Ingyenes dolgozói 
buszjárat a Határ útról és Kőbánya-Kispestről. 
Jelentkezzen a 06-30/338-2005-ös számon.

LEGYÉL TAGJA  Legyél tagja a műszaki eladói csa-

patunknak! Háztartási cikkeket értékesítő buda-

pesti (XIV., XIX., XVII.) bolthálózat eladókat és 

üzletvezetőt keres. Önéletrajzokat a tboylogisz-

tika@hotmail.com címre várjuk!

DIVATARÚ ÜZLETEKBE  keresünk, könnyű fi zi-
kai munkára teljes- és részmunkaidős (reggeli 
vagy éjszakai munka) munkatársakat ruházati 
termékek csomagolásához és raktározásához. 
06-20/665-8568

KŐMŰVESEKET  , festőket, villanyszerelőt, se-

gédmunkásokat keresünk. Tel.: 06-20/264-9042

ARANY

Kérem látogasson el hozzánk!
V. Szent István krt. 25.

06-70/608-6082

Készpénzes exklusív 
felvásárlás!

arany: 9500 Ft/g-tól
ezüst: 350 Ft/g-tól

borostyán: 5000 Ft/g-tól
KARÓRA 

FELVÁSÁRLÁS

ERZSÉBET ÉKSZERHÁZ  exkluzív felvásárlás 
Arany: 12000-29000 Ft/g, Ezüst: 800-1200 
Ft/g, Fogarany: 15000 Ft/g, Borostyán: 
20000-30000 Ft/g Bp. VII. Erzsébet krt. 23. 
Tel.: 06-70/421-5446

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

AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZÉRT  a hét 

bármely napján évjárattól függetlenül. 

Tel.:06-70/622-0123

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

FESTÉS-MÁZOLÁS
FESTÉST, MÁZOLÁST,  burkolást vállalok! Nyug-

díjasoknak kedvezménnyel, bútormozgatással, 

takarítással! Tel.: 06-30/422-1739

SZOBAFESTÉS,  tapétázás, mázolás olcsón, mi-

nőségben takarással, bútormozgatással Tel: 

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

SZOBAFESTÉS:  Ingyenes helyszíni felmérés-
sel, árajánlattal. Teljes lakás festés esetén 
10% nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel.: 
06-20/319-0620

FOGÁSZAT
KIVEHETŐ FOGPÓTLÁSOK  készítése, javítása. 

Nyugdíjasoknak kedvezmény! Bp. József krt. 

59-61. Tel.: 06-30/334-1963

FUVAROZÁS
KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS  csomagolás 

ingyen dobozokkal. Vidékre kedvezmény! Tel: 

06-30/922-1372

KÖLTÖZTETÉS RAKTÁROZÁSSAL IS!  Költöztetés 

Bp-re, vidékre, illetve külföldre. Lomtalanítás, 

csomagolás, nagy térfogatú dobozos autóval. 

Megbízható képzett rakodókkal. Hétvégén is. Tel.: 

06-30/942-5367, Tel./Fax: 06-1/226-2099

KÖLTÖZTETÉS, BÚTORSZÁLLÍTÁS  képzett rako-

dókkal, garanciával. Nívó Teher 06-20/977-7861

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

DÉLPESTI MOSÓGÉPSZERVIZ  20 éve állunk 
szolgálatukra! Javításokra 1év garancia! Telefon: 
06-1/287-3919, Mobil: 06-30/211-4769

Felújított mosógépek 
garanciával!

Mosógépek  
szerelését vállalom! 

Telefon: 06-20/950-4941

INGATLAN

PÉTERI KÖZPONTJÁBAN  , az épülő új 4. sz. 
főútvonal közvetlen közelében az Evangélikus 
Egyház tulajdonában lévő 1500 m² területű 
ingatlanon, 500 m² kétszintes szerkezetkész 
épület, hasznosításra kiadó. Várjuk befekte-
tők, logisztikai cégek érdeklődését. Minden 
felmerülő hasznosítási megoldás tárgyalá-
si alap lehet. Érdeklődni: 06-20/927-4495, 
06-30/966-3237, 06-29/314-016

ELADÓ  Tatabánya-Kertvárosban, golfpályához 

közel, kert 40 m-es házzal. 18-tól: 06-34/748-064

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

KELETI PÁLYAUDVAR  mellett felújított, egyedi 

mérős, 41 m²-es lakás eladó! 06-30/247-0540

ELADÓ A  Római Parton, sétány mentén új épí-
tésű, zárt lakóparki lakás! 100 m² alapterület, 
földszinti, panorámás! 24 órás portaszolgá-
lat! Irányár:75M Mélygarázs parkoló+tároló 
bérelhető! (külön megegyezés) Érdeklődni: 
+36-20/910-9766

BUDAPESTEN A VÁRBAN  eladó ingatlant kere-

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

ARANY-EZÜST-RÉGISÉG 
FELVÁSÁRLÁS

WWW.SISSIEKSZERHAZ.HU
1147 Bp., CSÖMÖRI ÚT 18.
(BOSNYÁK TÉRI PIACCAL SZEMBEN)

TEL.: 06-20 328-3772

TÖRT ARANY: 7.000 Ft/g-tól
FAZONARANY: 9.000 Ft/g-tól
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A MÁV-START Zrt. állást hirdet 
VILLAMOSMÉRNÖK, 

 
 

munkakörökre 
Budapest munkavégzési helyre. 

 
www.mavcsoport.hu/mav-csoport/aktualis-allasajanlatok

Szeretnél Németországban dolgozni?
Jelentkezz nálunk! 

Munkaközvetítés díj nélkül!
Keresünk a müncheni 

Rakodó és munkatársakat
Amit Partnerünk nyújt:

Elvárások:
•  Minimum alapfokú németnyelv-tudás szükséges

muc@r-kraft.hu
w

w
w

.r
-k

ra
ft

.h
u

Arany, ezüst, briliáns felvásárlás!

HISZEM, HOGY A TISZTESSÉGES MAGATARTÁSNAK VAN JÖVŐJE!

Dinasztiánk harmadik generációja vagyok, aki foly-
tatja a több évtizede tartó családi hagyományt, 
a szép tartós értékek felkutatását, felvásárlást. 
Édes-apám a legnagyobb ékszerkeresked�. A t�le 
tanult sok évtizedes tapasztalatot és az 5-ös mi-
n�sítés� bizonyítványomat, nemcsak magánsze-
mélyek, 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.

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 
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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

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

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

KÉMÉNYBÉLELÉS  , kéményajtó beépítés, 
füstcső csere, mosolygós árakon, ügyfélbarát 
munkavégzés, mindez csak csipetnyi kosszal, 
az ön igényeit fi gyelembe véve. botoskemeny@
gmail.com 06-20/624-0601

KÉMÉNYFELÚJÍTÁS
KÉMÉNYBÉLELÉS

TURBÓS, KONDENZÁCIÓS 
KÉMÉNYEK

ÉPÍTÉSE
Tel.: +36-30/636-80-36 

info.fh2015@gmail.com

… az Ön kéménye 
biztonságos?

Kémény-építés, 
kéménymagasítás, 
kémény-felújítás.

06 30 959 3204

kemeny2015@gmail.com

KERTÉPÍTÉS
METSZÉS, PERMETEZÉS,  kert, sziklakert ter-
vezése, építése, pázsitkészítés, növénytelepí-
tés, sövénynyírás, fűnyírás, fakivágás. Tel.: 
06-30/9494-550

KÖNYV
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.

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS
LAKÁSFELÚJÍTÁS-GENERÁLKIVITELEZÉS!  
Villanyszerelés, bontás, festés, burkolás, víz-
szerelés! 06-30/438-0424

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
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, bútoro-
kat, dunnát, párnát, valamint teljes hagyatékot 
vásárolok. Azonnal fi zetek. Tel.: 06-30/396-4495

LEGMAGASABB ÁRON  vásárolok bélyeggyűj-

teményeket, 1945 előtti képeslapokat, papír és 

fémpénzeket. Filadiszkont 1064 Budapest Vörös-

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

SZARVASAGANCS

Agancs  
felvásárlás!

06-30/788-6062

Hagyatékot is!

SZOLGÁLTATÁS
HA CSALÓDOTT  weboldalkészítőjében, vagy még 

nem találta meg, keressen minket! Weboldalké-

szítés rövid határidővel, adwords kampány létre-

hozása, SEO, referenciafotózás. Nemcsak elkészít-

jük, menedzseljük is weboldalát. www. seolap. hu 

Tel.: 06-30/438-6252

KŐMŰVES MUNKÁT  vállalok. Lakások teljes kö-

rű átalakítása. Térkövezés, kerítés, járda. Tel.: 

06-30/9901-081

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

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
MINŐSÉGI SZŐNYEGTISZTÍTÁS!  Matrac-kárpit-

tisztítás, szőnyegszegés, szőnyegjavítás, ház-

tól-házig szállítással. Garancia, kedvezmények! 

Tel.: 06-30/300-9200, 06-1/377-0303

TETŐ
PALATETŐ  bontás nélküli felújítása színes, 

mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes ár-

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

www. palatetofelujitasjavitas. hu

PALATETŐK BONTÁS  nélküli felújítása, 
lapostetők csapadékvíz elleni szigetelé-
se. 12 év vízzárósági garancia. Ingyenes 
felmérés és árajánlat készítés. Bodó Gábor 
www. palatetok. hu 06-30/2277-082

MAGAS ÉS LAPOSTETŐK  kivitelezését, fel-

újítását, javítását, szigetelését, ezek bádo-

gosmunkáit vállalom! 35 év gyakorlattal! Tel.: 

06-20/92-68-321

TOLLTISZTÍTÁS

ÜDÜLÉS
ELŐ TAVASZI AKCIÓ!!!  Apartmanokban, fürdő 50 

m. 6 nap 5 éj szállás, 5 félpanzióval, garázzsal, wi-

fi , idegenforgalmi adóval CSAK 21.750 Ft. http://

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

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

XV., Média 2000 Bt., Ivánka Pál u. 13., Tel.: 417-1837

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

XX., Kapucenter, Szűrös-Team, Határ út 90., Tel.: 1/421-0071, 30/921-3560

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

Hirdetésfelvétel!

www.szuperinfo.hu

Hirdessen a Szuperinfóban!

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

Kövess minket 
a  -on is!

www.facebook.com/
szuperinfobudapest
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Zsombói Szabadtéri Színpad
Parádés szereposztással készül a Zsombói Szabadtéri Színpad idei előadássorozatára a Csókos 

asszony című operett. A július 7. és augusztus 6. között tartó programkínálatban lesz 100 Tagú 

Cigányzenekar koncert, két Experi Dance produkció és színpadra kerül egy musical premier is. KikapcsolóKikapcsoló
MIKOR
ÉS HOL?
KULTURÁLIS 
PROGRAMAJÁNLÓ
Március 25., szombat
19.00 Kaláka – Szirtes Edina Mókus

Akusztikus koncert felnőtteknek. 
Szirtes Edina Mókus nem először lesz 
a Kaláka koncert vendége. Mókus uni-
verzális zenész, otthon van minden 
stílusban, improvizációban. Különle-
ges technikával előadott szólói után 
Kaláka dalokban is közreműködik. 
Helyszín: Marczibányi téri Művelődési 
Központ (II. ker., Marczibányi tér 5/a.)
Március 26., vasárnap
9.00 Ásványbörze

Újból kitárja kapuit az Ásványbör-
ze és bonsai-kiállítás az Óbudai Kul-
turális Központban, hogy a pazar ás-
ványok és a meseszerű miniatűr fák 
és bokrok szerelmesei naphosszat 
gyönyörködhessenek.  A börze ide-
je alatt folyamatosan lesz kézműves 

foglalkozás, készségfejlesztő és társas 
játékok, és délután zenés játszóház 
énekléssel, sok mozgással, nevetés-
sel. A belépés ingyenes. Helyszín: 
Óbudai Kulturális Központ (III. ker., 
San Marco utca 81.)
Március 27., hétfő
18.30    „ElőadáSOKK” - Párkapcso-
lati változások és a magány 

Előadó: Tari Annamária pszicho-
terapeuta, pszichoanalitikus. Hely-
szín: Eötvös10 (VI. ker., Eötvös u. 10.)
Március 28., kedd
18.00 Apa Akadémia 

Téma: Elég jó apává válni. Beszélge-
tős előadás arról, hogyan lehetünk jó 
apák ma, Magyarországon. Az apaság 
lényege, hogy nagyon sokféleképpen 
lehetünk jó apák. Mégis mit jelent jó 
apának lenni? Melyek a legjellemzőbb 
apa típusok? Milyen kapaszkodóink 
vannak és milyen akadályokkal kell 
leggyakrabban megküzdenünk a ha-
zai hétköznapokban? A programra je-
lentkezők számára elküldjük „Apa-tí-
pus” tesztünket előzetes kitöltésre. 
Előadók: Léder László és Dézsi Ré-
ka. Helyszín: Eötvös10 (VI. ker., Eöt-
vös u. 10.)

Március 30., csütörtök
18.30 Az elveszett tudás nyomában: 
A kozmosz építészete – a fáraók 
templomának titkai

Művészi zsenialitás, mágikus meg-
szállottság és a történelem elszaba-
dult alakjai.Történelmi előadássoro-
zat, előadó: Antalffy Péter történész. 
Helyszín: Marczibányi téri Művelő-
dési Központ (II. ker., Marczibányi 
tér 5/a.)
Március 31., péntek
17.00 Színházi kulisszák mögött

„Alma meg a fája” sorozat. Az új 
sorozat páros portrékat mutat be. 
Színészek mindannyian. Szülők és 
gyerekeik, akik nem csupán örököl-
ték anyáik, apáik tehetségét, de vál-
lalják is azt. Megmutatkoznak a szín-
padon, miközben küzdenek szüleik 
tehetségével, hírnevével, alakításai-
val. Bebizonyítják, hogy a tehetség 
időtálló, és minden korszakban újra-
születik. Csak kicsit másképp.  Elő-
adó: Szebényi Ágnes színháztörté-
nész, múzeumpedagógus. A belépés 
ingyenes. Helyszín: Békásmegyeri 
Közösségi Ház, (III. ker., Pethe Fe-
renc tér 2.)

20.00 Király Linda és Király Vik-
tor koncertje

Helyszín: Marczibányi téri Műve-
lődési Központ (II. ker., Marczibá-
nyi tér 5/a.)
Április 1., szombat
19.00 Sebő-Klub és Táncház

Helyszín: Budavári Művelődési Ház 
(I. ker., Bem rakpart 6.)
19.00 Accord Quartett hangversenye

A quartett 2001-ben alakult a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem négy 
hallgatójából. Céljaik közé tartozik 
a „modern” világ és a komolyzene 
összekapcsolása igényes komolyze-
nével, új gondolatokkal, helyszínek-
kel. Rendszeresen koncerteznek Ma-
gyarországon és külföldön egyaránt. 
Helyszín: Marczibányi téri Művelő-
dési Központ (II. ker., Marczibányi 
tér 5/a.)
Április 2., vasárnap
19.00 Ékezet. Apámnak.

Könyvbemutató koncert. Huzel-
la Péter kiadott egy könyvet Ékezet. 
Apámnak címmel, természetesen 
CD-melléklettel. Helyszín: Marczi-
bányi téri Művelődési Központ (II. 
ker., Marczibányi tér 5/a.)
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Idén már negyedik alka-
lommal indul útjára a VOLT 
Produkció és a Petőfi  Rádió kö-
zös tehetségmutató versenye, a 
Nagy-Szín-Pad! Ezúttal nyolc zene-
kar és előadó, a Dope Calypso, a Jó-
nás Vera Experiment, a Konyha, a 
Lóci játszik, a Mörk, Petruska, Sena 
és a The Qualitons verseng a rendkí-
vül rangos díjakért. A tét évről évre 
nő: a legjobbak mostantól nemcsak 
a hollandiai Eurosonic Fesztiválra, 

a Sziget, a VOLT 
és a Strand Nagyszín-
padára kapnak meghívást, 2017-től a 
Campus Fesztivál és a Budapest Park 

is csatlakozott 
a felajánlók-
hoz. Az elő-
döntőknek és 
a döntőnek má-
jusban az Ak-
várium Klub ad 
otthont, a kon-
certeket a Pe-
tőfi  TV élőben 
közvetíti.

Májusban Májusban 
újra újra 
indul indul 
a Nagy-Szín-Pad! a Nagy-Szín-Pad! 

Egy űrhajóscsapat a Mars-kutatás ed-
digi legnagyobb áttörését éri el: élet 
jeleire találnak a vörös bolygón. De 
a siker megrészegíti és felelőtlen-
né teszi őket: az idegen életet 
egy tárolóedényben maguk-
kal viszik. 

Olyasmi kerül a Földre, 
ami nem odavaló. Valami 
elkeveredik a földi élet-
formával, ami addig 
egészen másképp 
élt, és másképp 
gondolkodott. A 
működése isme-
retlen, a céljai 
kideríthetetlenek. 

A Föld még so-
sem volt ekkora 
veszélyben. És 
ami a bajt hozza 
rá, az az élet...

Harminchatodik alkalommal rendezik 
meg az Országos Táncháztalálkozót 
és Kirakodóvásárt 2017. április 21-23. 
között, közel 2500 közreműködővel, 

a Budapesti Tavaszi 
Fesztivál egyik leg-

kiemelkedőbb és leg-
nagyobb érdeklődésre 

számot tartó eseménye-
ként. A fő helyszín most 

is a Papp László Budapest 
Sportaréna lesz, ahol a küzdő-

téren zajlanak majd az egymást 
váltó táncházak forgataga és a nép-

művészeti vásár, valamint az esti gá-
laműsorok. Az Aréna kisebb-nagyobb 
termeiben is folyamatosan várják az ér-
deklődőket különböző programokkal. 

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.

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Táncháztalálkozó Táncháztalálkozó 
az Arénábanaz Arénában

Ikrek
Érdemes lesz a hét elején 

felkötnie a nadrágját, mert 

a csillagállások olyan 

hirtelen jövő változáso-

kat, eseményeket hoz- 

hatnak, amelyekre 

nem lehetett fel- 

készülni.

Bika

A hét 
eleje meglehetősen 

zűrösen indul, 
tele vesze- 

kedésekkel és konflik
tu-

sokkal. 
Ráadásul telje

- 

sen érte
lm

etle
n dol- 

gok okozzák a fel- 

merülő 
nézetelté

- 

réseket.

Rák

Ha úgy tapasztalja, hogy 

mindenütt csak falakba, 

vagy ami még rosszabb, 

vitákba 
és 

konfliktu-

sokba ütközik. érde- 

mes lehet elgondol-

kodnia, hogy vala- 

mit rosszul csinál.

Oroszlán
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o
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b
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o
g
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ö
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e
z
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b
e
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p
a
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e
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k
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lá

l, 

a
k
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 tá

m
o

g
a

tjá
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a

g
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s
z
e
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é
n

e
k

 
b

e
c

s
a

t- 
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k
o

z
n
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a

 
k
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z
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s
b

e
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M
érleg

H
a b

árkivel afférja len
n
e, n

e 

eg
yb

ő
l p

ró
b
álja m

eg
 o

rvo
- 
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 jo

b
b
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d
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o
d
n
ak 
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é- 

lyek és m
ajd

 csak a 

h
ét 

m
áso

d
ik 

felé- 

b
en

 ren
d
ezi.

Skorpió

Nagyszerűen indul a hete, 

sugárzó és kedélyes, már 

csak azért is, mert min- 

den remekül alakul az 

életében. Így nagyon 

jó benyomást tesz a 

körülötte lévő em- 

berekre. 

Nyilas
A napokban legfőbb felada- 

tának fogja tekinteni, hogy 

másokon segítsen, és 

valami jót cselekedjen. 

Ez mind szép és iga- 

zán nemes, de gon- 

doljon közben saját 

magára is! 

Bak

A hét e
leje m

ár r
ázósan fo

g 

indulni, 
hogy 

óvatosan 

azzal a hétfő
i pihenge- 

téssel, 
mert 

pilla
natok 

alatt 
úgy találhatja

, 

hogy fe
ladatok soka- 

sága temeti 
maga 

alá. Ví
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ő 
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n
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a
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ú
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á
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t 
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n
ti

, 
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o

g
y

 
le

 
k
e
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e

n
e

 
m

o
n

- 

d
a

n
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ó
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k
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c

s
a

k
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z
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h
o

g
y
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e
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v

á
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o
z
- 
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Ko
s

T
ö
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le
te

s 
el

sz
án
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ág

g
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zd

i 
a 

h
et

ét
, 

m
in

t 
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i 

n
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d
o
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o
t 
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n
e 
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g
h
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n
n
i. 
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ó
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n
ny

al
 

te
lje

sü
ln

i 

fo
g
.

Russell Crowe
A Kos férfi igazi lázadó, nem 

viseli el, ha irányítani akarják. Az 

április 7-én született Russel Crowe 

a botrányaival többet szerepelt 

címlapokon, mint színészi vagy 

zenészi karrierje révén.

Tavaszi turnén a megújult Európa Kiadó
A tavalyi év végén, három év után új albummal jelentkezett a magyar könnyűzene 

egyik kulcszenekara, az Európa Kiadó. Idén tavasszal pedig új felállásban folytatja a 

Menyhárt Jenő vezette zenekar, mely hat városban mutatkozik a következő hetekben.

A Nemzeti Színház mostani Csík-
somlyói passiója keresztény hitünk 
alapjaira kérdez rá, az európai kul-
tuszközösség esélyeire hívja fel a fi -
gyelmet. Egy olyan új színpadi nyelv 
megteremtését tűzi ki célul, mely-

ben a bibliai történet 
18. századi 

interpretációja, valamint Szőcs Gé-
za kortárs költői átirata szerves egy-
séget alkot a Berecz András által meg-
szólaltatott vallásos népénekekkel és 
azzal a néptánc alapú koreográfi á-
val, melyet a Magyar Nemzeti Tánc-

együttes tagjai adnak elő.

Csíksomlyói Csíksomlyói 
passió passió 

ÉletÉlet

KikapcsolóKikapcsoló

Fo
tó

k:
 M

T
I/

K
al

lo
s 

B
ea

Fo
tó

: G
o

rá
cz

 J
óz

se
f

Fo
tó

: N
ag

ys
zí

np
ad

K
É

M
É

N
Y

F
E

L
Ú

JÍ
T

Á
S

 •
 K

É
M

É
N

Y
B

É
L

E
L

É
S

 •
 T

U
R

B
Ó

S
, K

O
N

D
E

N
Z

Á
C

IÓ
S

 K
É

M
É

N
Y

E
K

 •
 K

É
M

É
N

Y
S

E
P

R
Ő

 J
Á

R
D

Á
K

 É
P

ÍT
É

S
E

Te
l.:

 +
36

-3
0/

63
6-

80
-3

6 
• 

in
fo

.f
h

20
15

@
g

m
ai

l.c
o

m



12 2017. március 23.

U
T

A
Z

Z
O

N
 A

 L
E

G
JO

B
B

 Á
R

O
N

! 


 K
E

N
E

D
I 

T
R

A
V

E
L

 •
 T

el
: 2

78
-2

15
6

hi
rd

et
és

 
a 

3.
 o

ld
al

on

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!
A Louis Galériában az értékbecslés ingyenes!

Tekintse meg weblapunkat: louisgaleria.hu

Órákat készpénzért vásárolunk!
Patek Philippe
Arany: akár 4 000 000 Ft
Acél: akár 2 000 000 Ft

Rolex Oyster Chronograph
Acél: akár 600 000 Ft

Arany: akár 1 500 000 Ft

A HÍR IGAZ!!! A sárga golyós borostyánt  
súlytól függően 50 000–100 000– 

200 000–300 000 Ft-ért vásároljuk!!

1000–3000 Ft/g-ért vásároljuk csak ezt a típust! Minél nagyobb, annál jobb!

Korall ékszereket 
 vásárolunk! 

5 000–100 000 Ft

Fazonarany: 8000–18 600 Ft/gr  

Törtezüst, fazonezüst: 170–1000 Ft/gr

Törtarany és fazonarany felvásárlás!
Az á

rvált
ozás

 jog
át fe

nnta
rtjuk

.

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

Aranypénzek  
grammja akár 18 600 Ft

Zsigmond forint
Magyar  

10 koronás 1914

Briliáns ékszereket vásárolunk!
brossokat briliánssal 300 000–800 000 Ft

Bármilyen, régi eozinmázas 
körpecsétes Zsolnay porcelánt 

megveszünk kimagasló  
áron! Töröttet is!  

1 000 000–5 000 000 Ft-ig 

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

Arany  
zsebóra

250 000 Ft– 
600 000 Ft

Ezüsttárgyakért  
kimagasló árat 
fizetünk  
készpénzben!

„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)

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

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