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Ahogy alszunk, 
úgy álmodunk

KÉSZÜL A NÉPRAJZI MÚZEUM
A munkálatok 2019 augusztusáig tartanak, a látogatók 2020 végétől vehetik birtokba. (2
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IIgIgIgIgII azazazzzzazzán szerencsésnek mondható Szabó 

GGGyGyGyGyG őzőzőzőzzzzző számára ez a mostani időszak,

hhihihihihh szszszszeenennnenn filmvásznon, tévében és színházbann

eeegegegege yayayayaráráráááráánt eseménydús volt a tavalyi éve és
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Érdekes állapot az alvás: másként jár 
az agy, másként működik a test, és 
még ha megérteni talán soha nem is 
fogjuk a szundikálás közben bekö-
vetkező jelenségek miértjeit, kicsit 
közelebb kerültünk hozzájuk egy 
Hong Kong-i tanulmánynak köszön-
hetően. 3. oldal
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Új szolgáltatás a kerületi 
egészségügyben

A cukorbeteg-lábambu-

lancia február 6-án dél-

ben indult a Rákos úti 

szakrendelés sebésze-

tén. Ezzel az új szolgál-

tatás hiánypótló az in-

tézményben. 7. oldal

Kelet-Pest

Ácsszerkezetek készítését, felújítását,

régi tetők javítását, átfedését,

bádogos munkákat,

lapostető-szigetelést,

kőművesmunkát,

kéményátrakást vállalok.

TETŐFELÚJÍTÁS RÖVID HATARIDŐVEL,
AZONNALI KEZDÉSSEL.

Tel.: 06 20 913 8458

AJTÓ - ABLAK
EGYEDI MÉRETBEN

5 év 
garancia

1161 Bp. Rákosi út 82.
Ny.: H-P: 9-18, Szo.: 9-12

06-1/4060-609  06-70/3892-052 
bb-ablak.hu  bb-ajto.hu

bb-ablak@bb-ablak.hu

Tervezéstől 
a kivitelezésig, 
15 év szakmai 
tapasztalattal!
BB ABLAK KFT.

ABLAKOK FÁBÓL ÉS MŰANYAGBÓL 
PASSZÍV HÁZAKHOZ IS!
BEJÁRATI AJTÓK FÉMBŐL, 
FÁBÓL, MŰANYAGBÓL 
BELTÉRI AJTÓK SZÉLES VÁLASZTÉKA

EGYEDI 
KEDVEZMÉNYEK!

Kérjen személyre szabott árajánlatot!

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

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

SZEMÉLY- és 
VAGYONŐR OKJ-s  
tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Budapest XIV. ker.-ben
február 17-én.

Hirdesse 
meg 
Budapesten!

Tel.: 887-07077 070

!
TeTT l : 887llll 887
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Február 26: az egyéni vállalkozók határideje
Bővült az szja-bevallás elkészítési lehetőségeinek tárháza az egyéni vállalkozók számára, idén-

től már ők is használhatják a Nemzeti Adó- és Vámhivatal webes kitöltőjét. Az egyéni vállalko-

zóknak február 26-ig kell összeállítaniuk és eljuttatniuk szja-bevallásukat az adóhivatalhoz.

Elérhető távolságban 
az építési engedély
Jövő évben lehet jogerős épí-

tési engedély a 2-es metró 

és gödöllői HÉV összeköté-

sére, és a remények szerint 

a 2020 utáni európai uni-

ós ciklusban elkezdődhet a 

beruházás.

Az első - Cinkotáig tartó - 

ütemben valósulna meg az 

Örs vezér terén a 2-es metró 

és a HÉV összekötése. Máso-

dikként alakítanák ki a rákos-

keresztúri szárnyvonalat, a 

harmadik ütemben a Cinko-

tától Gödöllői tartó szakasz, 

a negyedikben a Csömörig 

tartó szakasz korszerűsíté-

se valósulna meg. Az ötödik 

ütemben valósulhatna meg a 

Hungaroring elérése.

 ■ Zajlanak a közműki-

váltási munkálatok és 

az előkészületek a rés-

fal építéshez az új Nép-

rajzi Múzeum építkezé-

sén a Városliget mellet-

ti Ötvenhatosok terén. 

A parkolónak használt terü-
let burkolatát már felszedték, 
menetrend szerint halad a 
nemzetközi építészeti terv-
pályázaton győztes magyar 
Napur Architect építésziroda 

által tervezett új múzeum-
épület építése. 

A Liget Budapest Projekt 
keretében megvalósuló mú-
zeumi épület a tervek szerint 
2019 augusztusában készül el, 
a látogatók 2020 végétől több 
szakaszban vehetik birtokba; 

teljes pompájában 2021 máju-
sától fogadja az érdeklődőket. 
A szakma egyaránt egyetért 
abban, hogy egy óriási adós-
ságot róhat le a magyar kul-
turális élet azzal, hogy ez a 
világszínvonalú gyűjtemény 
önálló épületbe költözhet. 

 ■ Egy már ismert ha-

zai fejlesztés segítségé-

vel nemcsak egyes jár-

műveken, hanem im-

már a metró aluljárókban 

is jelentősen csökken-

het a nem kívánt szeny-

nyeződések száma.

A BKV Zrt. partnereként a Re-
systen Hungary Kft. speciális 
bevonattal látta el a mozgó-
lépcső korlátokat, ami ter-
mészetbarát módon, hosz-
szú távon kínál megoldást a 
mikroorganizmusok ellen. A 

fotokatalitikus - mesterséges 
fénnyel is működő - védőbe-
vonat alkalmazását hosszú 
és alapos teszt előzte meg az 
M2 és M4 vonalán.

Az infl uenzaszezonban kü-
lönösen fontos a prevenció, 
hogy megelőzzük a bak-
tériumok megtelepedését 
és a vírusok megjelené-
sét a felületeken. A szá-
mos hazai patikában is 
sikerrel alkalmazott meg-
oldásnak köszönhetően 
mintegy 90 százalékkal 
csökkenhet a fertőzést 

okozó organizmusok száma 
a mozgólépcsők korlátain.

A széles körben bizonyí-
tott innováció igazi paradig-
maváltást jelent a nem kívánt 
vírusok és baktériumok elle-
ni harcban. 

 Menetrend szerint halad az új 
Néprajzi Múzeum kivitelezése

Tisztaság a mozgólépcsőkön
az influenzaszezonban

Aktuális

www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu

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

Manual Hungary Kft.

IRODABÚTOR FÉLÁRON!
A hirdetés felmutatója 10% engedményt kap! 
www.irodabutorfelaron.hu

Nyitva: H-P: 9-17-ig
Te l e f o n :  + 3 6  7 0  3 6 9  9 5  6 0

Kártevőirtó munkatársat keresünk
Budapesten, kiemelt, versenyképes fizetéssel.
Elvárások: B kategóriás jogosítvány | önálló és csapatmunkára 
való alkalmasság | megbízhatóság | rugalmasság | pontosság | 
az egészségügyi gázmester, és/vagy egészségügyi kártevőirtó és 
fertőtlenítő végzettség előny
Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet
és olyan ember vagy, aki igényes
a munkájára, akkor várunk csapatunkba.
Jelentkezés a következő ímélcímen: iroda@dunatox.hu

Tel: 06 99 888 400 | info@hotellover.hu | www.hotellover.hu

HOSSZÚ HÉTVÉGÉK 
A SOPRONI LÖVÉRBEN
12 ÉVES KORIG INGYENES!*
MÁRCIUS 15., MÁJUS 1., PÜNKÖSD

12 500
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Életmód
Elindul a biztonságos étrend-kiegészítő program
Februártól elindult a biztonságos étrend-kiegészítő program a patikákban, így a program véd-

jegyével ellátott gyógyszertárakban megvásárolt termékekről tudhatja a fogyasztó, hogy azok 

megfelelőek és biztonságosak.

Ahogy alszunk, úgy álmodunk

A visszértágulat sokaknak 
csak esztétikai problémát je-
lent, pedig a vénák nem megfe-
lelő működése áll a háttérben. 

A lakosság 30-35%-a érin-
tett valamilyen fokú visszér-
tágulatban. Kezdetben csu-
pán külsőleg jelentkeznek a 
problémák, később azonban 
lábzsibbadás, lábdagadás, 
fájdalom is kialakulhat. Sőt, 
egy elhanyagolt visszértágu-
lat miatt károsodhat a láb-
szár és a lábujjak vérellátása, 
fogékonyabb lesz a gombás 

betegségekkel szemben, na-
gyobb az esély trombózis-
ra, lábszárfekélyre. Sokan 
mégsem foglalkoznak a pa-
naszokkal, mert tartanak a 
visszérműtéttől. 
A modern visszérműtétek két 
csoportra oszthatóak: az egyik 
a helyi érzéstelenítésben vé-
gezhető eljárások csoportja: 
ezek a lézeres, illetve a rádió-
frekvenciás műtétek. Ilyenkor 
az eret a hőhatás zárja el. A 
másik csoportba tartoz-
nak az érzéstelenítést 

nem igénylő, fájdalommentes 
beavatkozások: a hab szklero-
terápia (a kisebb erek, oldal-
ágak és seprűvénák kezelésé-
re), a mechanokémiai abláció 
és a ragasztó-
val történő 
érelzárás.

Modern eljárások a visszértágulat kezelésében

A rovat a   együttműködésével készült.

 ■ Érdekes állapot az al-

vás: másként jár az agy, 

másként működik a test, 

és még ha megérteni ta-

lán soha nem is fogjuk a 

szundikálás közben be-

következő jelenségek 

miértjeit, kicsit köze-

lebb kerültünk hozzájuk 

egy Hong Kong-i tanul-

mánynak köszönhetően.

A kutatás az alvópózok és az 
alvás minősége közötti ösz-
szefüggéseket vizsgálta. Ta-
lán az egyik legérdekesebb 
eredményük, hogy azok, akik 
a bal oldalukon alszanak, lé-
nyegesen többször szenved-
nek rémálmoktól, mint azok, 
akik a jobb oldalukon pihen-
nek. Míg utóbbiak mindösz-
sze 14,6 százaléka számolt 
be kellemetlen álomképek-
ről, a bal oldalukon alvók 40 

százalékának volt kellemet-
len álma. Ha mindez nem 
lenne elég, azok, akik a jobb 
oldalukon alszanak, nagyobb 
arányban számoltak be kel-
lemes álmokról is, amelyek 
a biztonságérzethez, öröm-
höz kapcsolódtak.

Azok viszont, akik a hasu-
kon fekve szeretnek aludni, 
többször éltek át erotikus ál-
mokat – érdekes a kutatók 
magyarázata, akik szerint ez 
talán azért lehet, mert ebben 
a helyzeten nehezebb léle-
gezni, és a kicsit keve-
sebb oxigént 

az agy úgy értékelheti, mint-
ha valaki szorítana minket.

A kutatók szerint mindez 
azt jelenti, hogy bizonyítha-
tóan van összefüggés az ál-
mok és a testhelyzet között, 
és hogy az agy alvás közben 
sem „kapcsol le” teljesen, az-
az válik el a külső világtól, 
hanem hatnak rá bizonyos 
stimulációk, amelyek aztán 
az álmaink alakulására is ha-
tással lesznek. 

A
Hungarodental 

az egyik 
legrégebbi 
altatásos 
fogászat.

www.hungarodental.hu

06 70 772 1315

FOGÁSZATI CENTRUM

Azonnal terhelhető
implantátumok

akár altatásban is.

Jó 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!
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ABLAK
ABLAK AKCIÓ  -45%, www. ablaksztar. hu, Tel.: 

06-1/273-0835

ABLAKAJTÓ
TÓ-ABLAK  Akció 42% kedvezmény! Bel-

és bejárati ajtók egyedi méretben fel-

kül! Cím: 1162 Bp. Rákosi út 82. Tel.: 

06-0609, Mobil.:0
6-70/679-8418 

dapestnyilaszaro. hu ABLAKCSERE RE AKCIÓ  ajándék redőnnyel, 

dvezménnyel! 5 év garancia.Tel.: 

9

AKFELÚJÍTÁS
Z-ig. Ablakmázolás, ablakbeál-

hőszigetelő üvegezés, ablak-

inak Kft. 06-70/657-1545
VÉTEL igázpalackját, hegesztő 

tmegvásárolnánk. Tel.: 

Gszervizhálóza- éből keresünk ncaszerelőket Szakmai ön- 011@gmail.
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KÉSZPÉNZ festményt, teljes h

da: XI. Fehérvári út 21/a

est: VII. Király u. 70. 

Tel.: 7
86-8224

ARANY: 9.250�F
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ARA KIRÁ

EGÉSZSÉG
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ORVOSI, KOZMETIKAI,
SZÉPSÉGIPARI
BÉRBEADÁSA

Szállá
s u. 2/b. 598

hu

anyzott és

ó
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AZON
gépet,

garanciá

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

KÁD KÁDFELÚJÍTÁS HŐ
val, Akció: fehér 16 00

240-9637, 06-30/989-42
KÉM

megbíz
ha szaké

rtelem kemenyfelujítokf

Kastélyok ber

ezüsttárgyakat, 6-12 személyes 

stb. Kovács Margit kerámiákat, H

könyveket, antik bútoroka

Díjtalan kiszállással, értékb

Üzlet: +06-1/201-6188,

ST

ÉS 

ÁS

HITEL HÁZHOZ M
Expressz Hitelcen GYORS Hitelek ingatlanra a

3 nap alatt előzetes költségek n

BAR-listásoknak is megoldhat

Kedvező lakásvásárlási hitelek, cé

hitelek kezdő vállalkozásoknak is.

Adósságrendezés, személyi hitel.

www
.hite

l-gyo
rsan.

Gyors és korrekt ügyintézés, hívjon bizalommal!

Budai Gizella: 06-70/329-1543

Iroda: 06-1/200-5254,  

e-mail: expresszhitel@t-online.hu

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

FESTÉSMÁZOLÁS

Antialkoholista csapat 

es lakásfelújítást vállal!

@vipmail.hu 998-2369

tés, mázolás,
tázás, pézés,

zerelés, stb.

ERSZÁM
ogos gépeket, élhaj-

üllőt, CO hegesztőt, 
marót, kompresz-

6-70/6026-229
 ÉPEK

k javítása 4 389-8073, 

k mosó-
rosütőt 

ő-

Díjtalan Tele (1) 280

fe bútoro
m� ezüs teljes h

LEND
v

RÉGI KÖNYVEK,  könyvtárak, hag

magas áron. Díjtalan kiszállással házh

FONT ANTIKVÁRIUM 1062 Bp., Andrássy

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

Telefon:
06-20/950-4941

Felújított m
osógépek

garanciával.
PARKETTANYIKORGÁS

OZOG? NYIKOROG?

�s Lajos parkettásmester bontás 

ünteti meg a parketta nyikorgását! 

avítás, csiszolás, tükörlakkozás. 

echnológia. 10 év garancia.

0/941-4891, 404-1230

arkettanyikorgas.hu ŐNYRELUXA
CIÓ

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

4
-2229 ny.hu

ÁSOK. 5%! s áron!

űanyag-
dőny: 
3év 

Buda
Pes
Tel.

K

Omeg akár 600 

Tartós, esztét
www.hazsz
Tel.: 

06-20

H�S FELÚJ 20% KEDV

SZOLGÁL

Lehel Csarnok - helyben vagyunk

sárolok nagyméretű és kisebb fe

dobozt, gyertyatartókat, tálcákat, törtezü

es Zsolnay porcelánokat, régi álló-, fali as

ékért első vevőként a legmagasabb árat fi

104 herendi17@freem
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 ■ Igazán szerencsésnek 

mondható Szabó Győ-

ző számára ez a mostani 

időszak, hiszen filmvász-

non, tévében és színház-

ban egyaránt esemény-

dús volt a tavalyi éve és 

az idei is annak ígérkezik. 

A napokban mutatják be a Va-
lami Amerika 3. részét, már 
fut az RTL Klubon A mi kis 
falunk 2. évada, nemrégiben 
volt a premierje párjával, Re-
zes Judittal közös Lovesha-
ke – Az élet összeráz című 
előadásuknak, illetve a Pető-
fi  Rádió reggeli műsorában is 
találkozhatunk vele Harsányi 
Levente társaságában.

– Szakmai téren látszólag 
tökéletes egyensúlyban van 
az életed. Így érzed te is?  

– Nagyképűnek tűnhet, ha 
azt mondom, hogy az utób-
bi tíz évben nagyon rendben 
vannak a dolgaim, de szeren-
csére tényleg így van. Minden 
évben kapok valamilyen iz-
galmas felkérést, amiben ki-
próbálhatom magam: ilyen 
a Valami Amerika-trilógia, a 
Beugró, a  jobbnál jobb szín-
házi előadások, énekes-tán-
cos-főzős tévéműsorok, A 
mi kis falunk és újabban a 
Petőfi  Rádió reggeli műsora, 
ahol Harsányi Levente bará-
tommal több mint egymillió 
emberhez szólhatok. Őrüle-
tes tempót futok évek óta, 
de egészséges, boldog és ki-
egyensúlyozott vagyok, úgy-
hogy ennél kívánni se lehet-
ne jobbat. 

– A Valami Amerika 3. mi-
ben tud még újat mutatni, 
miben követi a korábbi két 
részt és miben tér el tőlük?

– A három testvér és a lá-
nyok maradnak, és visszatér-
nek a kedvenc rosszfi úk, Alex 
és Bala, akik már kihagyha-
tatlan részei a „családregény-
nek”. Az alapszereplők mellé 
hét új karakter érkezik. Hihe-
tetlen sztárparádé lesz. A mi-
nőség a régi, a sztori pedig az 
előző kettőnél is pörgősebb, 
viccesebb, akciódúsabb. 

– Milyen volt újra a meg-
szokott csapattal dolgozni, 

milyen hangulatban telt a 
forgatás? A te életedben mi-
lyen szerepet tölt be ez a fi lm 
trilógia?

– Az első részt 2001-ben, a 
másodikat 2008-ban, a har-
madikat tavaly forgattuk, 
mégis olyan volt, mintha csak 
tegnap váltunk volna el egy-
mástól. Természetesen a kol-
légákkal tudunk egymásról, 
de nincs napi kapcsolatunk. 
A Valami Amerika attól mű-
ködik, hogy összeállt „A csa-

pat”. Herendi Gábor rendező 
körültekintően választotta ki 
a szereplőket és a stábtago-
kat, és itt mindenki a helyén 
van. Ettől valóban szeretet-
teljes és családias a hangulat. 
A Valami Amerika első része 
nekem nemcsak a szakmai 
kiugrást hozta meg, hanem 
megváltoztatta az életemet, 
hiszen akkor jöttem ki a tíz 
éves keménydrogos múltam-
ból. Nem is tudom, hol len-
nék most nélküle. 

– Hatalmas sikerrel futott 
tavaly az RTL Klub képer-
nyőjén A mi kis falunk. Iga-
zi örömjáték lehet a benne 
szereplő színészek számára. 
Korábban szerepeltél már so-
rozatban, a Barátok köztben 
lehetett találkozni veled, ez a 
mostani mégis attól eltérő fel-
adat. Milyen pluszt tud adni 
egy ilyen színészi lehetőség? 

– A Barátok közt anno egy 
hatnapos kirándulás volt, 
mert ki akartam próbálni 
magam egy napi sorozat-
ban is. Élveztem a munkát, 
de ott ugyanazt a karaktert 

osztották rám, amit legtöbb-
ször kapok, vagyis a nagyda-
rab, baltaarcú bűnözőét. Ez-
zel szemben A mi kis falunk 
oktondi, egyszerű, bumfor-
di körzeti megbízottja, Stoki 
egy színesebb, jól játszható, 
szerethető fi gura. A mi kis fa-
lunk egyébként abban hason-
lít a Valami Amerikára, hogy 
itt is egy nagy családdá érett 
össze a stáb. A nyári forga-
tások olyanok, mintha tábo-
roznánk. Nagyon sokat rö-

högünk és imádjuk egymást. 
– Színházi feladataid is 

sokszínűek, több színház 
színpadán is lehet találkoz-
ni veled. Január 20-án pedig 
bemutattátok Rezes Judittal 
közös előadásotokat a Hat-
szín Teátrumban, amely a 
Loveshake – Az élet összeráz 
címet viseli. Mi a jellegzetes-
sége ennek a darabnak? 

– Évekig terveztük, hogy 
csinálunk együtt egy elő-
adást. Eleinte mi 
is kétszereplős 
darabokat olvas-
gattunk, de egyi-
ket sem találtuk 
megfelelőnek. Va-
lami különleges-
séget szerettünk 
volna, így aztán 
szép lassan meg-
érett az ötlet, hogy 
írjunk magunk-
nak egy darabot. 
Így született meg 
a Loveshake, ami 
valóban rólunk 
szól, a boldog 
pillanatainkról, 

a nehézségeinkről, a kudar-
cainkról, a szerelmünkről, a 
szárnyalásról, a hétköznapok-
ról. Színházi eszközökkel, 
fi kciós elemekkel írtuk meg 
a történetünket. A nézőket 
észrevétlenül beültetjük egy 
hintába. Egyszer fent, mász-
szor lent, ezért sokan maguk-
ra ismerhetnek egy-egy hely-
zetben. Őszintén beszélünk 
arról is, amikor válságba ke-
rült a kapcsolatunk. Szemé-
lyes, őszinte, bátor előadás 

lett a Loveshake, 
mert ha leöntöt-
tük volna rózsa-
színű cukormáz-
zal, nem lenne 
hiteles. Én sem-
mit sem tudok 
félgőzzel csinál-
ni, és a féligaz-
ságoknak nincs 
értelmük. 

– Január 2-án 
részt vettél egy 
különleges keze-
lésen, amely so-
rán Lipogems el-
járással rendbe 

tették a jobb térdedet, amely 
már hosszabb ideje számos 
problémát okozott. Mit ta-
kar ez az eljárás és hogyan 
tudott neked segíteni? 

– Pár éve volt egy motor-
balesetem, ami után átestem 
egy térdműtéten. A gyógytor-
nát viszont elhanyagoltam, 
ezért mostanában egyre na-
gyobb fájdalmaim voltak. Ne-
hezemre esett a sport, és ami-
kor például 15 kilós jelmezt 

kellett viselnem a színpadon, 
alig tudtam benne táncolni. A 
Lipogems eljárás során pár 
perces zsírleszívással őssej-
teket nyertek ki a hasamból, 
aztán azokat megtisztított for-
mában visszafecskendezték a 
térdembe. Az ízület így a sa-
ját sejtjeimből épül újra, nem 
használnak semmilyen ide-
gen anyagot. Az egész eljárás 
60 perc alatt megvolt, nem al-
tattak el, nem kellett kórház-
ban feküdnöm, nem estem 
ki a munkából, nem kellett 
abbahagynom a sportolást. 
A beavatkozás után saját lá-
bon kisétáltam, és este már 
előadásom volt. A kezelés óta 
egy hónap telt el, fokozatosan 
terhelem a térdemet, és nap-
ról napra érezhető a javulás. 

– Van még a hivatásodnak 
olyan területe, amiben szí-
vesen kipróbálnád magad, 
de mindeddig nem volt rá 
lehetőséged?

– Nem nagyon van okom 
panaszra, mert meghatározó 
színházak alapításánál lehet-
tem ott és olyan előadásokban 
játszhattam, amelyeket évek 
óta emlegetnek. Főszerepeket 
játszottam nagy- és kisjáték-
fi lmekben, tévésorozatokban, 
rádiójátékban, musicalben, 
rockoperában, mesedarab-
ban, döntős voltam tévés ve-
télkedőkben és rádióműsort 
vezetek. Minden műfajban 
megfordultam már, de talán 
egy operettben még kipróbál-
nám magam. 
 Budai Klára

Szabó Győző: „A Valami Amerika első része megváltoztatta az életemet”

Fél évszázados jubileum 
Tolcsvay László sok nagysikerű musical és rockopera zeneszerzője, már 1968 óta ismert a közön-

ség előtt. Pont az idén lesz ötven éve, hogy dalokat ír és a közönség előtt áll az idén 68 éves muzsi-

kus. Ezt a „számmisztikát” kihasználva jelent meg új albuma, mely stílusosan a ’68. címet kapta.Paparazzi
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www.keneditravel.hu
Bp. 1066, TERÉZ KRT. 22. 

(4-es, 6-os villamos Oktogon megálló, BEJÁRAT AZ ARADI UTCÁBÓL)
Nyitva: H-P 09:30-17:30  Tel: 278-2156, 278-2157

KENEDI TRAVEL  ELŐFOGLALÁS 2018!
MÁRCIUS 31IG 811% KEDVEZMÉNNYEL FOGLALHAT!
HÚSVÉT AZ ADRIÁN

4 nap 3 éj 
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos tengerparti 

szállodában, svédasztalos félpanzió 
korlátlan italfogyasztással, húsvéti 

ajándék, ajándék kávé+süti a szállodában, 
élőzene, kirándulások (Krk, Rijeka, Opatija), 
borkóstolós program házi sonkával, sajttal, 

húsvéti csokoládékóstoló Opatijában
márc. 30-ápr. 2. 

59 900 Ft/fő -8-11%

SZÉKELY HÚSVÉT 5 nap 4 éj 
busz, idvez., 4 éj háromcsillagos 

szállodában, svédasztalos félpanzió, 
élőzene, kirándulások, vidám szalonnasütés 

házi túró, sajt kóstolóval
márc. 30-ápr. 3. 

59 900 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

május 17-21. 44 900 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
május 17-21. 46 900 Ft/fő -8-11%!

KINCSES KOLOZSVÁR ÉS A MOLDVAI 
FESTETT KOLOSTOROK

5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj háromcsillagos 

szállodában, svédasztalos reggeli, 
kirándulások a

program szerint
máj. 9-13. 59 900 Ft/fő -8-11%!

ÉSZAK-ERDÉLY MAGYAR EMLÉKEI
4 nap 3 éj

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

kirándulások a
program szerint

máj. 10-13. 39 900 Ft/fő -8-11%!

TÁTRA LEGSZEBB TÁJAI
 3 nap 2 éj

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

kirándulások a 
program szerint

máj. 11-13. 26 900 Ft/fő -8-11%!

NYARALÁSOK

KRK-SZIGET – OMISALJ 
4 nap 3 éj

busz, idvez, 3 éj kétcsillagos tengerparti 
szállodában, svédasztalos félpanzióval, 

Krk városlátogatás
jún. 14-17.  44 900 Ft -8-11%!

KRK-SZIGET – OMISALJ 
5 nap 4 éj

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

Krk városlátogatás
júl. 31-aug. 4., aug. 15-19.

67 900 Ft -8-11%! Ft/fő 

KRK-SZIGET – OMISALJ
6 nap 5 éj

busz, idvez, 5 éj kétcsillagos tengerparti 
szállodában, svédasztalos félpanzióval, Krk 

városlátogatás
júl. 3-8., júl. 26-31. 

79 900 Ft/fő -8-11%!
 

KRK-SZIGET – OMISALJ
7 nap 6 éj

busz, idvez., 6 éj kétcsillagos tengerparti 
szállodában, 

svédasztalos félpanzióval, 
Krk városlátogatás

jún. 27-júl. 3. 84 900 Ft/fő -8-11%!
aug. 4-10. 94 900 Ft/fő -8-11%!

KRK-SZIGET – OMISALJ
8 nap 7 éj

busz, idvez., 7 éj kétcsillagos tengerparti 
szállodában,

svédasztalos félpanzióval
aug. 28.szept. 4.  

99 900 Ft/fő -8-11%! 

KRK-SZIGET – KRK
6 nap 5 éj

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

félpanzióval, 
rijekai városnézés

júl. 3-8.
124 900 Ft/fő -8-11%!

KRK-SZIGET – MALINSKA
6 nap 5 éj

busz, idvez., 5 éj négycsillagos szállodában, 
svédasztalos félpanzióval, 

az étkezéseknél korlátlan italfogyasztással
rijekai városnézés

júl. 3-8., aug. 25-30.
125 900 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. 7-11., aug. 9-13. 

56 900 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. 21-26., aug. 18-23.

69 900 Ft/fő -8-11%!

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

szállodában svédasztalos reggelivel
jún. 21-26., 69 900 Ft/fő -8-11%! 

jún. 26-júl. 1., júl. 1-6. 
74 900 Ft/fő -8-11%!

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

szállodában svédasztalos reggelivel 
jún. 23-30. 95 900 Ft/fő -8-11%!

jún. 30-júl. 7., júl. 7-14.
97 900 Ft/fő -8-11%!

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

szállodában svédasztalos reggelivel 
júl. 14-21., júl. 21-28.

99 900 Ft/fő -8-11%!

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

szállodában svédasztalos reggelivel 
júl. 14-21., júl. 21-28.

97 900 Ft/fő -8-11%!

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

medencés szállodában 
svédasztalos reggelivel 

júl. 14-21., júl. 21-28.
107 900 Ft/fő -8-11%!

JESOLO-CAVALLINO 
6 nap 5 éj

busz, idvez., 5 éj szállás háromcsillagos 
szállodában svédasztalos reggelivel,

ingyenes strandszervíz, ingyenes WIFI
jún. 23-28., jún. 28-júl.3.

84 900 Ft/fő -8-11%!

JESOLO-CAVALLINO 
8 nap 7 éj

busz, idvez., 7 éj szállás háromcsillagos 
szállodában svédasztalos reggelivel,

ingyenes strandszervíz, ingyenes WIFI
júl. 15-22., júl. 22-29.

109 900 Ft/fő -8-11%!

ALBÁNIA – DURRES
10 nap 9 éj

busz, idvez., 1-1 éj oda-vissza Szerbiában, 
7 éj Durresben  háromcsillagos szállodában 

svédasztalos reggelivel
aug. 10-19.

104 900 Ft/fő -8-11%!

MONTENEGRO
6 nap 5 éj

busz, idvez., 5 éj háromcsillagos szállodában 
svédasztalos reggelivel

jún. 21-26., jún. 26-júl. 1.
84 900 Ft/fő -8-11%!

MONTENEGRO
8 nap 7 éj

busz, idvez., 7 éj háromcsillagos szállodában 
svédasztalos reggelivel

aug. 18-25.
109 900 Ft/fő -8-11%!

GÖRÖGORSZÁG
KAMENA VOURLA

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

háromcsillagos szállodában, 7 éj Kamena 
Vourlán kétcsillag pluszos, medencés 

szállodában, Görögországban svédasztalos 
félpanzióval

aug. 10-19. 129 900 Ft/fő -8-11%!

BULGÁRIA
9 nap 6 éj

busz, idvez., 6 éj négycsillagos, medencés 
SPA szállodában,

 ultra all inclusive  ellátással
aug. 10-18. 119 900 Ft/fő -8-11%!
szept. 4-12. 94 900 Ft/fő-8-11%!
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. Álláspont
Óvatosan a kijelentésekkel! 
Ne kínáljuk fel magunkat túlterhelésre, kihasználásra! Az állásinterjún viszont mérjük fel jól 

irányzott kérdésekkel, mennyire pörgős, milyen terheléssel jár a munka. A terhelhetőség he-

lyett inkább a hatékony munkavégzéssel jellemezzük magunkat!

 ■ Már egy jó pár éve 

folyton azt hallhat-

juk/olvashatjuk, hogy a 

HR-eseknek csak pár per-

cük van az önéletrajzunk 

átolvasására, ezért annak 

így minél tagoltabbnak, 

rövidebbnek, jól átlátha-

tónak kell lennie. Emellett 

azonban minél figyelem-

felkeltőbb is legyen, hogy 

kitűnjön a tömegből.

Alapvetően az önéletrajz fel-
építése nem változott, az aláb-
bi részeket kell tartalmaznia:

– Személyes adatok
– Fénykép
– Szakmai tapasztalat, 

munkatapasztalat
– Tanulmányok
– Nyelvismeret 
– Egyéb: különböző trénin-

gek, a számítógépes ismeret, 
a vezetői engedély és a sze-
mélyes kompetenciák, stb. 

– Hobbi: nem kötelező, de 
kiegészülhet az önéletrajz a 
hobbi résszel is, hogy szemé-
lyesebbé váljon. 

Változik a hozzáállás az 
oldalszámmal kapcsolatban. 

Még mindig igaz az, hogy a túl 
hosszú (4-5 oldal) önéletrajz-
tól óvakodjunk, azonban már 
nem kell feltéten egy oldalba 
összesűríteni mindent, hacsak 
nem pályakezdő az illető. Az 
optimálisan elfogadott hossz 
mára a 2 oldal, azonban nem 
szükséges erre aranyszabály-
ként tekinteni, így csak azért, 
hogy meglegyen, ne akarjunk 
mindent feltüntetni. 

Ugyanakkor pont amiatt 
részesítik mára már sok-
szor előnyben az egy oldal-
nál hosszabb önéletrajzokat 

(főképp több éves szakmai 
tapasztalatot követően), mert 
sokszor egy oldalból nem de-
rül ki igazán, hogy pontosan 
mivel foglalkozott az illető, 
illetve milyen személyiség. 

Valószínűleg az már nem 
lesz újdonság, hogy sok 
HR-es rákeres a pályázókra 
Facebookon és LinkedIn-en 
is. Éppen ezért arra is fi gyel-
nünk kell, hogy mit teszünk 
közzé és mindenki számára 
láthatóvá a közösségi profi -
lunkon, ezzel is befolyásol-
va a rólunk kialakított képet.

Önéletrajz trendek 2018-ban

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

Az álláskeresésben feladás 
az, mikor már nem keresünk, 
nem küzdünk, nem akarjuk 
megoldani a helyzetünket. 
Így lehet beleragadni a re-
ménytelenségbe, a közmun-
kába vagy a rossz, bántalma-
zó légkörű állásba leginkább.

Amikor változtatunk, 
irányt váltunk, mással pró-
bálkozunk, elvállalunk egy 
teljesen másmilyen állást, 
akár az anyagi túlélés érde-
kében, akkor azt nem adtuk 
fel, hogy megoldjuk a hely-
zetünket. Ez a feladat. Hogy 
a megoldás új állás találása, 
vállalkozás alapítása, külföld-
re költözés, más városba köl-
tözés karrierváltás vagy bár-
mi más lesz, az egyedi.

A megoldás módja lesz so-
kaknál az, amire vagy pró-
bálkozások árán jön rá, és/
vagy segítséget kér. Ilyenkor 
jön, hogy „nem adom fel”, 
de félreértelmezi a fel nem 

adást. A kitartó önsorsron-
tók mellett a feladás fogalmát 
rosszul meghatározók életét 
simán megkeserítheti a „so-
ha ne add fel!” Pedig tényleg 

ne! Keressük az utakat, hatá-
rozzuk meg a céljainkat, és 
menjünk feléjük. Csak egy 
jó cél esetén van értelme a 
kitartásnak.

Soha ne adjuk fel! Rendben, de hogyan?

FIGYELEM!

INGYENES CÉGES BUSZJÁRATTAL

Br. 250.000 - 300.000 Ft/hó

+ 40.000 Ft BELÉPÉSI BÓNUSZ!
+ Féléves prémium

+ Ingyenes céges buszjáratok

06 30/ 523- 6115
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Az utóbbi időben csalók a 
katasztrófavédelemre és 
szén-monoxid-érzékelő-
ket forgalmazó cégekre 
hivatkozva csöngetnek 
be lakásokba és árul-
nak szén-monoxid-ér-
zékelőket. Többnyire 
egyedül élő, idős embereket 
keresnek fel és győzik meg 
őket, hogy vásároljanak tőlük 
30-50 ezer forintért készülé-
ket, különben bírságra számít-
hatnak – hívta fel a fi gyelmet 
a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság.

Fontos tudni, hogy ma-
gánlakásokba nem kötelező 

szén-monoxid-érzékelőt 
felszerelni, senki nem 

bírságol azért, ha valaki-
nek nincs ilyen készüléke. 
A katasztrófavédelem ez-
zel együtt azt ajánlja, hogy 
szerezzen be érzékelőt, az 
ugyanis életeket menthet. Jó 
minőségű szén-monoxid-ér-
zékelő 10-12 ezer forintért 
beszerezhető.

A katasztrófavédelem hon-
lapján elérhető azoknak az 
érzékelőknek a listája, ame-
lyek megfelelő biztonságot 
nyújtanak. Ne vásároljanak 
szén-monoxid-érzékelőt há-
zaló eladóktól!

 ■ A cukorbeteg-láb-

ambulancia február 

6-án délben indult a Rá-

kos úti szakrendelés se-

bészetén. Ezzel az új 

szolgáltatás hiánypót-

ló az intézményben.

– A szakrendelő lesz az el-
ső budapesti járóbeteg-intéz-
mény, ahol ezt a beavatkozást 
OEP-fi nanszírozással fogjuk 
végezni. A rendelések elő-
jegyzés alapján minden pá-
ros hét keddjén dél és délután 
4 óra között a szakrendelő se-
bészetén lesznek – mondta 
dr. Mecseky László sebész, 
traumatológus főorvos.

Dr. Mecseky László neve 
garanciát jelenthet a XV. ke-
rületi cukorbetegek számá-
ra. Az általa kezelt betegek 
ugyanis jelentős arányban 
elkerülik az amputációt, és 
a későbbiek során sem es-
nek vissza. 
Van olyan be-
tege, akit már 
húsz éve ke-
zel sikeresen. 
Az elve, hogy 
nem a „köny-
nyebbik” meg-
oldásnak tűnő 
amputációt kell 

választani, hanem gyógyí-
tani. Információink szerint 
azonban Mecseky doktor 
nemcsak gyógyítani fog a 
XV. kerületben, hanem ké-
pezni is fogja az orvosokat is. 
A nagy tapasztalattal rendel-
kező szakemberek szeretnék 
a tudásukat átadni a fi atalabb 
nemzedéknek.

– Riasztó adat, hogy a vég-
tagok több mint háromszo-
rosát amputálják Magyar-
országon mint Európában, 
ahelyett, hogy megpróbálnák 
komplex kezeléssel a beteg-
ségeket orvosolni – mondta 
dr. Mecseky László. 

A többes szám ebben az 
esetben nem udvariasság. 
Mecseky doktor ugyanis a 
kezeléseket képzett podi-
áterrel együtt végzi, aki a 
cukorbeteg lábak speciális 
ápolására és gyógytornájára 
szakosodott. 

Csalók házalnak 
szén-monoxid-érzékelőkkel

Új szolgáltatás a kerületi 
egészségügyben 
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MUNKALEHETŐSÉG NYUGDÍJASOKNAK!
Dolgozni szeretne? 
Társaságra vágyik?

Szeretné kamatoztatni a tudását?
Csatlakozzon hozzánk, keresse az oldalunkat a facebookon!

facebook.com/nyugdijasmunkak
vagy

nyugdijasmunkak@gmail.com
Az üzenetekre azonnal válaszolunk, kollégáink hívják, 

hogy milyen lehetőségek vannak.
Akiket most keresünk:

• adminisztratív feladatok
• pénzügy

• bérszámfejtés
• könyvelés
• iratkezelés
• archiválás

Amit ajánlunk:
rugalmas munkavégzés

4–6 órában
szövetkezeti formában, kedvező adózás mellett.
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ABLAK-AJTÓ
MŰANYAG ABLAK  , redőny kedvező áron, ga-
ranciával.Ingyenes felmérés! Tel: 30/211-2439 
www. amitmamegvehetsz. hu

AJTÓ ABLAK  Redőny gyártása-beépítése 5 év 
garanciával! Web: bb-ablak. hu, bb-ajto. hu, e-mail 
cím: bb-ablak@bb-ablak. hu Tel: 06-1/40-60-609 
Mobil: 06-70/679-8417 Nyitvatartás: H-P 9-18, Sz 
9-12 Cím: 1161 Budapest Rákosi út 82.

ABLAK-AJTÓ JAVÍTÁS
AKAD, SZORUL  , huzatos, beázik? Régi, új, fa, 
műanyag, bukó-nyíló, tetőtéri nyílászárók javí-
tása. 06-30/793-2443

ADÁS-VÉTEL
DUNNÁKAT, PÁRNÁKAT  23.500 Ft/kg-ig, 
hagyatékot, örökséget, bizsukat, ékszere-
ket vásárolok. 06-70/422-4659

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

AUTÓ
AUTÓFELVÁSÁRLÁS AZONNALI  készpénzfi zetés-
sel, hitel kiegyenlítéssel is. Díjmentes állapotfel-
mérés háznál: +36-30/682-1390

ÁLLAT
BŐRÖS KACSAHÁJ  tepertőnek való, házhoz szál-
lítva rendelhető. Érd.: 06-20/493-4607

TYÚK  , 14 hónapos, tollas, NEM ketreces, NEM 
kitojt 690 Ft/db. KACSA, fehér, hápogós, 3kg-os. 
690 Ft/kg. INGYENES szállítás. 06-70/776-3007

MANCHESTER TERRIER  4 éves szuka családi okok 
miatt eladó, 50.000 Ft. 06-30/864-8228

ÁLLÁS
23. KERÜLETI  festék raktárba keresünk kisze-
relőket, komissiózókat 2 műszakba, valamint 
Bilk logisztikai központba, hűtött raktárba rak-
tárost és targoncást. Felvételi interjú: 2018. 
02.22., csütörtök 15.00 óra, Budapest 1238, 
Grassalkovich u. 122-124., Táncsics Mihály Műv-
ház. Érd.: 06-70/342-1653

SZEMÉLY ÉS  vagyonőröket keresünk Budapest II. 
kerületi, irodaházba. 30/482-0055

ISASZEGI TELEPHELYRE  betanított munkásokat 
keresünk CNC esztergagép és maró kezelésére, to-
vábbá lakatos szakembereket keresünk fi nomme-
chanikai szerelési munkára. Érd: 06-28/898-260 
vagy 06-20/386-5910

www.babakocsigyar.hu
Budapest Home Center Babaáruház

MamaKiddies Blue
Fox 3 az 1-ben baba- 
kocsi szett extrákkal
79.990 Ft 

AJTÓ–ABLAK
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u M�anyag nyílászárók 
45% kedvezménnyel febr. 28-ig!

5 légkamrás német Veka profilból akár három réteg� 
üveggel, 7 év garanciával.

Fakro tetőtéri ablakok 25% kedvezménnyel!
Tetőablakokhoz külső-belső rolók széles választéka! Padlásfeljárók, tetőkibúvók.
Dekorfóliás, CPL beltéri ajtók 29.930 Ft+áfa-tól!
Továbbá redőnyök, párkányok, garázskapuk kedvező áron.

Kérjen irodánktól személyre szabott árajánlatot!
Már 17 éve a lakosság szolgálatában!

CSOMAGOLÓT, OPERÁTORT  keresünk autó-
alkatrészek raktározásával foglalkozó céghez, 
2 műszakba, 8 órába, Pátyra. Céges busz Bu-
dapestről megoldott. Feladatok: csomagolás, 
minőségi és mennyiségi ellenőrzés, pántolás, 
kézi szkennelés. Bérezés: bruttó 1120-1206 Ft 
+ 30%-os műszakpótlék + havi bónusz kb. 
br. 17.500 Ft + cafetéria próbaidő után nettó 
20.000 Ft. Jelentkezni e-mailen lehet „Páty” 
jeligére lehet a toborzas@s-forras. hu címen. 
Érd.: 06-70/342-1653

TAKARÍTÓT KERESÜNK  fröccsüzem, raktár, iro-

dák területének tisztántartására. 1 műszakos 

munkarend hétfőtől péntekig, bruttó 1050 Ft/

óra + cafetéria. Munkavégzés helye: Gyál (BKV 

busszal Budapestről megközelíthető) Jelentkez-

zen a 06-30/483-3737 telefonszámon.

A Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi 

Egyetem, Kollégiumok 
Műszaki Osztály az alábbi 

szakmunkás álláslehetőséget  
hirdeti meg:

Az önéletrajzokat a  
humaneroforras@mail.bme.hu 

e-mail címre várjuk.

ÖSSZESZERELŐI MUNKÁRA  keresünk dolgozó-

kat a XVIII. kerületben. Azonnali kezdéssel! Tel.: 

06-30/338-9403

Budapesti takarító cég 
rész- és teljes 

munkaidőbe keres új 
munkatársat 

TAKARÍTÓ 
pozícióba.

Jelentkezés: Az 
iroda@pedanteria.hu 

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

BUDAPESTI  munkásokat keresünk építőipari se-

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

CO2-hegesztőket
Fényezőket
Lakatosokat

keresünk
gödöllői munkahelyre

• Kiemelten magas bérezés
• Hosszútávú munkalehetőség

• 50 km körzetből a munkába járás 
költsége 100%-ban térített

• Akár azonnali munkakezdéssel

+36-70/384-7636
godallas2015@gmail.com

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

ELTARTÁS
ELTARTÁSI SZERZŐDÉST  kötne idős férfi  közép-
korú nővel vagy házaspárral, együttéléssel, gon-
dozással, Budapesten. Tel.: 70/356-5566

ELTARTÁSI, 
ÉLETJÁRADÉKI

szerződést kötne középkorú hölgy. 
Ápolás, gondozás biztos háttérrel, 
szükség esetén havi járadékkal. 

Hívjon bizalommal.
06-20/746-6370

ÉLETMÓD

 
tanfolyam

hídnál.
 

FESTÉS-MÁZOLÁS
FESTÉST, MÁZOLÁST,  burkolást vállalok! Nyug-
díjasoknak kedvezménnyel, bútormozgatással, 
takarítással! Tel.: 06-30/422-1739
FESTÉS, MÁZOLÁS  burkolási, csempézési mun-
kát vállalok. Azonnalra is! 06-1/294-60-57, 
06-20/33-12-456
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST,  tapétázást azon-
nalra vállalok, üres lakásokra árkedvezmény. Tel.: 
06-20/247-7185

FOGÁSZAT
FOGSOR EXPRESSZ!  Javítás azonnal. Készítés 
gyorsan.Tel : 06-1/784-1772, 06-30/961-8655 
Szombaton is!
KIVEHETŐ FOGPÓTLÁSOK  készítése, javítása. 
Nyugdíjasoknak kedvezmény! Bp. József krt. 
59-61. Tel.: 06-30/334-1963

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

HÁZTARTÁSIGÉP
 SZERVÍZ-BIZOMÁNYI
-  mosógépek, mikrok, porszívók, 

takarítógépek és egyéb 
háztartási gépek javítása

-  felújított mosógépek, hűtők 
nagy választékban, kedvező 
áron kaphatók GARANCIÁVAL!

1152 Bp. Rákos út 76-78.
 T.: 06-1/418-2676

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!

CARTIER
Acél:  

akár 20 000 Ft
Arany:  

akár: 100 000 Ft

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

OMEGA
CONSTELLATION
Acél: akár 40 000 Ft

Arany:  
akár 200 000 Ft

VACHERON
CONSTANTIN

Acél: akár 500 000 Ft
Arany:  

akár 1 000 000 Ft

PATEK PHILIPPE
1930-AS ÉVEK

Acél: akár 2 000 000 Ft
Arany:  

akár 400 000 Ft

Keresek Angelus, 
Heuer, Marvin, Doxa, 

Bovet, Tavannes,  
Breitling, Vetta  

acél stopperos órákat 
100 000–300 000 Ft-ig!

Zsebórák 
200 000–500 000 Ft-ig

Gyűjteményeket bármilyen nagy tételben megvásárolok!

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

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

FIGYELEM! FIGYELEM!

Brilles ékszerek: 
100 000–3 000 000 Ft-ig

Ezüst tárgyak: 100–600 Ft/gr-ig

Tört- és fazonarany: 
6000–19 800 Ft-ig

B ill ék kB ill ék k Tö é fTöö é f
Zsazsa Galéria gyűjtői árakon vásárol!

06-30/788-6062

Hagyatékot 

is!

222222

ttt

akár

10 000–30 000 Ft 

darabja

Agancs felvásárlás!

RUHATISZTÍTÓ SZALONBA 
MUNKATÁRSAT KERESÜNK

,  
 

 

FELADATOK: 
 
•

Hirdetésfelvétel: Telefon: 06-1/887-0707
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Arany, ezüst, briliáns, fogarany és órás-, 
ékszerész hagyaték felvásárlás!

KORREKT, MEGBÍZHATÓ, LEINFORMÁLHATÓ

Briliáns ékszerek  
aukciós áron! 

Fazonarany: 9000 Ft-tól 
Arany felvásárlás:  
6000 Ft-tól Az
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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

SÁRGA Borostyán 
100 000 Ft-tól

ÚJ ÉV, ÚJ REMÉNYEK, 
SOKKAL TÖBB PÉNZ

Dinasztia Galéria

erede
ti

MINDENFAJTA SVÁJCI AUTOMATA - 
MECHANIKUS, STOPPEROS ÓRÁK
Rolex; Omega; Iwc; Patek Philippe;
Vascheron; Universal; Angelus;
Doxa; Marvin

FELMENT az ezüst dísztárgyak 
és dobozos készletek ára 
EXTRA AJÁNLAT!

HERENDI felvásárlás

RÉGI arany,
ezüst,
papírpénz

Felújított mosógépek 
garanciával!

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

INGATLAN

ELADÓ 30  m-re a tengertől egy apartman 
(27m2) Montenegróban, egy kis fürdőszobá-
val, 10 m²-es tengerre néző terasszal, vala-
mint egy dupla garázs felével. Ára: 10M Ft. 
Tel.: 06-48/312-794

TANYA ELADÓ  Pálmonostorán. Irányár: 2.600.000 
Ft Érdeklődni: 06-30/328-2333

BUDAPESTEN A VÁRBAN  eladó ingatlant kere-
sek megvételre 45-50 m-ig. Tel: 06-20/417-2373

ELADÓ KÉTSZINTES  (70m2) ház Montenegró-
ban,40 m-re a tengertől, két apartmant, egy 
hálószobát és egy garázst tartalmaz.230 m²-es 
telken, amelyen szép, 2 m magas szőlőlugas, 
gránátalmafa és fügefa van. 20 m²-es ten-
gerre néző erkéllyel. Ára: 200.000.-Euro. Tel.: 
06-48/312-794

JOBBÁGYIBAN KÉTSZINTES  , jó állapotú családi 
ház eladó vagy értékegyeztetéssel budapesti la-
kásra cserélhető. Bővebb leírás ingatlan.com-on 
megtalálható. Ár: 27,9 M Ft. Tel.: 06-70/4245-463

BALATONMÁRIAFÜRDŐN  Árvácska utcában föld-
szinti, tetőtéri helyiségekkel nyaraló eladó. Ár: 
21,9 MFt. Érd.: 06-30/9737-094

TÁPIÓSZŐLŐSÖN ELADÓ  3660 m²-es telek, 
könnyűszerkezetes építménnyel és 12 lábas 
konténerrel.Víz, villany bevezetve. Víz és elekt-
romos hálózat 90 m hosszban locsoláshoz ki-
építve. Tel.: 06-20/3552-606

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

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, növénytele-
pítés, sövénynyírás, fűnyírás, fakivágás. Tel.: 
06-30/9494-550

KONTÉNER
AZONNALI KONTÉNERSZÁLLÍTÁS  , sitt, hulladék-
szállítás 4-12 m³-es lenyitható konténerekkel. T.: 
06-30/948-4000
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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.

LAKÁSSZERVIZ

Házépítés, lakásfelújítás
garanciával,

25 év tapasztalattal.
Cégünk teljes körű 

építést-felújítást vállal,
mérnöki háttérrel,

az Ön igénye szerint!
Festés, burkolás, kőműves

munka, víz-, gáz-, villanyszerelés.

Hívjon bizalommal: 
06-20-235-5001

hungerinvestkft@gmail.com

MUNKA

Há
z- é

s la
kásfelújítás

Csak pontosan, szépen,
         úgy érdemes.

Gipszkartonozót,
festőt,

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!

ROVARIRTÁS

ROVAR- ÉS 
RÁGCSÁLÓIRTÁS
SZAKÉRTELEM, DISZKRÉCIÓ, 

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS. 
Pl. POLOSKAIRTÁS 10900.- Ft-tól, 

CSÓTÁNYIRTÁS 7900.- Ft-tól.
megrendeles@dunatox.hu

Tel.: +36-1/951-0253,
+36-30/343-3155

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

ÉPÜLETEK TERVEZÉSE  kedvezményes miskol-
ci árakon! Elérhetőség: giftenergykft@gmail.
com 06-30/228-9516

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

MINŐSÉGI SZŐNYEGTISZTÍTÁS  háztól-házig 
szállítással, kárpittisztítás, szőnyegszegés, 
szőnyegjavítás, garancia, kedvezmények. 
06-30/6913-501, www. szonyeg-karpit. hu

TETŐ
TETŐ DOKTOR!  Régi tetők felújítása, cseréje; 
bádogozás, csatorna, beázás elhárítás; előtetők 
építése; Lindab tető; megerősítés, fedlapcsere; 
tetőtérbeépítés, szigetelés, cserepezés. Számla-
képesen! Telefon: 06-70/361-9824

MAGAS ÉS LAPOSTETŐK  kivitelezését, fel-
újítását, javítását, szigetelését, ezek bádo-
gosmunkáit vállalom! 35 év gyakorlattal! Tel.: 
06-20/92-68-321

ÜDÜLÉS
TÉLI AKCIÓK!  6 nap 5 éj szállás, 5 svédasztalos 
reggeli + 5 vacsora. Idegenforgalmi adó, ga-
rázs, wifi . CSAK: 21.900 Ft./fő/ csomag! Több 
ajánlat: 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

TERMÁL HOTEL  Pávai gyógyszálló Berek-
fürdőn. Simogató gyógyvíz, családias lég-
kör, februárban még tavalyi áron, TB ál-
tal támogatott gyógykezelési lehetőség! 
www. termalhotelpavai. hu T.: 06-59/519-111

VÁLLALKOZÁS
TERHESSÉ VÁLT  cégét megvásároljuk! Magas 
tagi kölcsön, magas házipénztár előnyben! Tel: 
06-30/3454-724

Hihetetlen Fogászati Akció! 
Akciónk időtartama alatt minden

FOGPÓTLÁST
kedvezményes áron készítünk el. 

Mozgáskorlátozottság esetén 
kiszállási lehetőséggel! 
Részletfizetési lehetőség! 

Fogsorok: 34 900 Ft/db
Porcelán koronák: 17 900 Ft/db

Fogsor javítás: 2490 Ft/db

06-20/886-2268

XII., Divatáru üzlet 
Németvölgyi út 2. 

Ny.: H-P 10-18 óráig 
Tel.: 06-20/9365-457 

email: judit.regner@gmail.com
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!

X

T
ÚJ!
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A Survivor győztese az utódját keresi
Megkezdődött a Survivor 2018-as évadára jelentkezők meghallgatása. A tömeg-

ben ismerős arcok is feltűntek, a túlélő show előző évadának győztese és játékos-

társai látták el tanácsokkal a válogatásra érkezőket.Kikapcsoló

Történelmet írt
az Egri Úszó Klub

Hat és fél évvel ezelőtt, 2011 
nyarán az önkormányzat össze-
vonta a két egri úszószakosz-
tályt, s az eltelt idő jó döntés-
ként igazolta a merész lépést. 

A tavalyi év mindent felül-
múlva - a MÚSZ elnökének, 
Wladár Sándornak a szavait 
idézve - sporttörténelmet írt 
az egri úszósport életében, 

hiszen imponálóan nyerték 
meg a hazai szakosztályok kö-
zötti pontversenyt. 

Kovács Ottó irányításával az 
egriek nem csak a honi, hanem 
a nemzetközi szereplés tekin-
tetében is a legjobbnak bizo-
nyultak 2017-ben. 

A nagyszabású sajtótájé-
koztatón Kovács Cs. Tamás 

tanácsnokon keresztül is kér-
te Wladár Sándor a nagyobb 
mértékű támogatást, melynek 
biztosítása elengedhetetlen az 
elért eredmények megőrzésé-
hez, illetve újabbak eléréséhez. 

Sós Csaba szövetségi ka-
pitány is elismerő szavakkal 
süvegelte meg az Egri Úszó 
Klub 2017. évi teljesítményét, 

Sós Csaba szövetségi kapitány, Wladár Sándor úszószövetségi elnök, Kovács Cs.
Tamás tanácsnok és Kovács Ottó, az Egri Úszó Klub vezetője FOTÓK: HONFI GÁBOR 

Szakmai megbeszélés a Bitskeyben. Cseh László, Wladár Sándor 
és Sós Csaba a víz fölött. 

amikor a szakosztály 24 spor-
tolója nyert bajnoki aranyér-
met, s ez szinte példátlan ma-
gas szám. 

Kovács Ottó kiemelte Cseh 
László edzőjének, Plagányi 
Zsoltnak a munkáját, aki Tö-
rökbálinton az életét tette bele 
ebbe a sikerbe. 

A MÚSZ teljes vezérkarának 
egri látogatása nem csak szim-
bolikusan, de a szavak szintjén 
is megfogalmazta, hogy a ma-
ximális támogatást megadja az 
EÚK részére. Ugyanakkor látják 
azt, hogy az ország élére ug-
rott egri úszósport nem tudja 

kihasználni a lehetőségeit, ha 
nem kap helyben az eddigiek-
nél nagyobb támogatást. 

Lapunk kérdésére – mely-
ben a 2015. január 1-jével Eger-
be igazolt világklasszist az el-
telt 3 év értékelésére kértük 
– Cseh László a következőket 
válaszolta szinte gondolkodás 
nélkül: „Már az első héten biz-
tos voltam benne, hogy jó hely-
re igazoltam. Az egyéni sike-
reim mellett különleges öröm 
hozzájárulnom ahhoz, hogy 
a hazai úszósport legeredmé-
nyesebb szakosztályává vált az 
Egri Úszó Klub. Honfi Gábor

Fejtse meg rejtvényünket és a megfejtést küldje be címünkre!
Szuperinfó Rejtvény, 1133 Budapest, Gogol u. 26.,

e-mail: rejtveny@szuperinfo.hu
2018. február 23.

rejtvénycsomagot sorsolunk ki.
A helyes megfejtést és a nyertesek nevét 

A Szuperinfó 2018/5. heti rejtvényének megfejtése:

Nyertese:
Tóth Zsolt, Budapest XI.

Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.
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Az EFOTT szervezői az EL-
TE segítségével, megannyi 
programkínálattal és fellépő-
hozatallal javában készülnek már 
az idei fesztiválra, John Newman 
szuperhíre után pedig egy újabb ütős 
bejelentéssel rukkoltak elő. 

Július 10-16. között, a Velen-
ce-Sukoró térségében megrendezett 
EFOTT-on már biztosan ott lesz nap-
jaink egyik világkedvence, Jessie J. 

A Grammy-re is 
jelölt díva Európában 
már sokszor, de hazánkban még so-

sem lépett nagyközön-
ség elé. 

A sztár dalai többmil-
liárdos letöltést generál-
tak már a zene-streame-
lő platformokon, illetve 
a YouTube-on, de igen 
nagy tekintélyre és né-
zettségre tett szert a brit 
és ausztrál Voice men-
toraként és zsűritagja-
ként is.

A Valami Amerika 3 története szerint, Ta-
más, Ákos és András, a balek testvé-
rek minden eddiginél lehetetlenebb 
helyzetbe kerülnek a szélhámos 
Alexnek köszönhetően. A kö-
rülményeket bonyolítja a 
rendőrség és a két rivális 
maffi abanda, Baláék és 
Toniék is. Egy rejtélyes, 
milliókat érő, lopott 
bélyegért indul haj-
sza, aminek tétje a 
fi úk sorsa. Eszter és 
Timi is beleveti ma-
gát a nyomozásba, 
mindenki versenyt 
fut az idővel. Va-
jon ezúttal is sike-
rül kikeveredniük 
a slamasztikából?

Georg Friedrich Händel, minden idők 
egyik legnagyobb zeneszerzője szü-
letésének 333. évfordulóját méltó 
tiszteletadással, egyik monumen-
tális oratóriumának magyarországi 

bemutatójával ün-
nepli a Magyar Hän-

del Társaság és a Sa-
varia Barokk Zenekar. 
A 2018. február 23. 

péntek 19:30 órai kezdés-
sel műsorra tűzött Susan-

nát az A La Resurrezione, a 
Messiás, az Esther, a Deborah, 

a Saul, a Samson és a Solomon 
előzte meg – tehát hosszú a még be-

mutatandó művek sora.
A Susanna előadásában a zene-

kar állandó és kiváló énekszólistái 
szerepelnek. A 
címszerepben 
Baráth Emőkét 
láthatjuk-hall-
hatjuk, aki több 
alkalommal mű-
ködött már köz-
re Händel-művek 
előadásában.

I M P R E S S Z U M

Ki adó: Mobil Lap Kiadói Kft. 1133 Budapest, Gogol utca 26.  
• Szerkesztőség: szerkesztoseg@szuperinfo.hu • A kiadásért felel: A kiadó ügyvezető igazgatója  
• Főszerkesztő: Lizák Anna • Szerkesztő: Budai Klára • Tördelés: Tárcziné Fülöp Hajnalka
• Hirdetésfelvétel: hirdetes@szuperinfo.hu, 1133 Bp., Gogol utca 26. • Tel.: 887-0707, fax: 887-0777
• Terjesztés: terjesztes@szuperinfo.hu • Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt.  
Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 12. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető

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

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Ezt a klasszikus remekművet gyakran 
nevezik a német Rómeó és Júliának. És 
valóban: Ferdinánd és Lujza története 
némileg emlékeztet Shakespeare tra-
gédiájára. A herceg nagyhatalmú mi-
niszterének fi a egy szép polgárlányba 

szeret bele, ám a fi ata-
lok szülei nem 

nézik jó 

szemmel a kapcsolatot. Sőt, a kény-
szerűen titkolt, tiltott szerelmet 

a legaljasabb cselszövésekkel 
próbálják ellehetetleníteni az 

udvar intrikusai. A fi atalok 
éteri szerelmét lelketlen 

hatalmi harc árnyékolja 
be – s hőseink megállít-
hatatlanul rohannak a 
tragédia felé. Schil-
ler szomorújátéka 
a 18. század végén 
játszódik, ám der-
mesztően érvé-
nyes ma is.

A Pesti Magyar 
Színház előadá-
sát Eperjes Károly 
rendezte.
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Friedrich Schiller:
Ármány és szerelem

A YouTube 2. legnézettebb klipje az új New Level Empire dal
Miközben a Belédfulladnék második hónapja a MAHASZ lista legtöbbet játszott magyar 

dala, megérkezett a legújabb NLE sláger. Az AK26-tal kooperációban született Nagyon Na-

gyon már a megjelenés másnapján a YouTube 2. legnézettebb klipje lett.Kikapcsoló

Ikrek
Mostanában akaratlanul 

is felpaprikázhat má-

sokat. Talán nem veszi 

észre a viselkedését, 

de flegma vagy 

kritikus megnyil-

vánulásával ki-

húzza má-

soknál a gyufát. 
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Skorpió

A 
következő 

napokban 

szinte 
m

inden, 
am

ibe 

belekezd, 

káoszba 

fullad. M
indenütt fel-

fordulást lát, a m
un-

kahelyén, a kap-

csolataiban, a lel-

kéről m
ár nem

 is 

beszélve.

Nyilas
Egy visszatérő egészségi 

probléma lehet úrrá ma-

gán. Ez sajnos annak is 

köszönhető, hogy mos-

tanában elhanyagol-

ta az egészségét. 

Látogassa meg 

mielőbb az orvo-

sát!

Bak

Lehető
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John Travolta
A Vízöntő férfi örök álmodozó, 

hódításai sikerességéhez kétség 

sem férhet. A február 18-án szü- 

letett John Travolta romantikus 

filmek főszerepeiben szerzett 

magának hírnevet, amely 

azóta is töretlen.

Valami Amerika 3
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Exkluzív üzletünk: 
Budapest II. Margit krt. 51–53.

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

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!
Tekintsék meg megújult weblapunkat: louisgaleria.hu A Louis Galériában az értékbecslés ingyenes! 

Bármilyen brilles ékszer, gyűrű, lánc,  
fülbevaló, bross akár 100 000–5 000 000 Ft-ig 
(a brillkő méretétől függően)

Aranypénzek grammja akár 18 600 Ft

Magyar 10 koronás 
1914

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

A HÍR IGAZ!!!  
A sárga golyós  

borostyánt súlytól függően  
50 000–100 000– 

200 000–300 000 Ft-ért 
vásároljuk!!

Keresek Angelus, Heuer, Marvin, Doxa, Bovet,  Tavannes,  
Breitling, Vetta acél stopperos órákat 100 000–300 000 Ft-ig!

Zsebórák 200 000–
600 000 Ft-ig!

Gyűjteményembe keresek színes,  
régi eozinmázas  körpecsétes  

Zsolnay porcelánt! Kimagasló áron, 
törötett is! Mérettől  

függően 300 000–3 000 000 Ft-ig!

Váza  
szőlőfürtökkel 

levelekkel

Váza  
relife 

mintákkal

Kaspó őzzel

Virágtartó

Panorámás 
Kaspó

Tál relife 
mintával

CARTIER
Acél:  

akár 80 000 Ft
Arany:  

akár: 100 000 Ft

PATEK PHILIPPE
Arany:  

akár 4 000 000 Ft
Acél:  

akár 2 000 000 Ft

ROLEX OYSTER
CHRONOGRAPH

Acél: akár 600 000 Ft
Arany:  

akár 1 500 000 Ft

Zsigmond forint

Gyűjteményeket bármilyen nagy tételben megvásárolok!
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