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Több oka lehet 
az alvászavarnak

HOGY VÁLASSZUNK SONKÁT?
6700 tonnányi sonka és egyéb főtt-füstölt hús fogy a húsvéti ünnepi időszakban. (2

. o
ld

al
)

AAAAAAAAAAAAA VVallóó VViilláág viillllááttóóll 
aaz Anikó Showig
NNádai Anikót 8 évvel ezelőtt 

iismerhettük meg, amikor az 

RRTL Klubon futó Való Világ 

ccímű valóságshow szereplője 

llett, majd találkozhattunk vele

ttöbbek között az Éjjel Nappal

BBudapest csapatában és a 

FFarm műsorvezetői szerepébenn 

issi .  4. oldalall

Az, aki rendszeresen kialvatlannak 
érzi magát, bizonyára alvászavar-
ral küzd. Ezt okozhatja valamilyen 
„társbetegség”, mint például lelki 
betegség, depresszió, de magas vér-
nyomás is. A rendszertelen, egész-
ségtelen életmód is előidézhet alvás-
problémákat. 3. oldal
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ABLAK, REDŐNY, 
SZÚNYOGHÁLÓ

Időtálló minőség Sziléziából. 
AKCIÓ!! -55%!

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

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

Figyelem! Unokázós csalók
A XVI. Kerületi Újság felhív-

ja a figyelmet, hogy az elmúlt 

néhány hétben többször ke-

resték meg kollégáikat azok, 

akik sajnálatos módon áldo-

zatul estek a Kertvárosban 

ismét egyre gyakrabban előforduló bűncselek-

ménynek, az unokázásnak. 7. oldal

Kelet-Pest

LPG 199 Ft/l
Pb gáz 3990 Ft

Motorgáz 4500 Ft

Nyugalom, csak az ár robbant:

XV. Késmárk u. 9.

N

ROBBANÁS
A GÁZKÚTON!!!

Ha Ön üzleti szemléletű, kitartó, céltudatos 
személyiség, akkor szakmai önéletrajzát küldje 

az agota.tabornebagi@groupama.hu email címre!

A Groupama Biztosító Zrt. 
ÜZLETKÖT� munkatársakat keres.

•  Pénzügyi szolgáltatások 

értékesítése (OTP Bankcsoport 

termékskálájával kiegészítve)

• Igényfelmérés, nyugdíjtervezés

• Ü gyfelekkel való kapcsolattartás

• Ügyfélkör kialakítása

•  Oktatásokon, tréningeken való 

rendszeres részvétel

•  Ingyenes képzések, -  irodahasználat, folyamatos mentorálás

•  Gyakorlott értékesít�knek kezd� támogatási rendszer

Feladat:

Amit kínálunk:

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!

Kövess minket a  -on is!
www.facebook.com/ szuperinfobudapest
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Aktuális
A Vajdahunyadvárban május 
13-ig látogatható interaktív 
kiállítás és játék képzeletbe-
li utazásra, izgalmas próba-
tételre hív. 

A mesebeli kaland során a 
látogatók megismerhetik a ti-
tokzatos varázsvilágot, miköz-
ben furfangos feladványok, já-
tékos fejtörők és megbűvölt 
szigetlakók teszik próbára bá-
torságukat, ügyességüket és 
érzékeiket.

Az Elvarázsolt sziget ura, 
a találékony Varázslómes  ter 
különféle próbatételeket eszel 
ki, hogy megbizonyosodjon 
róla, ki alkalmas varázslóta-
noncnak. A legrátermetteb-
bek a kaland végén egy titkos 
varázstárgyat megérintve va-
rázslótanonccá válhatnak. A 
képzeletbeli trópusi szigeten 
barangolva a látogatók nem 
csak a rejtőzködő Varázsló-
mesterrel, de az esőerdők 

számtalan különös lakójával 
és meglepő jelenségeivel is 
találkozhatnak. 

Belépéskor a látogatók szö-
veges játékfüzetet kapnak, 
mellyel lépésről lépésre ke-
rülhetnek egyre közelebb a 
célhoz, a varázslótanonccá 
váláshoz. A több mint 1000 
négyzetméteren megvalósu-
ló, izgalmas kiállítás és já-
ték új látványvilággal és aján-
dékkal várja a kalandvágyó 
látogatókat. 

Megújul a Széna tér 
A jövő év végére egy megújult, a felújított Széll Kálmán térhez méltó, megnövelt zöldte-

rülettel rendelkező Széna tér jön létre. Várhatóan az ott lévő buszpályaudvar más helyre 

kerül majd, erről folynak az egyeztetések.

 ■ Több mint 6700 ton-

nányi sonka és egyéb 

főtt-füstölt hús fogy 

a húsvéti ünnepi idő-

szakban, háztartáson-

ként átlagosan 2,4 kilo-

gramm a fogyasztás a 

húsvéti ünnepek idején.

Mostisch Martina, a Magyar 
Húsiparosok Szövetségének 
(Hússzövetség) ügyvezető 
titkára szerint fontos, hogy 
a vevő a vásárláskor legyen 
tisztában azzal, hogy a hús-
véti füstölt áruk kategóriá-
jában sokféle minőségű ter-
mék található a piacon. A 
húsvéti sonkák főbb típusait 
ismertetve elmondta, hogy 
a parasztsonka egész cson-
tos, bőrös comb vagy lapoc-
ka szárazon pácolva. Ezt a 
terméket 6 Celsius fokon 
több hétig (hónapig) érlelik, 
és hideg füsttel több napon 
át, több órán keresztül füs-
tölik, a termék hat hónapig 
eltartható.

 A hagyományosan érlelt 
nyers (darabolt) sonka pedig 
bőrös vagy anélküli, comb-
izmok (felsál, dió), lapocka, 
tarja, karaj, szárazon pácolva, 
néhány héten keresztül érlel-
ve, hideg füsttel több napon 
át, több órán keresztül füstöl-
ve. Ez a termék egy hónapig 
tartható el.

 A gyorspácolt nyers son-
kát konyhasót és nitritet tar-
talmazó páclével (maximum 
25 százalékos) injektálják 
be. Több napig fedőpácban 

érlelik, majd hideg vagy me-
leg füsttel több napon, több 
órán keresztül füstölik. Egy 
hónapig eltartható.

 A gyorspácolt, főtt sonka 
pedig konyhasót, nitritet és 
egyéb anyagokat tartalmazó 
páclével (maximum 25 szá-
zalék) beinjektált hús, amit 
több napig érlelnek, hideg 
vagy meleg füsttel több órán 
keresztül füstölik, és 72 Cel-
sius fokon főzik, vákuumfó-
liába csomagolják. Egy hóna-
pig eltartható.

Elvarázsolt sziget Ezekre figyeljen mielőtt 
sonkát vesz!

www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu

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

Manual Hungary Kft.

 Szakértelem   Minőségi munka   Gyors kiszállás
 Diszkréció   Háziállatbarát technológiák

Tel.: 06 1 951 0253, 06 30 343 3155
e-mail: megrendeles@dunatox.hu

www.dunatox.hu

CSÓTÁNYIRTÁS
6800 Ft-tól

RÁGCSÁLÓIRTÁS
6600 Ft-tól

POLOSKAIRTÁS
10 900 Ft-tól

HANGYAIRTÁS
8100 Ft-tól BOLHAIRTÁS

8100 Ft-tól
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Életmód

 ■ Reggeli kapkodás, 

napkezdő meeting, 

e-mailek, üzleti találko-

zó, újabb céges megbe-

szélés, rohanás… A pör-

gős mindennapok során 

nemhogy egészségesen 

táplálkozni, de általában 

pár egészségtelen fala-

tot bekapni sincs idő.

Íme, pár egyszerű, életmód-
váltóknak kötelező tipp, ami-
vel nem csak időt spórolha-
tunk, de az egészségünkért 
is tehetünk, ha irodai étke-
zésről van szó! 

Reggelizzünk, mint egy 
császár…
A napindító kapkodásban álta-
lában kimarad a legfontosabb 
étkezés, a reggeli, pedig en-
nek következményeitől egész 
nap szenvedhetünk. A reggeli 
nem csak a vércukorszint sta-
bilizálásában, a napi energia-
szükséglet biztosításában, de 
az anyagcsere helyes műkö-
désében is kulcsszerepet ját-
szik. A nehézkes koncentrá-
ció, émelygés, ingerültség és 
egyéb jól ismert tünetek mind 
megelőzhetőek lennének, ha 
csak egy kicsit odafi gyelnénk. 

Az irodában is ehetünk egész-
séges és laktató fi nomságokat, 
mint például a zabkása, a gyü-
mölcssaláta, egy kis túró vagy 
granola. Ha picit több időnk 
van, akkor még otthon elké-
szíthetünk egy fehérjével dú-
sított palacsintát, teljes kiőrlé-
sű pirítóst avokádóval és főtt 
vagy buggyantott tojással. Ha 
az irodába beesve máris rohan-
nunk kell egy megbeszélésre, 
akkor dobjunk össze otthon 
egy smoothie-t, amit kávéster-
moszba töltve a meeting alatt 
vagy a munkába való bejutás 
ideje alatt is elkortyolhatunk. 

Az a fránya koffein
A kávé hatásairól megosz-
lanak a vélemények, de 
az biztos, hogy a túlzott 

fogyasztása nem túl sze-
rencsés. Ha a reggeli feke-
te nélkül nehezen indul a 
nap, megpróbálhatunk más, 
egészségesebb alternatívák-
ra váltani. Kortyolgassunk 
élénkítő teát vagy válasz-
szunk inkább egy turmixot, 
gyümölcslevet – hisz lehet, 
hogy a fáradtságunk oka az 
ingadozó vércukorszintünk.

Egészséges nasik
Ha délután semmiképp nem 
tudunk lemondani a nassolás-
ról, együnk egy almát, banánt 
vagy tartsunk a fi ókunkban 
pár szelet 100% gyümölcsből 
készült aszalt gyümölcssze-
letet vagy cukor nélkül ké-
szült vegán zabkekszet, eset-
leg magvakat. 

3 egyszerű tipp az egészséges 
irodai táplálkozáshoz

 ■ Valamilyen betegség 

és a rendszertelen élet-

mód is okozhat alvásza-

vart - hívta fel a figyel-

met Purebl György, a 

Semmelweis Egyetem 

Magatartástu-

dományi Inté-

zetének igazga-

tóhelyettese.

Annak, aki rend-
szeresen kialvat-
lannak érzi magát, 
alvászavara lehet. 
Ezt okozhatja va-
lamilyen „társ-
betegség”, mint 
például lelki beteg-
ség, depresszió, 

de magas vérnyomás is. A 
rendszertelen, egészségte-
len életmód is előidézhet 
alvásproblémákat.

A Semmelweis Egye-
tem közleménye szerint 

Magyarországon az embe-
rek több mint 9 százaléka 
szenved krónikus inszomni-
ában. Ez azt jelenti, hogy az 
érintettek legalább három hó-
napon keresztül többször al-

szanak rosszul, 
mint jól, annak 
ellenére, hogy 
egyébként len-
ne lehetőségük 
aludni. Emel-
lett nappali tü-
netek, például 
koncentrációs 
zavar, nyűgös-
ség vagy han-
gulati ingadozás 
is jelentkeznek 
náluk.

Több oka lehet az alvászavarnak

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!

Fehívjuk a betegek figyelmét, 
hogy a Görgey Artúr utcai 

SZAKRENDELŐBEN működő 
fül-orr-gégészeti és az audiológiai 
szakrendelésünkön mindenkinek 

INGY ENES 
H A LL ÁSV IZSGÁ L ATOT 

biztosítunk!
Nagyothalló betegeinknek 
elérhetőek személyre 
szabott hallásjavító készülékek.

Rendelési idő: a hét minden munkanapján
Érdeklődni és bejelentkezni az alábbi telefonszámokon lehet.

Tel.: 369-47-77, 06-70-418-5170
Tamatika Kft.

Hallókészülék elemek kedvezményes áron kaphatók!
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 ■ Nádai Anikót 8 évvel 

ezelőtt ismerhettük meg, 

amikor az RTL Klubon fu-

tó Való Világ című való-

ságshow szereplője lett, 

majd találkozhattunk ve-

le többek között az Éjjel 

Nappal Budapest csapa-

tában és a Farm műsor-

vezetői szerepében is. 

Háromnegyed éve, 2017. jú-
lius 3-án pedig elindult az 
RTL Gold csatornán az Ani-
kó Show, amelyben hétköz-
napi témákról beszélget civil 
vendégekkel. A műsor sike-
rét mi sem igazolja fényeseb-
ben, mint az, hogy már a 150. 
adást is maguk mögött tudják. 

– Mennyire érzed magadé-
nak a műsort, mi az, amit 
a legjobban szeretsz benne? 

– A műsort már az első 
próbafelvételek óta teljesen 
a magaménak érzem. Ami-
kor belépek a stúdióba és 
felvillannak az első fények, 
mindig rá kell jönnöm, hogy 
borzalmasan hálás vagyok a 
munkámért, és azért, amit 
az RTL-nek köszönhetek. Ha 
visszagondolok, hogy a Való 
Világ castingra megérkeztem 
2010-ben és most veled in-
terjúzhatok a saját műsorom 
második évadának felvételei-
ről, akkor szerintem reális, 
ha azt mondom, hogy ez egy 
megvalósult álom.

– A műsorvezetés, mint 
műfaj nem volt ismeretlen 
számodra, hiszen már koráb-
ban is volt lehetőséged több-
féle produkcióban is próbá-
ra tenni magad, egy önálló 
show műsor azonban teljesen 
más jellegű kihívások elé ál-
lítja az embert. Kezdetben mi 
jelentette a legnagyobb kihí-
vást és bizonytalanodtál-e el 
valaha abban, hogy ez való-
ban neked való-e vagy sem?

– A Való Világ után szere-
pet kaptam az Éjjel Nappal 
Budapestben, majd a legfon-
tosabb „állás” várt rám, hi-
szen anya lettem. Patrik ér-
kezése mindent felülírt, nap 
mint nap hálát adok az égiek-
nek, hogy megajándékoztak 
a kisfi ammal. Később a Farm 

című műsorban Fördős Zével 
együtt segítettünk eligazod-
ni a vidékre vágyó kalando-
roknak, utána pedig nem volt 
megállás a ValóVilág Powe-
red By Big Brother stúdiójáig 
Istenes Bencével. Ezekben a 
műsorokban mindig volt egy 
társam, akire támaszkodhat-
tam vagy akivel kiegészít-
hettük egymást. Az Anikó 
Show teljesen más terep, hi-
szen egyedül vagyok, és egy-
fajta moderátorként segítem 
a műsor folyamatát. Akik el-
jönnek hozzánk, megoldást 
keresnek vagy döntésre sze-
retnének jutni. Nem felada-
tom helyettük dönteni, csak 
meghallgatni őket és segíteni 
a kommunikációt. Nem egy 
olyan szituációról tudunk, 
amelyik a műsor hatására 

oldódott meg és ez nagyon 
jó érzés.

– Erdélyi Mónika hasonló 
felépítésű show-műsora 2001-
től 2010-ig futott az RTL Klu-
bon. Mi volt a célod, a célo-
tok, a hasonlóság vagy a 
különbözőség hangsúlyozá-
sa a „nagy elődhöz”? Hogy 
tapasztaltad, mennyire ha-
sonlítgatták a műsor minő-
ségét és vele együtt a te tel-
jesítményedet Mónikáéval? 

– Már a legelején hangsú-
lyoztam, hogy nem szeretnék 
Mónikára hasonlítani, vagy 
a két show között párhuza-
mot húzni, hiszen ez most 
az Anikó Show. Biztos vagyok 
benne, hogy az emberek ha-
sonlítgattak az elején, de ez 

már elmúlt. Jólesett, amikor 
egyik nap bevásárlás közben 
odajött hozzám egy hölgy, 
hogy a tegnapi adás mennyi-
re megviselte, és büszke rá, 
hogy felvállaltam a könnyei-
met. Kellemes szembesülni 
azzal, hogy a műsor eléri az 
embereket.

– Mónika 10 évig állt a ka-
merák előtt a stúdióban, te 
az első háromnegyed éveden 
vagy túl. Mi az, ami miatt ez 
a műsor érdekes tud maradni 
számodra és nem válik rutin-
ná, monoton feladattá?

– Nem tud monotonná vál-
ni, mert nap mint nap új em-
berekkel találkozom. Új szi-
tuációk, új történetek és új 
megoldások. Ráadásul azt 
fontos elmondanom, hogy 
nem minden történet vég-

ződik happy 
enddel a stú-
dió falai kö-
zött, olyankor 
mi csak elin-
dítjuk az úton 
a kommuniká-
ciót és a meg-
oldásban csak 
bízni tudunk. 
De olyan is 
volt, amikor egy család, 
amelynek a tagjai hosszú 
évekig nem beszéltek egy-
mással, a díszletben végre 
megtörték a csendet és ki-
békült anya és fi a. 

– A televízióban főként 
szórakoztató, bulvár mű-
sorokban lehetett találkoz-
ni veled. El tudnál esetleg 

képzelni komolyabb hang-
vételű, akár műsorvezetői, 
akár más típusú feladatot 
magadnak? Vannak arra vo-
natkozóan ambícióid, hogy 
miben próbálnád még ki ma-
gad szívesen?

– Azért vagyok hálás, ami 
most van. Nem szoktam sok-
kal előbbre tervezni vagy gon-
dolkodni, de az biztos, hogy 
most a helyemen vagyok. Sze-
rintem vannak olyan oldala-
im, amit még a nézők nem lát-
hattak, de idővel talán ezekre 
is fény derül.

– A karriered szempontjá-
ból inkább hiszel a „sorssze-
rűségben” vagy azt vallod, 
hogy a tudatos tervezés az, 
ami előre vihet? Melyiket iga-
zolta és hogyan eddig a sa-
ját életed?

– Hiszek a sorsban. Nézzük 
meg a példámat: 2010-ben el-
jöttem a Való Világ castingjá-
ra. Nyolc év alatt anya lettem, 
önálló műsorom van, és túl va-
gyok jó pár műsor házigazda 
szerepén. Márkák választot-
tak arcuknak és a social me-
dia felületeim is remekül mű-
ködnek, amire nagyon büszke 

vagyok, mert én magam keze-
lem a mai napig az oldalaimat. 
Persze az én fejemben is van 
egy kép, hogy hol szeretnék 
majd 5 év múlva tartani, de 
erről beszéljünk majd akkor, 
és elárulom, hogy sikerült-e.

– A szélesebb közönség 
2010-ben, a Való Világ 4. 
évadában ismerhetett meg, 
amelyben VV Anikó néven 
szerepeltél. Gyakran nyilat-
kozod, hogy egy percig sem 
bántad meg, hogy beköl-
töztél a Való Világ villába, 
sőt, pozitív hatással volt az 
életed további alakulására. 
Összehasonlításképpen, mi-
lyen életet éltél előtte és mi 
változott, miután a 4. he-
lyen végezve kikerültél az 
„aranykalitkából”?

– Minden megváltozott! 
Megérkeztem Bajáról egy 
műkörmös végzettséggel és 
beköltöztem a villa falai kö-
zé. Rá pár évre én vezettem 
már ezt a műsort.

– Az eddigi tevékenységeid 
közül melyikre vagy a leg-
büszkébb és miért? 

– A kisfi amra, Patrikra!
– Milyen új feladatok vár-

nak rád 2018-ban? Milyen 
terveid vannak erre az év-
re akár a hivatásod, akár a 
magánéleted terén?

– Az idei év már most iz-
galmasnak ígérkezik, hiszen 
folyamatosan forgatjuk az 
Anikó Show második évadát. 
Nagyon szeretnék elmenni 
nyaralni valami szép tenger-
parti helyszínre, és kicsit bar-
nulni. De ígérem, hogy tar-
togatok még meglepetéseket 
erre az évre! Budai Klára

Nádai Anikó – A Való Világ villától az Anikó Showig

Koncertekkel ünnepli 15. születésnapját az A38
Különleges koncertekkel ünnepli tizenötödik születésnapján az újbudai A38 hajó. A két-

hetes születésnapi fesztivál április 24-től május 8-ig tart, fellép mások mellett a Nouvelle 

Vague, a Too Many Zooz, az Akkezdet Phiai, a Neo, a VHK és az Anima Sound System is.Paparazzi
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AAAA BBBBuuueeennnaaa VVVViisstttaaa SSoooccciiaal CClluuubb szzzttáárrrjjaa BBuuuddaaappeeessstteeeennn kkkoooonnnccceerrtttteeezziikkkk
A világhírű Buena Vista Social Club egyik sztárja, Eliades Ochoa gitáros, énekes ismét ha-

zánkba látogat, hogy igazi kubai hangulatot varázsoljon április 28-án, az Akvárium Klubba. 

Ezúttal Grupo Patria zenekarával, európai turnéjuk egyik állomásaként érkezik hozzánk.Színes hírek

 ■ A Harlem Globetrot-

ters kosárlabdacirkusza 

április 10-én este 7 óra-

kor izgalmas és érdekes 

kosárlabda show-val ér-

kezik a Papp László Bu-

dapest Sportarénába.

A csapat folytatja világhírű 
hagyományát a labdakezelés 
varázslásával, a kosárlabda 
játék művészi tökély-
re vitelével, és a csak 
rájuk jellemző csalá-
di szórakoztatással, 
mellyel továbbra is iz-
galomban tartják ra-
jongóikat, a kisgyere-
kektől a nagyszülőkig.

Az 1926-ban alapí-
tott világhírű Harlem 
Globetrotters egyet 
jelent a családi szó-
rakoztatással és a 

fantasztikus kosárlabda mu-
tatványokkal. A Globetrotters 
már 9 évtizede elkötelezett a 
rajongói iránt, tagjai között 
tudhat jószolgálati nagykö-
veteket is. A csapat bejárta 
a világot, mindenhol ledön-
tötte a kulturális és szociális 
korlátokat, miközben kosár-
labda játékukkal rekordokat 
döntöttek.

Harlem Globetrotters, 
show a pályán!

 ■ A Sláger TV-n min-

den nap jelentkező, Ze-

neposta című műsor-

ban Pordán Petra és 

Abaházi Csaba teljesí-

ti a nézők kívánságait. 

Legyen szó születésnapról, 
névnapról, vagy bármilyen 
más fontos alkalomról, a be-
telefonálók mindig számíthat-
nak a két műsorvezetőre, akik 

várják a kívánságokat, üzene-
teket. Petra és Csaba között 
szemmel láthatóan megvan 
az a bizonyos kémia, ám most 
utánajártunk, hogy ez minek 
köszönhető!

A két műsorvezető 2017 
szeptembere óta dolgozik 
együtt a képernyőn. Petrá-
nak pályafutása alatt több 
férfi  műsorvezető partnere 
is volt már, de Csabával vala-

hogy különösen gyorsan 
egymásra hangolódtak.

- Az első pillanatban 
megvolt köztünk a kémia 
Csabával. Már a közös 
munka legelején kialakult 
köztünk az összhang, ami 
mára olyan erős, hogy be-
fejezzük egymás monda-
tait. Szerintem kell né-
mi kis pimaszság, a férfi  
és női szerepekkel való 

játék, csipkelődések, zrikálá-
sok -  ezektől működünk iga-
zán jól – mondta Pordán Petra. 

Abaházi Csaba is hasonló-
an pozitívan vélekedik. Sze-
rinte azonban náluk a siker 
kulcsa abban is rejlik, hogy 
rendkívüli módon különböz-
nek egymástól, ami jót tesz a 
munkakapcsolatnak.

- Annyira különbözünk, 
amennyire csak két ember kü-
lönbözhet. Azért tudunk egy-
mással komolyabb témákról is 
beszélni, mert szinte minden-
ben más a véleményünk. A 
zenei ízlésünkről nem is szól-
va, abban sincs semmi közös. 
Pont ezek miatt, néha nem is 
értem, hogy lehet, de valami 
különös módon mégis nagyon 
jól működünk együtt – tudtuk 
meg a közös munka kulissza-
titkait Abaházi Csabától. 

Pordán Petra: „Az első pillanatban 
megvolt köztünk a kémia Csabával”

KENEDI TRAVEL  ÁPRILIS 30IG 
58% ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!

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

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 -5-8%!

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 -5-8%!

DÉL-ERDÉLY ÉS A VASKAPU 
4 nap 3 éj

busz, idvez, 3 éj háromcsillagos szállodában 
svédasztalos reggelivel, al-dunai hajózás, 

kirándulások (Temesvár, Szörényvár, Orsova, 
Káazán-szoros, Herkulesfürdő, Cserna-völgy, 

Vajdahunyad vára, Déva Vára)
júl. 26-29. 41 900 Ft/fő -5-8%!

ÉSZAK-ERDÉLY MAGYAR EMLÉKEI
4 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában, 
svédasztalos reggeli, kirándulások
máj. 11-14., jún. 8-11., júl. 27-30.

39 900 Ft/fő -5-8%!

KINCSES KOLOZSVÁR ÉS A MOLDVAI 
KOLOSTOROK

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

máj. 9-13., jún. 6-10.
59 900 Ft/fő -5-8%!

TÁTRA LEGSZEBB TÁJAI
 3 nap 2 éj

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

máj. 11-13
26 900 Ft/fő -5-8%!

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 -5-8%!

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 -5-8%!

KRK-SZIGET – OMISALJ 
4 nap 3 éj

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

Krk városlátogatás
jún. 14-17.  44 900 Ft -5-8%!

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 -5-8%!

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 -5-8%!

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 -5-8%!

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

szállodában svédasztalos reggelivel
jún. 21-26.,69 900 Ft/fő -5-8%! 

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 -5-8%!

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 -5-8%!

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

szállodában svédasztalos reggelivel 
jún. 23-30. 95 900 Ft/fő -5-8%!

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 -5-8%!

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

svédasztalos reggelivel
jún. 21-26., jún. 26-júl. 1.

84 900 Ft/fő -5-8%!
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ABLAK
ABLAK AKCIÓ  -45%, www. ablaksztar. hu, Tel.: 

06-1/273-0835

ABLAKAJTÓ
TÓ-ABLAK  Akció 42% kedvezmény! Bel-

és bejárati ajtók egyedi méretben fel-

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

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

dapestnyilaszaro. hu ABLAKCSERE RE AKCIÓ  ajándék redőnnyel, 

dvezménnyel! 5 év garancia.Tel.: 

9

AKFELÚJÍTÁS
Z-ig. Ablakmázolás, ablakbeál-

hőszigetelő üvegezés, ablak-

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

tmegvásárolnánk. Tel.: 

Gszervizhálóza- éből keresünk ncaszerelőket Szakmai ön- 011@gmail.
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Ez a kupon 6 ér Önne

Bp., VII. R
á

/Grand Ho Telefon: 06-2

KÉSZPÉNZ festményt, teljes h

da: XI. Fehérvári út 21/a

est: VII. Király u. 70. 

Tel.: 7
86-8224

ARANY: 9.250�F
EZÜST: 370�Ft-tól

ékszer

fazo
fazon

KP.

ARA KIRÁ

EGÉSZSÉG

otoro
s, ép 304 800,- Ft 0,- Ft

00,- Ft 
helyet

t

ORVOSI, KOZMETIKAI,
SZÉPSÉGIPARI
BÉRBEADÁSA

Szállá
s u. 2/b. 598

hu

anyzott és

ó

06

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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Változó munkamorál
A munkáltatóknak észre kell venniük, hogy a világ változott, a munkamorál is változott. Az online 

lehetőségekkel munka és magánélet keveredik. Munkaidőn túl is rá fog nézni a céges emailjeire, 

munkaidőben is chatelni fog a házastársával. Kérdés, hogyan kezelik ezt egy irodai környezetben?Álláspont

 ■ Egy cégnél való fel-

mondásunkkor szá-

mos dologra kell oda-

figyelnünk, mert a 

körülmények hatá-

rozzák meg, hogy pon-

tosan melyik típusát 

is kell alkalmaznunk. 

Felmondás közös meg-
egyezéssel

Ez talán a leginkább problé-
mamentes megoldása a fel-
mondásnak, mivel ennek lé-
nyege az, hogy a munkáltató 
és a munkavállaló közösen 
megegyezik abban, hogy nem 

szeretnének a továbbiakban 
együttműködni. 

A (rendes) felmondás 
A munkavállaló részéről kez-
deményezett felmondás a 
legtöbb esetben azért törté-
nik, mert már talált egy má-
sik munkahelyet. 2018-ban a 
foglalkoztatott részéről törté-
nő felmondást már a rendes 
szó elhagyásával, egyszerűen 
felmondásként nevezzük. Ha-
tározott munkaidejű felmon-
dás esetén kötelező részletes 
indoklást írni. Határozatlan 
idejű munkaviszony esetén, 
mindenféle indoklás nélkül 

felmondhat a foglal-
koztatott, így ez az 
egyszerűbb út. 

Akár határozott, 
akár határozatlan 
munkaviszonyról is 
legyen szó, rendes 
felmondás esetén 
nem jár végkielégítés, 
azonban felmondási 

idő van. A munkaviszony 
csak a felmondási idő lejárta 
után szűnik meg, azonban fel 
nem használt szabadnapjain-
kat ez idő alatt is kivehetjük.

Felmondás a munkavállaló 
részéről próbaidő alatt
Ebben az esetben is minden-
féle indoklás nélkül kiléphet 
a foglalkoztatott, méghozzá 
azonnali hatállyal, tehát fel-
mondási idő sincs. 

Azonnali hatályú felmondás 
a munkavállaló részéről
Amennyiben mindez nem 
próbaidő alatt történik, úgy 
részletes indoklást kell írni, és 
annak kellően nyomós érvnek 
(munkáltatói kötelezettség-
szegés, vagy a munkát lehe-
tetlenné tevő magatartás) kell 
lennie ahhoz, hogy probléma 
nélkül megvalósulhasson a 
felmondás. Abban az esetben, 
ha a felmondás oka jogos, ak-
kor jár a végkielégítés.

A munkavállaló felmondási 
lehetőségei 2018-ban

 ■ Ne csak az interjún 

keltsünk jó benyomást, 

hanem az állásinterjú 

után is – erre való a kö-

szönőlevél. Viszonylag 

kevesen ismerik, pedig 

rendkívül hasznos lehet! 

Mint ahogy a nevéből is adó-
dik, fő célja, hogy köszönetet 
mondjunk benne. A köszö-
nőlevelet az állásinterjú után 
szokás elküldeni az interjúz-
tatónak, hogy – ha valóban 
pozitív benyomásokat keltett 
bennünk az interjú -, elmond-
juk benne, 
hogy örülünk 
a lehetőség-
nek, szimpati-
kusnak találtuk 
a kollégákat/
munkahelyet, 
stb. Gyakor-
latilag ez egy 
visszaigazolás, 
hogy részünk-
ről pozitívan 

zárult az interjú, és továbbra 
is érdekel az állás.

Ezen kívül célja még, hogy 
választ adjon vagy kifejtsen 
egy olyan kérdést, amire nem 
jutott elég idő az interjú köz-
ben, vagy az interjún nem tu-
dott átgondolt, megfontolt vá-
laszt adni. Ezek kizárólag a 
technikai kérdésekre vonat-
koznak – mikor tudunk kez-
deni, milyen műszakban/
munkaidőben tudnánk dol-
gozni, stb.

A legideálisabb az interjú 
utáni napon küldeni.

Állásinterjú utáni 
köszönőlevél 

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

Munkaerőt keres?
Velünk megtalálja

a legmegfelelőbbet!

Álláshirdetését adja fel
a Szuperinfóban!

Kérjen ajánlatot:
budapest@szuperinfo.hu

vagy 887-0707

BUDAPEST
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A XVI. Kerületi Újság felhívja 
a fi gyelmet, hogy az elmúlt 
néhány hétben többször ke-
resték meg kollégáikat azok, 
akik sajnálatos módon áldo-
zatul estek a Kertvárosban is-
mét egyre gyakrabban előfor-
duló bűncselekménynek, az 
unokázásnak.

Az alábbiakban a XVI. kerü-
letben megtörtént eset olvas-
ható, természetesen a nevek 
megváltoztatásával.

- Kezét csókolom, a lá-
nya, Magdi kért meg, hogy 

telefonáljak, mert nagy bajba 
került, és szüksége lenne 1,3 
millió forintra. 

- Sajnos nincs itthon csak 
háromszázezer forintom.

- Nem baj, azért elmegyek, 
és ha esetleg tetszik otthon 
ékszert tartani, azt segítek el-
adni, hogy Magdi minél előbb 
pénzhez jusson.

Az idős hölgy épp előző nap 
olvasott egy cikket az unoká-
zós csalókról, de elmondá-
sa szerint annyira meggyőző 
volt, akivel beszélt, meséje 

pedig olyan hihető volt, 
hogy eszébe sem jutott 
kételkedni. Még akkor 
sem fogott gyanút, ami-
kor a bűnözőt beenged-
te a lakásába, és az végig 
tartotta a kapcsolatot va-
lakivel telefonon, miköz-
ben segített neki meg-
keresni az aranyláncot. 
A szellemi képességei 

teljes tudatában lévő nyugdí-
jas csak azután hívta fel másik 
lányát, hogy a csaló távozott. 

FIGYELEM!
• A csalók mindig nagyon 

kedvesek és udvariasak.
• A csalók készségesen 

házhoz jönnek.
• A csalók jól öltözöttek és 

ápoltak.
• A csalókat mindig várja 

az utcán valaki, aki azt fi gyeli, 
nem jön-e haza a hozzátarto-
zó, vagy esetleg nem hívtak-e 
rendőrt.

• A csalók készséggel elkí-
sérik az áldozatot a bankau-
tomatához, ha nincs otthon 
annyi készpénz, amennyit 
kérnek, majd eltűnnek.

Ezúton kérjük az időseket, 
hogy idegent ne engedjenek 
be a lakásukba, és minden 
gyanús esetet azonnal je-
lentsenek a rendőrség 112-es 
telefonszámán!

Figyelem! Unokázós csalók
Fo

tó
: b

p1
6

.h
u

Sajnos ma Magyarországon az érszűkület mintegy 400 ezer embert érint. 
Vizsgáltassa meg magát, és ha szükséges vegye fel a harcot az érszűkület ellen!

Bővebb információ: www.medhungary.com, 06-72/551-714,
06-20/541-1466, 06-70/620-4121, 06-30/336-9525

Ügyeleti telefon 16 óra után, illetve hétvégén:
06-20/495-8280, 06-30/596-8599, 06-30/336-9525.

A kezelőcentrum a vizsgálati idő változtatásának jogát fenntartja!

A VIZSGÁLAT INGYENES!

A betegségnek számos rizikófaktora van. 
Mikor érdemes ezt a vizsgálatot elvégezni?
•  Ha magas a vérnyomása vagy a 
koleszterinszintje

•  Ha cukorbeteg vagy túlsúlyos
•  Ha dohányzik
•  Ha zsibbad, fáj, fázik a lába vagy a keze
•  Ha kevesebbet tud menni

• Ha már elmúlt 40 éves 
A betegség megállapítása egy gyors és 
fájdalommentes vizsgálattal könnyen 
megtörténhet. Infra-, ultra és hallható hang 
kibocsájtásával a szervezetet mellékerek képzésére 

serkenti a beszűkült érszakasz környékén. 

MINDAZOKNAK, AKIK BEJELENTKEZNEK ÁPRILIS 4ÉN VAGY 

13ÁN BUDAPEST XIV. KERÜLET, PILLANGÓ U. 12. SZÁM ALATT 

TALÁLHATÓ RENDELŐBEN TARTANDÓ VIZSGÁLATRA A HÚSVÉTI 

AKCIÓ KERETÉN BELÜL 50% KEDVEZMÉNYT KAPNAK.

Szakorvos végzi a 
vizsgálatot és annak 
kiértékelését.

LÉPJEN MOST, HOGY KÉSŐBB IS 
KÖNNYEN MENJEN A MOZGÁS!

A HÚSVÉTI AKCIÓ KERETÉN BELÜL 
50% KEDVEZMÉNY!
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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
MŰANYAG ÉS  fa nyílászárók, tetőtéri ablakok ja-
vítása, szigetelése. Egyedi ajtószárnyak gyártása. 
06-30/793-2443

ADÁS-VÉTEL
RÉGI MOTORKERÉKPÁROKAT  vásárolnék gyűj-
teményembe. 30/95-09-170

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
MINDENFÉLE AUTÓT  felvásárolunk. Azonnali 
készpénzfi zetéssel, adás-vételi szerződéssel. Tel: 
06-20/290-5850
AUTÓFELVÁSÁRLÁS AZONNALI  készpénzfi zetés-
sel, hitel kiegyenlítéssel is. Díjmentes állapotfel-
mérés háznál: +36-30/682-1390

ÁLLAT
TYÚKVÁSÁR!  Barna tojó 590 Ft/db, 20db-ra+ 
1db AJÁNDÉK. Mélyalmos, 14 hónapos tyúk 690 
Ft/db, 20 db-ra+ 2db AJÁNDÉK. INGYENES szál-
lítás. 70/776-3007

ÁLLÁS
FRANCIAORSZÁGI  , hosszú távú munkavégzésre 
keresünk festő-hőszigetelőket, gipszkarton-sze-
relőket, víz-fűtés- és légtechnika-szerelőket, hi-
deg- és melegburkolókat, nyílászáró-beépítőket, 
kőműveseket, bádogosokat, villanyszerelőket, 
állványépítőket és zsaluzókat. Érd.: 20/938-4064, 
70/622-0404. Jelentkezni önéletrajzzal: gnr@
ab2pro.com
MOSODAI KISEGÍTŐKET  keresünk Csepelre, 
4-6-12 órás munkarendbe! Nettó 900-1200 Ft/
óra. Havonta AKÁR nettó 115.000-210.000 Ft. Höl-
gyek és urak jelentkezését egyaránt várjuk! Tel.: 
06-20/625-3107
VILLANYSZERELŐKET  valamint kábeltálca épí-
tésében jártas betanított villanyszertelőket, 
szerkezetlakatosokat keresünk Budapesti mun-
kavégzésre. Fizetés: nettó 250.000 Ft-tól. Szállást 
biztosítunk.Tel.: 06-20/409-0094
NYUGDÍJAS MUNKAVÁLLALÓKAT  keresünk 
Budapest belvárosába, takarító munkakörbe, 
kiemelkedő bérezéssel. További nyugdíjas mun-
káinkról érdeklődjön telefonon vagy személyesen. 
Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet, 1134 Buda-
pest, Kassák Lajos u. 50. Tel.: 06-20/215-0837 
vagy 06-20/278-7629

Tel.: 06-30/324-4986
HÉTVÉGÉN IS HÍVHATÓ!

e-mail: virag.mugyujto@gmail.com

BÉCSI AUKCIÓSHÁZ
RÉSZÉRE VIRÁG ERIKA  
helyszíni készpénzfizetéssel 
vásárol! Antik bútorokat, 

porcelánokat, órákat, 
festményeket, 

sz�nyegeket, csillárokat, 
aranyat, réz-, bronz-, 
ezüsttárgyakat, régi 

pénzeket, kitüntetéseket!
Mindenféle régi 

lakberendezési cikket. 
Hagyatékot kiürítéssel!

Díjtalan kiszállás 1 órán belül!

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

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!

PÁLINKÁS CÉG  tapasztalattal rendelkező üz-
letkötőt keres. Fényképes önéletrajzokat várjuk: 
magnairoda@gmail.com

FÓLIAÜZEMBE  gyakorlattal rendelkező extruder 
gépkezelőt és segédmunkást keresünk. Telefon: 
06-30/378-7768

VARRÁS!!  Minőségi konfekció gyártásához 
bedogozókat keresünk.Tel.: 06-30/678-4336 
E-mail: info@marthamay. hu

NEMZETKÖZI GÉPKOCSI  vezetőt keresünk, hosszú 
távú biztos munkalahetőségre, Magyar-Német vi-
szonylatokra, nyerges szerelvényre CE-kategóriás 
jogosítvánnyal! További Infó: +36-70/772-2221

TAKARÍTÓKAT keresünk 
belvárosi hotelek, 

apartmanok, kiemelt 
rendezvény központ 

takarítására. 
Els�sorban hosszú távra 
tervez�, a kés�bbiekben 
vezet�i feladatokat is 
vállaló munkatársak 
jelentkezését várjuk. 

Órabér 800-1200 Ft/óra. 
Jelentkezni a 0670 330-2185 

vagy 0630 186-6013-as 
telefonszámon lehet.

ÉPÍTŐIPARBA SEGÉDMUNKÁST  keresek. Vidé-
kieknek és erdélyieknek szállást biztosítok. Be-
jelentett állás, heti fi zetés, kezdőknek 260.000 Ft/
hó. Lehetőség van szakmát tanulni, jóval maga-
sabb órabér. Jelentkezni 06-30/9841-887

BUDAPESTI  munkásokat keresünk építőipari se-
gédmunkára hosszú távra Tel.: 06-30/301-0898

Munkaerőt keres?
Velünk megtalálja

a legmegfelelőbbet!

Álláshirdetését adja fel
a Szuperinfóban!

Kérjen ajánlatot:
budapest@szuperinfo.hu

vagy 887-0707

BUDAPEST

FIZIKAI MUNKÁSOKAT  biztosítunk gyárak, rak-
tárak, csomagolóüzemek részére, valamint más 
tevékenységekhez is. Áraink a jelenlegi piaci árak 
alatt vannak, a megrendelt létszámtól függően 
alakíthatók. Hívjon a 06-70/397-6607-es számon. 

SOPRONI HATÁRHOZ  közel, ausztriai bárba mun-
katársakat keresünk. Érd.: 0043-699/1906-6021

KFT. KERES  azonnali kezdéssel gyakorlat-
tal rendelkező villanyszerelőket Budapestre. 
Nettó:1500.-Ft. bérrel. Napi előleg, utazás 
megoldott. 06/30-197-7141, 06/30-410-7978

KAMIONRA KERESÜNK  sofőrt éves állásra, ver-
senyképes fi zetéssel. Feltételek: „C” jogosítvány, 
PÁV, GKI, sofőrkártya. Érdeklődni: 06-20/974-9358

A PÁLHALMAI AGROSPECIÁL KFT.  felvételt 
hirdet boltjaiba, büféibe eladó, továbbá Buda-
pest X. kerületi ipari mosodájába műszakvezető, 
valamint karbantartó munkakörökbe. Feltétel: 
büntetlen előélet, szakirányú végzettség. Je-
lentkezni az eladó munkakörbe +36-25/531-177 
telefonszámon, a mosodai munkakörökbe 
+36-30/351-93-62 telefonszámon lehet.

ELTARTÁS
ELTARTÁSI SZERZŐDÉST  kötnék ingatlanért, 
járadékfi zetéssel. Jelige: Vidéki orvos házaspár. 
Cím: Szuperinfó Szerkesztősége 5600 Békéscsaba, 
Munkácsy utca 13.

ÉLETMÓD

 
tanfolyam

hídnál.
 

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

FESTÉS-MÁZOLÁS
SZOBAFESTÉS,TAPÉTÁZÁS,MÁZOLÁS  olcsón, 
minőségben takarással, bútormozgatással Tel: 
06-20/9877-273 Vezetékes: 706-64-19
FESTÉST, MÁZOLÁST,  burkolást vállalok! Nyug-
díjasoknak kedvezménnyel, bútormozgatással, 
takarítással! Tel.: 06-30/422-1739
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST,  tapétázást azonnal-
ra vállalok, üres lakásokra árkedvezmény. Közüle-
teknek is. 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

Felújított mosógépek 
garanciával!

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

INGATLAN

KŐRÖSHEGYEN 820   m²-es zárt kert, gyü-
mölcsfákkal. Beépíthető. Eladó:2 M Ft. Tel.: 
06-20/3141-941

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

MEGVÁSÁROLOM AZONNALI  készpénzfi zetéssel 
lakását,házát. Adóssággal terhelt, felújítandó is 
érdekel. 06-30-188-5118
BUDAPESTEN A VÁRBAN  eladó ingatlant kere-
sek megvételre 45-50 m-ig. Tel: 06-20/417-2373

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

KÉMÉNY
KÉMÉNYBÉLELÉS  , szakvélemény ügyinté-
zés, 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, növénytelepí-
tés, 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

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!  Teljes illetve részleges kül-
ső-belső munkálatok. Külső belső homlokzat, 
hideg meleg burkolás stb. Ingyenes kárfelmérés 
és árajánlat! 06/20-416-5570

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!

RÉGISÉG
RÉGISÉGET, HAGYATÉKOT  , porcelánt, festmé-
nyeket vásárolok magas áron. +36-70/324-3961

NAGY ZSUZSANNA ÉS TÁRSA  azonnal kész-
pénzzel vásárol hagyatékot: bútorokat, köny-
veket, festményeket, porcelánokat, órákat, 
kitüntetéseket, érméket, csipkéket, bizsukat, 
csillárokat, szőnyegeket, bronz réztárgyakat, 
teljes lakásdekorációkat. 06-70/600-1727

LEGMAGASABB ÁRON  vásárolok bélyeggyűjte-
ményeket, 1945 előtti képeslapokat, papír és fém-
pénzeket.Filadiszkont 1064 Budapest Vörösmarty 
u 65. Tel: 06-20/936-4757 Tel: 06-1/608-5320

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

HULLÁMPALA-PALATETŐK  szigetelése bitu-
menes zsindelylemezzel, 15 év garanciával. 
06-30/987-2181

KŐMŰVES MUNKÁT  vállalok. Lakások teljes kö-
rű átalakítása. Térkövezés, kerítés, járda. Tel.: 
06-30/9901-081
LAKATOSMESTER!  Rácsok, kapuk, kerítések ké-
szítése, zárnyitás, zárszerelés, lakatosmunkák. 
Tel.: 06-30/299-1211

SZŐNYEG, KÁRPIT
Szőnyeg- és kárpittisztítás

Melegvizes mélymosás, 
vegytisztítás, szegés,

javításHÁZTÓL HÁZIG
www.szonyegexpressz.hu

280-7574 • 06-30/94-94-360
TÁRSKERESÉS

KÖZÉPKORÚ, JÓ  körülmények között élő fér-
fi megismerkedne szép, csinos, őszinte nő-
vel 44 éves korig. Hozzám költözéssel is. Tel: 
06-70-357-9246

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

TETŐ!  Régi, hajlott tetők javítása, cseréje, bá-
dogozás, csatorna, beázás elhárítás, előtetők, 
garázsok építése, szigetelés, Lindab tető, új tető, 
cserepezés. 06-70/361-9824

PALATETŐ  bontásnélküli felújítása színes, 
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes ár-
ajánlatkészítés. Akció -10%. 06-30/229-2206, 
www. palatetofelujitasjavitas. hu

SÍK PALA  tetők bontás nélküli fejújí-
tása. www. palatetok. hu Bodó Gábor 
+36-30/2277-082

TŰZIFA
RENDELJE MEG  akciós tüzelőjét! kalodás 
(1mx1mx1m), és erdei m³-es (1mx1xm1,7m), 
és ömlesztett tűzifa rendelhető! Ingyenes ház-
hoz szállítás. Jelenlegi termékeink: tölgy, bükk, 
akác, nyárfa. Ár: 11000 Ft-tól. Hívjon bizalommal: 
30/3066-568 EUTR azonosító: AA5854363

ÜDÜLÉS
HEGYVIDÉK SZÖVETKEZETI  Üdülőszálloda-lánc-
nál 1,5 szobás apartman örökös üdülési joga 25 
% kedvezménnyel eladó. Tel: 06-70-575-1965

CSALÁDBARÁT NYARALÁS  a Balaton-
nál. www. panoramahaz.atw. hu Telefon: 
06-70/431-6767

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

MÁRCIUSI-ÁPRILISI AKCIÓK!  6 nap 5 éj szállás, 5 
svédasztalos reggeli + 5 vacsora. Idegenforgalmi 
adóval, garázs, Wifi . CSAK: 22.000 Ft./fő/csomag. 
Több ajánlat http://hajduszoboszlo.jaszbere. hu 
Tel.: 06-30/381-7941

ÁPRILISI AKCIÓ
HAJDÚSZOBOSZLÓN!

Telefon: 06 30 848 60 56
www.hotelkristaly.hu

3 éjszaka 
16 500 Ft

4 éjszaka 
20 000 Ft

Tartalma:
•  korlátlan 

büféreggeli,
•  menüválasztásos 

vacsora,
•  korlátlan 

szaunahasználat.

Van Csepelen egy szakközépis-
kola, ahol olyan hiányszakmákra 
képezik a tanulókat, melyekben 
már napjainkban 
is komoly szak-
emberhiány ala-
kult ki. A Szabó-
ky Adolf Általános 
és Szakképző Is-
kola tanítja Buda-
pesten, nappali ta-
gozaton a legna-
gyobb tanulólét-
számban a jövő Kőműveseit 
valamint Épület- és szerkezet-
lakatosait. Tanulnak itt szakmát 
még Festő, mázoló és tapétázó 
valamint Női szabó szakirányon. 
A szakértői véleménnyel rendel-
kező tanulók is piacképes szak-
mához juthatnak náluk, mint 
például a Szobafestő, az Élel-
miszer-, vegyi áru eladó, a Ven-
déglátó eladó, a Parkgondozó 
vagy a Textiltermék-összeállító.

A szakemberek hiánya a mun-
kaerőpiacon ott mutatkozik meg, 

hogy a nyári szakvizsgákat kö-
vetően szinte az iskola kapujá-
ban várják a vállalkozók a Szabó-

kyban végzetteket 
azonnali kezdés-
sel, munkaszer-
ződéssel. Ez idén 
sem volt másképp 
a bizonyítvány-
osztást követően, 
ahol átlag feletti 
kezdő fi zetés vár-
ta a srácokat.

A tanulókat természetesen 
ösztönözni kell, így az iskolá-
ban működő ösztöndíjrend-
szerről kérdeztük Istvánfy Atti-
la igazgató urat. „Az elsődleges 
támogatásunk az, hogy bár ala-
pítványi fenntartású iskoláról 
beszélünk, a tanulóinktól sem-
milyen tandíjat és költségtérítést 
nem szedünk, tehát képzéseink 
teljesen ingyenesek. Rögtön a 
beiratkozáskor 60.000,- Ft-ig 
terjedő azonnali Iskolakezdési 
támogatást fi zetünk a hozzánk 

jelentkezőknek. A további pénz-
beli támogatások három pillérre 
épülnek, melynek köszönhető-
en egy hiányszakmás tanuló ösz-
szességében könnyen hazavihet 
egy tanév alatt akár 600 ezer fo-
rintot is. Ezen juttatásokon túl 
pedig a hiányszakmát elsajátí-
tó, végzős tanulóinknak a szak-
vizsgával együtt egy B kategóri-
ás jogosítvány megszerzésének 
lehetőségét is felajánljuk, még-
hozzá teljesen ingyen! Idén 12 
tanulónk kezdte meg az ingye-
nes vezetői tanfolyamot.

Újdonság iskolánkban, hogy 
szeptemberben elindul a He-
gesztő valamint az Épület- és 
szerkezetlakatos képzés felnőt-
tek részére esti tagozaton. Ez a 
képzés - a vizsgákat is beleért-
ve - teljesen ingyenes, sőt havi 
ösztöndíjjal támogatott.

Leendő tanulóink további 
tájékoztatást facebook olda-
lunkon és a www.szakisuli.hu
weboldalunkon találnak.

Iskolakezdési támogatás Csepelen
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Megjelent a Lonely Planet Kids sorozata Magyarországon
Az izgalmas és színes könyveken keresztül, a gyerekek játszva tanulhatnak az óceánok és a 

dzsungelek élővilágáról. Az interaktív kiadványok matricákkal és vicces rejtvényekkel segítik a 

gyerekeket a könnyed tanulásban. A könyveket a különleges tartalmak teszik még izgalmasabbá. Kikapcsoló
MIKOR
ÉS HOL?
KULTURÁLIS 
PROGRAMAJÁNLÓ
Április 3., kedd
13.30 Nyugdíjas fi lmklub: Házasélet

A belépés díjtalan!
Helyszín: József Attila Művelődési 

Központ (XIII. ker., József Attila tér 4.)
Április 5., csütörtök
18.30 Hősies zsiványok és botrányos 
királyok – a múlt leghírhedtebb láza-
dói és újítói

Történelmi előadássorozat. Előadó: 
Antalffy Péter történész.
Feketeszakáll és az igazi kalózok – 
divat, kalandok és erőszak a tengeren

Miért a Karib-tengerre képzeljük a 
legendás kalózokat, és hogyan csinált 
divatot Feketeszakáll? Valóban olyan 
kalandos vagy véres volt a kalózok éle-
te, és volt saját államuk és szigetük? 
Kik voltak az első kalózok? Mikor vált 
a Földközi-tenger is a tengeri rablók 

otthonává, és hova rejtőzhettek el ilyen 
„közel”? Hősök, katonák vagy rablók 
voltak?  Mire számíthatott egy kalóz 
„karrierje” során, és sikerült-e vala-
kinek a happy end? Mi lett a kalózok 
szerelmeivel? Az előadás egy új oldal-
ról mutatja be a kalózkodást, mélyen 
visszanyúlva az „ágyúk korát” megelő-
ző évezredekbe.

Helyszín: Marczibányi téri Műve-
lődési Központ (II. ker., Marczibányi 
tér 5/a.)
Április 6., péntek
19.30 „ElőadáSOKK” 

Elégedetten az élettel – Vágyak, cé-
lok, küzdelmek... – Pál Ferenc római 
katolikus pap, mentálhigiénés szak-
ember előadása.

Helyszín: Eötvös10 (VI. ker., Eöt-
vös u. 10.)
Április 7., szombat
18.00 Zenél a mozi! 

The Tarantino Connection - Filmve-
títés és zenés előadás

A sorozatban énekesek, színészek, 
zenészek, zenekarok életét és munkás-
ságát idézik fel a szervezők meghívott 
zenekarok, előadók és a fi lmvászon 
segítségével.

Helyszín: Csillaghegyi Közösségi 
Ház (III. ker., Mátyás király út 11-15.)
Április 8., vasárnap
10.30 Bóbita Bábszínház : 
Icurka-picurka

Első színházi élmény 0–4 évesek-
nek. A csecsemőszínházi előadás so-
rán egy cicuska, egy egérke, egy ha-
lacska és egy kutyuska kapcsolatát 
kísérhetik végig a gyerekek. A kedves 
kis állatok közös játékai – bújócska, 
fogócska, kukucska-játék – a barát-
ság egy-egy pillanatát villantják fel. 
Közismert mondókák, gyerekdalok, 
kiszámolók, dúdolók és dünnyögők 
a játék építőkövei, melyeket az anyu-
kák, apukák, nagymamák haza is vi-
hetnek, hogy otthon folytatódhasson 
a közös játék. Játsszák: Csizmadia 
Gabi, Illés Ilona.

Helyszín: Békásmegyeri Közössé-
gi Ház, (III. ker., Pethe Ferenc tér 2.)
11.00 Rémusz bácsi

Bábos kalandozás. A Holdvilág Ka-
maraszínház és a Batyu Színház ko-
produkciója, a Holdvilág Kamaraszín-
ház szervezésében, 4 éven felülieknek.

Helyszín: József Attila Művelődési 
Központ (XIII. ker., József Attila tér 4.)

Április 10., kedd
19.00 Pszichoszínház 

Bácskai Juli hangulat- és kapcsolatja-
vító vándorszínháza. „Ezt benézted.” – 
Bukás- és veszteségpszichológia. Bizto-
san itt lesz: Jordán Adél és Fenyő Iván, 
közbehegedül Bóna János.

Helyszín: Eötvös10 (VI. ker., Eötvös 
u. 10.)
15.00 Nosztalgia táncklub Bakacsi 
Bélával 

Helyszín: Eötvös10 (VI. ker., Eötvös 
u. 10.)
Április 11., szerda
10.00 Csipkerózsika

Mesebalett egy részben a VSG Ka-
marabalett előadásában, a Holdvilág 
Kamaraszínház szervezésében, 5 éves 
kortól. A népszerű Grimm-mese alap-
ján született látványos zenés-táncos elő-
adásban többek között feltűnik egy vic-
ces udvari bolond, egy gonosz tündér, a 
gyönyörű és kedves Csipkerózsika, no 
és természetesen a daliás herceg is. Az 
előadás további különlegessége, hogy 
egyes jelenetek a nézőtéren a közön-
ség bevonásával interaktívan zajlanak. 

Helyszín: József Attila Művelődési 
Központ (XIII. ker., József Attila tér 4.)

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

e-mail: rejtveny@szuperinfo.hu
2018. április 6.

rejtvénycsomagot sorsolunk ki.
A helyes megfejtést és a nyertesek nevét 

A Szuperinfó 2018/10. heti rejtvényének megfejtése:
 Ami hasznos, szép is, ami káros, az csúf.

Nyertese:
Csuzi Ágnes, Budapest IV.

Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.
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A már több mint 17 évet 
megélt dán rockegyüttes 
négy év után visszatér ha-
zánkba: július 10-16. között 
az EFOTT-on John Newman és 
Jessie J mellett ők is headliner-
ként szerepelnek a fellépők sorában. 

Idén a Velencei-tó 
partjára egy temati-
kus nappal készül-
nek a szervezők - a 
színpadok utolsó 
akkordjai talán ek-
kor lesznek a legdü-
börgőbbek, hiszen 
a zárónap a rock, a 
metal és a punk je-
gyében telik majd. 

A vasárnapi rock-
adagban a Volbeat 
és a Tankcsapda 
mellett már biztos 
névként szerepel a 
Leander Kills és a 
Depresszió is, de 

e g y é b 
napokon sem 
lesz ebből a stí-
lusból, hovato-
vább punkból és 
metalból sem hi-
ány, hiszen a heti 
fellépők sorában 
olyan zenekarok 
szerepelnek még, 
mint az Anna and 
the Barbies, a 
Fish! vagy éppen 
a Supernem.

A vidám és kalandvágyó méhecske, 
Maja nagyon szeretne részt venni 
az egész birodalom legnépsze-
rűbb játékában, a Mézcsatá-
ban, de kissé túlzásba vitt 
lelkesedésével sikerül ma-
gára haragítania a méh-
birodalom nagy hatal-
mú császárnőjét.

Az uralkodó szi-
gorú feltételhez kö-
ti a játékokban való 
szereplését: ha Ma-
ja veszít, a kaptára 
nyári méztermését 
be kell szolgáltat-
nia. A küzdelem 
során Maja újabb 
barátokra és ellen-
felekre tesz szert.

Az EFOTT-ra 
látogat
a Volbeat

Hétvégenként a gyerekeké a Magyar 
Nemzeti Galéria: a kiállítások mel-
lett idén tavaszra Szombati Szemez-
getővel, FIRKAszombattal és számos 

más érdekes gye-
rekprogrammal ké-

szül az intézmény. 
A hétvégi foglal-

kozások célja, hogy a 
résztvevő gyerekek és 

kisiskolások játékosan, 
interaktív módon tanul-

hassanak művészeti techni-
kákról, híres műalkotásokról és 

művészettörténetről. 
A szakkörök és foglalkozások vizu-

ális nevelésre és interaktív művészeti 
élményekre épülnek. 

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.
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Gyerekprogramok
a művészetek jegyében

Ötödször is Nagy-Szín-Pad!
A nyolc résztvevő többek között meghívást kap a legnagyobb hazai fesztiválokra, 

a győztes a Sziget, a VOLT, a Strand és a Campus nagyszínpadán is koncertezhet 

idén. Az elődöntőknek május 2-től négy napon át az Akvárium Klub ad otthont.Kikapcsoló

Maja, a méhecske –
A mézcsata

Emma Thompson
A Kos nő játékos természetű, 

bármibe is fog bele, azt teljes 

odaadással teszi. Az április 15-én 

született Emma Thompson humo-

ra, vidám egyénisége filmjeit is 

különleges fűszerezettséggel 

hatja át.

Ikrek
Most érdemes megva-

lósítania ötleteit, bele-

vágni új dolgokba, ta-

nulnia, ismerkednie. 

Ne csak a saját feje 

után menjen, hall-

gassa meg szeret-

tei véleményét 

is!

Rák

Eddig problém
ás ügyeit 

sikerül m
egoldania, éle-

tében egy új fejezet 

veszi 
kezdetét. 

Ké-

szen áll arra, hogy 

elengedje a régi a 

dolgokat, 
búcsút 

intsen 
a 

m
últ-

nak.
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Skorpió

Béküljön ki azokkal, akik-

kel 
összeveszett, 

se-

gítsen 
szeretteinek, 

ha szükségük van rá 

és m
erje elengedni 

azokat a szem
élye-

ket, akikkel m
ár 

sem
m

ilyen 
vi-

szonya sincs.

Nyilas
A felszínre kerülhetnek 

a régóta elnyomott ér-

zelmei, minden, amit 

idáig magába fojtott. 

Ha valamelyest ké-

pes lenne kontrol- 

álni magát, ez 

akár még jól is 

elsülhetne.
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Molnár Ferenc: A hattyú
A hattyú mesterkomédia: bravúros hu-
morú, szellemesen éleslátó, pestiesen 
gúnyos. Egy trónfosztott dinasztia feje, 
Beatrix tűzön-vízen keresztül próbál-
ja visszajuttatni családját a hatalom-
ba. Ehhez egyetlen eszköz van a ke-
zében: féltve őrzött lánya, Alexandra. 
Őt kell hozzáadni Albert herceghez, 
a Monarchia trónörököséhez. Albert 

azonban nem érdeklő-
dik, és Beatrix 

okos asszonyként pontosan tudja: a 
férfi  fi gyelmét egy nőre igazán csak 
egy másik férfi  fi gyelme tudja felhívni.

„Egy uralkodó sohasem mondhat le. 
Trónjától megfosztani lehet, uralkodói  
jogait megvonni tőle lehet. Ez rend-

ben van. Mert ez merő erőszak. De 
ez nem kötelezi arra, hogy elis-

merje: elvesztette uralkodói 
jogait. Engedhet az erőszak-

nak, attól függően, milyen 
időben és milyen körül-

mények közé kerül, de 
lemondani soha, soha, 
soha! És ha mindany-
nyiunknak pusztul-
nia kell is, akad még 
Habsburg elegen-
dő.” (Bourbon-Pár-
mai Zita, az utolsó 
magyar királyné)

Az Örkény Szín-
ház előadását Pol-
gár Csaba rendezte.
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KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!

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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tar
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k.

Tekintsék meg megújult weblapunkat: louisgaleria.hu A Louis Galériában az értékbecslés ingyenes! 

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

OMEGA
CHRONOGRAPH

Acél: akár 300 000 Ft
Arany: akár 600 000 Ft

PATEK PHILIPPE
1930-AS ÉVEK

Acél: akár 1 000 000 Ft
Arany: akár 2 000 000 Ft

JAEGER LE COULTRE
Acél: akár 40 000 Ft

Arany: akár 100 000 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

BREITLING
CHRONOGRAPH

1900-as évek
Acél: akár 200 000 Ft

Arany: akár 500 000 Ft

VACHERON 
CONSTANTIN

Acél: akár 500 000 Ft
Arany: akár 1 000 000 Ft

Magyar 10 koronás 
1914

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

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!!

Gyűjteményembe keresek színes,  
régi eozinmázas  körpecsétes  

Zsolnay porcelánt! Kimagasló áron, 
töröttet is! Mérettől  

függően 300 000–3 000 000 Ft-ig!

Váza  
szőlőfürtökkel 

levelekkel

Váza  
relife 

mintákkal

Kaspó őzzel

Virágtartó

Panorámás 
Kaspó

Tál relife 
mintával

Zsigmond forint

MINDENFÉLE FELHÚZÓS ÓRÁT VÁSÁROLOK!

Keresek Angelus, Heuer, Marvin, Doxa, Bovet,  
Tavannes, Breitling, Vetta acél stopperos órákat 

100 000–300 000 Ft-ig! (akár hibásat is)
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