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ELINDULT A LOMTALANÍTÁS
Az  FKF Zrt. a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat és szállítja el. (2

. o
ld

al
)

1161 Bp. Rákosi út 82.
06-70/679-8417

1161 B Rák i út 82

BB
AJTÓ - ABLAK

bb-ablak.eu
AKCIÓ

Ö
t m

ag
ya

r 
sz

ín
és

zn
ő 

so
rs

fo
rd

ító
 s

ze
re

pe
i

ro
va

tu
nk

at
 m

eg
ta

lá
lja

 a
 3

. o
ld

al
on

.
Sz

íne
s h

íre
k

„„AA zennee sszáámmmmooomra egyyyy 
bbollddooggggsssáááággggcccssomagg”
SSzSzS őcs s ReeReRennátaaa nnneveve akkor váváltlt 

sszéléléé esesesebbb kökörbrbene  ismerertttttt éé, 

aaamamamikikoroor 2010 6-6-ban megnnyeyeyertrte e

aaaaaa TVTVTV22-2-2 n n fufutóttó Star Acadddemememy y 

tetetteteetteeeetteehehhehehhetstségéggkukutató műsssűsorororort.t.t.t  4. ololdadadaalalll

Kelet-Pest

STIHL márkakereskedés.
STIHL gépek tartozékok 

forgalmazása.

STIHL gépek

BÉRBEADÁSA!
Fűrészlánc készítése méretre, élezése.

Gépjavítás, szaktanácsadás.

HARTMANN Kft. XVI. CSÖMÖRI ÚT 5.

T: +36-1 402-0747

Mobil: +36-70 318-5271

NY.: H-P: 9-17 óráig 

www.profigep.hu
email: hartmann@profigep.hu

2 darab szinte láthatatlan Summit i2400 
CIC hallókészüléket adunk 1 áráért 
március 14-ig.

Kérjen�időpontot�INGYENES�hallásvizsgálatunkra!

A TÉRHALLÁS ÉLVEZETE KÉT HALLÓKÉSZÜLÉKKEL

Bp.�X.,�Kőrösi�Csoma�S.�út�40.�� �06� 30� 825� 9275
Bp.� XV.,� Illyés� Gyula� u.� 10.� � � � �06� 30� 491� 5983

Postaautó Duna Zrt. 
1149 Budapest, Egressy út 35-51. 

1/273-3939
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Az ár bruttóban értendő.

DÍJMENTES 
fagyálló folyadék ellenőrzés, 

a szükséges fagyállót
KEDVEZMÉNYESEN
biztosítjuk. DÍJMENTES 

fényszóró ellenőrzés, és 
kedvezményes 

beállítás csak 800 Ft-ért.

Kövess minket a  -on is!
www.facebook.com/ szuperinfobudapest
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Munkácsy-emlékérmeket adott ki a jegybank 
Munkácsy Mihály születésének 175. évfordulója előtt emlékérmékkel tiszteleg a Magyar 

Nemzeti Bank (MNB). A tízezer forintos címletű emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüst-

ből, a kétezer forintos címletű színesfém változat pedig réz és nikkel ötvözetéből készült.

 ■ Sütés olaj nélkül, for-

ró levegővel, betonmo-

sogató és munkapult alá 

rejtett indukciós főzőlap, 

távolról vezérelhető in-

telligens konyhai nagy-

gépek és beépített hús-

érlelő hűtőszekrény? 

A jubileumi 10. Konyhakiál-
lításon olyan világszínvona-
lú újdonságokkal, ötletekkel, 
termékekkel és megoldások-
kal találkozhatunk, melyek-
kel korábban még soha! A 
szakma hazai képviselői 
itt mutatják be először leg-
frissebb bútoraikat, kis- és 

nagygép újdonságaikat, esz-
közeiket a nagyközönség 
számára. Ha építkezik, fel-
újít vagy csupán szenvedélyes 
konyhaművészként izgalmas 
megoldások után kutat, itt a 
helye! Ízlelje meg ön is az 
idei év újdonságait március 
1-3. között a Budapest Aréná-
ban, vegyen részt az 
egész napos kony-
hatervezési tanács-
adáson és a sztár-
vendégek jóvoltából 
éljen át izgalmas 
gasztrokalandokat!

A nyeremények 
természetesen idén 

sem maradnak el. Érdemes 
előre regisztrálni a www.kony-
hakiallitas.hu oldalon, ugyan-
is idén 6 értékes főnyeremény 
talál gazdára a weboldalon és 
az eseményen is regisztrálók 
között, többek között egy cso-
dás hűtőszekrény és egy auto-
mata kávégép is.

Konyhakiállítás 2019 – Hozzuk ki
a maximumot a konyhánkból!

 ■ Megkezdődött az 

idei lakossági lomta-

lanítás Budapesten.

Az FKF Zrt. a lomtalanítás al-
kalmával a háztartásban fe-
leslegessé vált nagydarabos 
hulladékokat (amelyek mé-
reteik miatt nem rakhatók a 
hulladékgyűjtő-edényzetbe) 
gyűjti össze és szállítja el.

A lomokat a lakóház előtti, 
hulladékgyűjtő járművekkel 
jól megközelíthető közterület-
re kell kihelyezni, a lomokat 
ne az úttestre tegyék, mert 
akadályozhatják a forgal-
mat, illetve balesetet okozhat-
nak! Az FKF a lomtalanítást 

követően elvégzi az úttest 
takarítását. 

A háztartásokban keletke-
ző veszélyes, illetve egyéb, 
különleges kezelést igénylő 
hulladékok átvételére az FKF 
minden lomtalanítási kör-
zethez tartozóan ideiglenes 
gyűjtőpontot biztosít.

További tájékoztató a lom-
talanításról: https://www.fkf.
hu/tajekoztato-2019-evi-lom-
talanitasrol

Elindult a lomtalanítás 
Budapesten

Legyen csikkmentes 
a környezet!

Nem dobom el! avagy Cigi-

csikkmentes február cím-

mel indított kampányt a JÖN 

Alapítvány. A 28 napig tartó 

programhoz bárki csatlakoz-

hat, akinek célja, hogy vissza-

szorítsa környezetkárosító ci-

gimaradványok eldobálását.

Az egész hónapos esemény-

nyel a cigicsikkek környezet-

károsító hatására és azok el 

nem dobására hívja fel a fi-

gyelmet a JÖN. Az alapítvány 

a téli Füst-Öl, avagy az ille-

gális hulladékégetés ROSSZ! 

kampány részeként hirdet-

te meg mostani kihívását, 

amelyben a dohányzókat szó-

lítja meg.

A csikk a második leggyak-

rabban eldobott, egyszer 

használatos műanyagszemét, 

amiből akár egyetlen darab 

500-1000 liter vizet tud be-

szennyezni. Egy eldobott cigi-

csikk akár 4000 féle kémiai 

vegyületet is tartalmazhat – 

derül ki a hulldekvadasz.hu 

cikkéből.

A felhívásra a BKK Zrt. 51 

citylight plakát kihelyezésé-

vel reagált.

www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu

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

Manual Hungary Kft.

jelentkezni lehet a budapest@rossmann.hu e-mail címen
vagy a karrier.rossmann.hu oldalon.

innovatív nemzetközi csapat

modern drogéria környezet

rutinos szakértő kollégák

fejlődési lehetőség

ELADÓ 
PÉNZTÁROS

KOLLÉGÁKAT
KERESÜNK

BUDAPESTI BOLTJAINKBA

 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
8800 Ft-tól

RÁGCSÁLÓIRTÁS
9100 Ft-tól

POLOSKAIRTÁS
11 900 Ft-tól

HANGYAIRTÁS
8100 Ft-tól

BOLHAIRTÁS

9100 Ft-tól
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Színes hírek

Ismét jön a Pénzt vagy 
éveket!
Március 4-én, 

minden hét-

köznap 21.30-

tól új részek-

kel jön a TV2 

népszerű ve-

télkedője, a Pénzt vagy éve-

ket!, amelyben újabb sztárpá-

rok teszik magukat próbára. 

A friss epizódokban ismét 

Kasza Tibi erősít majd rá a jó 

hangulatra, aki az izgalmas 

vetélkedőben már rutinosan 

terelgeti a hírességeket.

 ■ Jordán Adél, Szamo-

si Zsófi, Farkas Francis-

ka, Döbrösi Laura és Ja-

kab Juli - öt tehetséges 

magyar színésznő, akik 

közül többen is egy-egy 

karrierjüket meghatá-

rozó szerepnek köszön-

hetik ismertségüket.

Közös bennük még, hogy 
idén nőnapon egy díjért száll-
nak versenybe egymással.

Jordán Adél már kiskorá-
ban tudta, hogy színházban 
fog dolgozni. Akár ügyelő-
ként, kellékesként vagy sú-
góként is el tudta volna 
képzelni magát, végül szí-
nésznő lett belőle. Elmon-
dása szerint szakmájában 
az első sorsfordító élmény 
az volt, hogy a Színház- és 
Filmművészeti Egyetemen 
Máté Gábor és Horvai István 
osztályába került. Ennek kö-
szönhetően éveken át egy 
fantasztikus közösség tagja 
lehetett. 

Szamosi Zsófi  édesanyja 
színházi ember volt, így igen 
korán megismerhette ezt a 
különleges világot, azonban 
még most is nehezen hiszi el, 
hogy azzal foglalkozhat, amit 
a legjobban szeret. 

- A pályám elején kevés 
önbizalmam volt, rengete-
get marcangoltam magam. 
Ha magabiztosabb vagyok 
akkor, talán a karrierem is 
gyorsabban beindul, de az 

önbizalomért meg kellett 
küzdenem – árulta el Zsófi . 

Farkas Franciska édesany-
ja elmondása alapján már há-
romévesen sztár akart lenni. 
Tagja volt a Harlekin Bábszín-
háznak, majd később két fon-
tos szerep is megtalálta őt. Az 
Aranyélet sorozat és a Viktó-
ria című fi lm is sorsfordító le-
hetőség volt a számára. 

Döbrösi Laura, az Arany-
élet című sorozat Mirája 
még most is nagyon fi atal, 
de már egy egész ország is-
meri. Laura egészen kiskorá-
tól foglalkozik színjátszással, 
a versmondóversenyektől a 
diákszínjátszókig mindig a 
színpadon állt. 

A Saul fi ából és a Napszáll-
tából ismert Jakab Juli hivatá-
sa ellenére az életben nagyon 
zárkózott ember. Éppen ezért 
is szereti a színészetet, ahol 
mindig más karaktert formál-
hat meg, így egy-egy szerep-
ben rendre kinyílik.  

- Az életben eléggé zárkó-
zott vagyok, így engem lepett 
meg a legjobban, amikor azon 
kaptam magam, hogy meny-
nyire felszabadulttá tesz a ka-
mera – mesélte Juli.

Az öt tehetséges színész-
nőre március 7-ig lehet sza-
vazni a GLAMOUR Women 
of the Year versenyén, Az év 
színésznője kategóriában a 
GLAMOUR weboldalán. 

Öt magyar színésznő sorsfordító 
szerepei
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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!

A jelentkezését ezen az elérhetőségeken várjuk:
Mail.: hbkft@hubertusbor.axelero.net  l  Tel.: 20/355-29-18

Cím: Hubertus-Bőr Kft.  l  H- 2000, Szentendre, Kőzúzó utca 7.

Feladatok:
- bőrdíszműves termékek szabása (Szabász esetén)

- bőrdíszműves termékek előkészítése
- bőrdíszműves termékek varrása/tűzése.

Elvárt tapasztalat:
- pár éves szabász/bőrdíszműves/varrónői tapasztalat,

- de elhivatottság és megfelelő érzék esetén a betanítás is megoldható.
Bérezés:

- próbaidő alatt a tapasztalatnak/képzettségnek megfelelő fix bérezés,
- próbaidő után teljesítményarányos bérezés.

Munkavégzés helye: Szentendre, Kőzúzó utca 7.
Munkaidő: 6:20-15:00-ig (két szünettel)

A Hubertus-B�r Kft. B�rdíszm�ves/Varrón�,valamint Szabász munkatársat keres! A
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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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ORVOSI, KOZMETIKAI,
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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
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rtelem kemenyfelujítokft
2007@ 063

Kastélyok ber

ezüsttárgyakat, 6-12 személyes 

stb. Kovács Margit kerámiákat, H

könyveket, antik bútoroka
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HITEL HÁZHOZ M
Expressz Hitelcen GYORS Hitelek ingatla

nra a

3 nap alatt előzetes költségek n

BAR-listásoknak is megoldhat

Kedvező lakásvásárlási hitelek, cé
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ő válla
lkoz

ások
nak is.

Adósságrendezés, sze
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Gyors és korrekt ügyintézés, hívjon bizalommal!
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tés, mázolás,
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ogos gépeket, élhaj-

üllőt, CO hegesztőt, 
marót, kompresz-

6-70/6026-229
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k javítása 4 389-8073, 

k mosó-
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Díjtalan Tele (1) 280
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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
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lok nagyméret

ű és kise
bb fe

dobozt, gyertyatartókat, tálcákat, törtezü

es Zsolnay porcelánokat, régi álló-, fali as

ékért első vevőként a legmagasabb árat fi
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Paparazzi
 ■ Szőcs Renáta neve ak-

kor vált szélesebb körben 

ismertté, amikor 2016-

ban megnyerte a TV2-n 

futó Star Academy te-

hetségkutató műsort.

A siker azonban még ezután 
sem jött könnyen, Reni az el-
múlt két évben kemény mun-
kával alapozta meg azt a jö-
vőt, amit magának szán, hogy 
elképzelése szerint elismert 
énekesnő lehessen, és hiva-
tásában maradandót tudjon 
alkotni élete folyamán.

– Hogy vezetett az utad az 
éneklés felé? Azzal, hogy éne-
kesnő lettél, gyerekkori álom 
vált valóra vagy később tá-
madt fel benned a vágy, hogy 
ezen a területen teljesítsd ki 
magad? 

– Még kislány voltam, ami-
kor Erdélyben volt egy Ba-
by Gabi koncert, ami „meg-
fertőzött”. Akkor döntöttem 
el, hogy mindenképpen éne-
kelni szeretnék. Persze, ar-
ról fogalmam sem volt, hogy 
egyáltalán lenne-e hozzá te-
hetségem, hiszen az iskolai 
zeneórákon nagyon vissza-
fogott voltam, sosem mertem 
mások előtt énekelni. Ezt a 
szüleim is tudták, furcsán is 
néztek rám, amikor eléjük 
álltam a kérésemmel, hogy 
énektanárhoz szeretnék járni. 
De hittek bennem, és a támo-
gatásukkal meg is találtam a 
megfelelő tanárt, aki mellett 
olyan szépen fejlődtem, hogy 
rövidesen már énekversenye-
ken vettem részt szép ered-
ményekkel. Ez fontos visz-
szaigazolás volt számomra, 
hogy van helyem ezen a pá-
lyán. Viszont azzal is tisztá-
ban voltam, hogy ez egy ne-
héz hivatás, ezért elméleti 
gimnáziumban tanultam to-
vább, majd később egyetem-
re is úgy jelentkeztem, hogy a 
választott szaknak ne legyen 
köze a zenéhez. Lényegesnek 
tartottam, hogy ha az énekes-
női karrier mégsem jönne ösz-
sze, legyen más alternatívám, 
amire építkezni tudok. 

– 2016-ban megnyerted 
a TV2 Star Academy című 

tehetségkutató műsorát. Mi-
ben változtatta ez meg az éle-
ted? Hogy érzed, milyen terü-
leten erősödtél meg az azóta 
eltelt időben? 

– Mindig követtem a tehet-
ségkutatókat és szerepelt a 
hosszú távú terveim között, 
hogy egyszer én is próbára 
tegyem magam. Azt azonban 
sose mertem remélni, hogy 
nyerhetek is. Mindemellett, 
azt is világosan láttam, hogy 
egy tehetségkutatóban va-
ló részvétel csak pillanatnyi-
lag jelenthet sikert. Tudtam, 
hogy amikor vége lesz annak a 
nyüzsgésnek, ami a műsor he-
teiben nap mint nap körülvesz, 
nagy ürességet fogok érezni 
és nem fogom tudni, hogyan 
tovább, hiszen Erdélyből jöt-
tem fel Pestre, senkit nem is-
mertem itt. De próbáltam nem 
gondolni erre a bizonytalan-
ságra, és csakis a versenyre 
koncentrálni. Eleinte teljesen 
magamra voltam utalva, nem 
fogta senki a kezem. De idő-
vel értékes barátságokra tet-
tem szert, ami elindított egy 
szép folyamatot, kezdett ki-
kristályosodni bennem, hogy 
mit szeretnék, és azt milyen 
módon érhetem el. Hazud-
nék, ha azt mondanám, hogy 
a győzelmemmel hatalmasat 
fordult velem a világ. Persze 
voltak szükségszerű változá-
sok, többek között az is, hogy 
felköltöztem Budapestre, de 
a kemény munka még csak 
ezután következett. Szükség 
volt egy profi  menedzsmentre, 
amelyre támaszkodhatom, il-
letve egy fantasztikus zenekart 
is találtam, akikkel nagyon so-
kat koncerteztünk az elmúlt 
időszakokban. Készítettem és 
folyamatosan készítek új da-
lokat. Türelemmel és sok-sok 
munkával értem el, hogy olyan 
irányban alakuljon az életem, 
ahogyan én szeretném.

– Hogyan értékelnéd a 
2018-as évedet? Milyen ered-
ményeket értél el, milyen si-
kerek értek, milyen nehézsé-
gekkel kellett szembenézned?

– A 2018-as évem nagyon 
jól sikerült. Új dalokkal jöt-
tem ki, rengeteg koncertem 

volt, duettet énekeltem Vas-
tag Csabával, Radics Gigivel 
és Keresztes Ildikóval is. Sze-
repelhettem a Sztárban Sztár 
című műsorban, ami bár saj-
nos nem tartott sokáig, de leg-
alább belekóstolhattam ilyen 
jellegű kihívásba is. Elkezd-
tem dalszövegeket, dalokat 
írni, ami egyelőre nem egy-
szerű számomra, de igyek-
szem ebben is fejlődni. Vol-
tak nehezebb időszakok is, 
amikor nem tudtam, hogyan 
tovább, de nem adtam fel, hit-
tem magamban és kitartóan 
tettem a dolgomat.  

– A jelenlegi zenei világod-
ban teljesen megtaláltad ön-
magad vagy még tart az útke-
resés, a kalandozás? Milyen 
zenei stílusba sorolnád be 
magad?

– Úgy érzem, még tart a ka-
landozás. Eddig leginkább 
poposabb dalokat készítet-
tünk, ami nekem egy stabil 
irány, de szeretnék népies 
motívumok beillesztésével 
is kísérletezni, mégpedig oly 
módon, hogy a dal összessé-
gében modern és rádió kom-
patibilis maradjon. Szeretem 

az elektronikus hangzásvi-
lágot is, de nem túlzó mér-
tékben. Ezek között szeret-
ném megtalálni az arany 
középutat. 

– Milyen pluszt ad neked 
a zene?

– A zene számomra egy 
hatalmas boldogságcsomag, 
amit ha bármikor „előveszek”, 
feltöltődöm tőle, gyógyírt je-
lent szinte mindenre. Az egész 
napomat szebbé tudja tenni, 
ha gyakorlással indítom. 

– Min dolgozol jelenleg és 
milyen feladatok várnak rád 
a közeljövőben?

– Jelenleg három dalon 
dolgozom, idén mindegyi-
ket tervezzük kiadni. Köz-
ben fel szeretném építeni 
a zenekart, hogy az embe-
rek idővel ne is gondoljanak 
úgy egy Szőcs Reni koncert-
re, hogy az nem élőzeneka-
ros produkció. Persze, ehhez 
több idő kell, és nagy türelem, 
de rajta vagyok ennek a meg-
valósításán. Egy kislemez el-
készítését is fontolgatom, de 
ahhoz szükség van olyan da-
lokra, amelyek befutnak, ad-
dig ennek nem igazán látom 

értelmét. Nagyon sokat ötle-
telek azon, hogy egy olyan 
dal tudjon megszületni, ami 
leginkább én vagyok. Van egy 
régi vágyam is: szeretnék be-
jutni A Dalba. Ez egy hosszú 
távú terv, de megteszem, ami 
tőlem telik és bízom abban, 
hogy egyszer megvalósulhat.

– Mi az életfi lozófi ád, mi-
ben hiszel?

– Azt vallom, túl rövid ah-
hoz az élet, hogy mindenki-
nek megfeleljünk. Valójában 
sosem arra vágytam, hogy 
minden embernek tetsszen, 
amit csinálok, hanem hogy 
egy bizonyos réteget megfog-
jak vele. Elérjen hozzájuk az 
üzenetem, amit közvetíteni 
szeretnék a zenémmel. Ők 
lesznek azok, akik eljönnek 
majd a koncertekre, akik szí-
vesen meghallgatnak és belő-
lük tudok tovább építkezni és 
töltődni. Soha nem akartam 
és nem is tudok mindenkinek 
megfelelni, így a nagyon ne-
gatív dolgokat mindig próbá-
lom fi gyelmen kívül hagyni.

– Milyen karrierképet látsz 
magad előtt? Mit szeretnél a 
hivatásod terén elérni?

– Elismert énekesnő szeret-
nék lenni. Szeretném, ha ki-
alakulna egy jelentős közön-
ségbázisom, akik mindig ott 
vannak a koncertjeimen, vár-
ják az új dalaimat, az új al-
bumokat. De vágyom arra is, 
hogy fesztiválokon állhassak 
színpadra, és egyszer majd 
megtöltsem az Arénát. Ak-
kor lennék a legboldogabb, 
ha megtehetném, hogy csak 
az énekléssel foglalkozom, 
és tisztán azt tudom adni a 
rajongóimnak, aki igazán va-
gyok. Szeretnék a hivatásom 
területén maradandót alkot-
ni. A magánéletben pedig idő-
vel nagy családot képzelek el 
magamnak, hogy feleségként, 
anyaként is kiteljesedhessek. 
Hiszek abban, hogy az élet ak-
kor is megy tovább, ha nem 
jönnek össze azok a célok, 
amiket kitűztem magam elé. 
Nem fog összedőlni a világom, 
ha mindez másképpen alakul 
majd. Mindig volt és mindig 
lesz B tervem is.  Budai Klára

„A zene számomra egy hatalmas boldogságcsomag”

Lemezhallgatós közönségtalálkozó
Március 22-én jelenik meg az Ivan & The Parazol új albuma Exotic Post Traumatic 

címmel, de a rajongók már 14-én végighallgathatják a számokat Ivánék társaságá-

bana a B32 Galéria és Kultúrtérben.
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Utazás
Rövidfilm népszerűsíti Pest megye értékeit
Kisfilm készült Pest megye épített és természeti örökségéről. A rövidfilm olyan ismert és 

kevésbé ismert építészeti és természeti kincseket mutat be, mint a ráckevei Hajómalom, a 

kisoroszi Szigetorr, a váci Diadalív vagy a zsámbéki Romtemplom.

 ■ Az idén 2-3 hétre, autó-

val, belföldre és hotelben 

megszállva tervezi az uta-

zását a magyarok többsé-

ge, a tendencia nem vál-

tozott, tavaly is az ilyen 

utazások voltak a legnép-

szerűbbek - derült ki a Bó-

nusz Brigád és a GKI Di-

gital év eleji kutatásából.

A megkérdezettek 65 száza-
léka többször is szeretne az 
idén útra kelni. A többség (66 
százalék) olyan helyre akar 

menni, ahol még nem járt, 
de régóta a listáján van a hely. 
A többiek olyan helyre men-
nének, ahol már jártak, de 
visszavágynak. A 30-39 éve-
sek még nagyobb arányban 
(62 százalék) mennének oda, 
ahol már jártak, a 18-29 éves 
fi atalok pedig inkább új hely-
re látogatnának (76 százalék).

A Bónusz Brigád és a GKI 
Digital kutatásából az is kide-
rült, hogy a tervek szerint a 
válaszadók 81 százaléka bel-
földön fog pihenni 2019-ben, 

de ezzel párhuzamosan 58 
százalék európai, nem szom-
szédos országba is tervez uta-
zást. A válaszadók fele szom-
szédos országban pihenne.

Az idén a legtöbben belföldre utaznak 

 ■ Függőhíd épül a Krka 

kanyon felett, valamint 

egy panoráma üveg-

alagutat is kialakíta-

nak a Sibeniktől nem 

messze lévő Primos-

ten üdülővárosban.

A 462,5 méter hosszú füg-
gő gyalogoshíd a harmadik 
leghosszabb lesz a világon és 
a második leghosszabb Eu-
rópában Necven, valamint 

Trosenj középkori várait fogja 
összekötni.

A tibeti stílusú függőhidat 
másfél-két éven belül kezdik 
építeni, attól függően, hogy 
mikorra sikerül kijárni az épí-
tési engedélyt és elkészíteni a 
teljes dokumentációt. 

A híd 140 méter magasan 
függ majd, ötvözve a kilátó és 
a gyalogút szerepét, valamint 
a környezet, és a szinte érin-
tetlen természet felejthetetlen 
élményét nyújtja az odaláto-
gatók számára. 

A tájba való beilleszkedés 
miatt egy viszonylag laza 
szerkezetű függőhíd építését 
tervezik. A híd szélessége 160 
centiméter lesz, amely telje-
sen megfelel a kétsávos gya-
logutak szélességének. 

Újabb turisztikai 
látványosságokkal bővül 
a horvát tengerpart

KEN-EDI TRAVEL– UTAZZON
A LEGJOBB ÁRON! • AKCIÓ MÁRCIUS 31-IG

További ajánlataink: www.keneditravel.hu honlapunkon és 224 oldalas katalógusunkban.

Bp. 1066, Teréz krt. 22. (4-es, 6-os villamos Oktogon megálló, 
BEJÁRAT AZ ARADI UTCÁBÓL) 

Nyitva: H-P 09:30-17:30  Tel: 06-1-278-2156, 278-2157

BAZI NAGY
GÖRÖG KEN-EDI 

BULI!
Vidám, zenés nagysikerű programunk-

ra sorra állítjuk be az időpontokat!
Időpont: 

március 9.
Utazás busszal a Várpalota melletti 
rendezvényterembe, idegenvezető-
vel, részvétel egy igazi görög zenés 
programon, ahol görög zenekar és 

tánckar szórakoztatja a vendégeket 
és megtanulhatjuk a görög táncot is. 

Görög ebédet szolgálnak fel nekünk, a 
menü az alábbiakból áll: tzatziki, gyros 

hasábburgonyával és lilahagymával, 
baklava.

Délután élőzene (tánczene), kedvünkre 
táncolhatunk, szórakozhatunk!
DÉLUTÁN TOMBOLA 

SORSOLÁS!
Fődíj: 50000 Ft értékű 

utazási utalvány!

JÖJJÖN VELÜNK ERRE 
A NAGY SIKERŰ VIDÁM 

PROGRAMRA!
Részvételi díj: 

9990 Ft -15% 8490 Ft/fő!

GARAMMENTI KISKÖRÚT
busz, idvez., ebéd

ápr. 7. 7990 Ft/fő -8-11%!

GOMBASZÖGI BARLANG- 
ROZSNYÓ-SZINPETRI

busz, idvez., ebéd
ápr. 7. 9990 Ft/fő -8-11%!

SEMMERINGI ÉLMÉNYEK
busz, idvez.

ápr. 12. 10 990 Ft/fő -8-11%!

EISENSTADT-FERTŐD
busz, idvez.

ápr. 13. 8990 Ft/fő -8-11%!

SÁROSPATAK-TOKAJ
busz, idvez., ebéd, borkóstolós 

prorgram
ápr. 14. 12 990 Ft/fő -8-11%!

VESZPRÉM-VÁRPALOTA- 
SZÉKESFEHÉRVÁR
busz, idvez., ebéd

ápr. 14. 8490 Ft/fő -8-11%!

JELI ARBORÉTUM – SÁRVÁR
busz, idvez.

ápr. 28. 8990 Ft/fő -8-11%!

OCHTINA-ROZSNYÓ-RIMASZOMBAT
busz, idvez., ebéd

ápr. 27. 9990 Ft/fő -8-11%!

SZERENCS-MONOK-TÁLLYA
busz, idvez., ebéd, borkóstolós program

ápr. 27. 12 990 Ft/fő -8-11%!

VÁC-VÁCRÁTÓT-MÁRIABESNYŐ 
busz, idvez.

ápr. 28. 6990 Ft/fő -8-11%!

FRAKNÓ VÁRA-SOPRON
busz, idvez, ebéd

máj. 3. 9490 Ft/fő -8-11%!

ZÁGRÁB-MARIJA BISTRICA
busz, idvez.

máj. 4. 11 490 Ft/fő -8-11%!

HEREND-TIHANY-BALATONFÜRED
busz, idvez.

máj.  4. 8490 Ft/fő -8-11%!

MARIAZELL busz, idvez.
máj. 4. 11 990 Ft/fő -8-11%!

ALCSÚT-MÓR-MAJKPUSZTA
busz, idvez., ebéd

máj. 5. 9490 Ft/fő -8-11%!

DEBRECEN-HORTOBÁGY
busz, idvez.

máj. 5. 8990 Ft/fő -8-11%!

GYŐR-PÁPA-GANNA
busz, idvez., ebéd

máj. 5. 9490 Ft/fő -8-11%!

KALOCSA-HAJÓS
busz, idvez, ebéd, borkóstolós program

máj. 5. 9990 Ft/fő -8-11%!

BÉCS ÉS HÍRES TEMPLOMAI
busz, idvez.

máj. 11. 8890 Ft/fő -8-11%/!

KULTURÁLIS KÖRUTAZÁSOK

FEHÉRVÁR TRAVEL
www.fehervartravel.hu Eng.szám: R01364/1996/2000

Kérje katalógusunkat!

FEHÉRVÁR TRAVEL BÓNUSZ:
5*-os indulási garancia • útlemondási biztosítás a részvételi díjban 

• egyedül utazók felár nélkül • idegenvezetés rádiós adó-vev�vel 
• luxusautóbuszok • budapesti indulás

8000 Székesfehérvár, Várkörút 40. Tel.: 22/321-871

városlátogatások, „üdülés és kul túra” 
programok, egzot ikus utazások

138-FÉLE PROGRAM, 566 ID�PONTBAN
Autóbuszos utazásainkból:  BUDAPESTI INDULÁS
Harz-hegység, Berlin, Potsdam 7 nap 124.800 Ft

A Pireneusoktól Gibraltárig 14 nap 355.000 Ft

Csillagtúra Toszkánában 7 nap 144.000 Ft

Nagy szicíliai körutazás I. 11 nap 232.000 Ft

Repülős utazásainkból:  + reptéri illeték

Portugáliai mozaik 8 nap 267.000 Ft

Málta, Szicília 8 nap 297.000 Ft

Spanyol körutazás II. 11 nap 364.000 Ft

El�foglalási kedvezmény: 2019. március 14-ig!

RÉSZLETES AJÁNLATAINKAT KERESSE WEBLAPUNKON.
Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.

Az ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható.

TEL: 06 99 888 400 | INFO@HOTELLOVER.HU 
WWW.HOTELLOVER.HU

Foglaljon közvetlenül a szállodánál, és 

legalább 5% KEDVEZMÉNYT 
adunk szobaárainkból!

Keresse „MAI AKCIÓ”-s ajánlatainkat!

A SOPRONI HOTEL LÖVÉRBEN
szállás bővített félpanzióval, a szálloda wellness-szigetének

használata, ingyenes parkolás, ingyenes Wi-Fi
Kétágyas szobában 2 felnőtt esetén: 19.875,-Ft / 2 fő / éjszaka ártól

7 nap/6 éj, félpanzióval, 
4 ágyas elhelyezéssel 

30 000.- Ft/főtől.

Nyaralás
Lillafüred Kapujában

4 nap/3 éj, fp/fő: 
22 000.-

3 nap/2 éj, fp/fő: 
17 000.-

lillafuredkapujahotel@chello.hu
www.lillafuredkapujahotel.hu

46/339-423, 30/9681-045
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. Ismerősökön keresztül köttetik a legtöbb üzlet
A magyarok jelentős része közös ismerősön keresztül találja meg potenciális üzleti 

partnereit, a kapcsolatépítésben a sales manager és a hideghívás csak elenyésző sze-

repet tölt be, derült ki az első magyar online üzleti közösség közvélemény-kutatásából. Álláspont

 ■ A szakmai élet-

út felépítésében má-

ra megkerülhetet-

lenné vált a közössé-

gi média használata.

A mindenki által ismert Fa-
cebook mellett a LinkedIn 
az, amin érdemes jelen len-
ni – akár már az egyetemi 
tanulmányok alatt is – egy 
jól kidolgozott profi llal, hi-
szen rengeteg lehetőséget rejt 
magában. 

Mire jó a LinkedIn?
Kifejezetten szakmai kö-

zösségépítés céljából jött 
létre. Mára közel 400 mil-
lió felhasználója van világ-
szerte, és ez a szám tovább 
nő. Üzleti kapcsolatépítésre, 

álláskeresésre és karrierépí-
tésre használhatjuk. 

IGEN
• már az egyetem alatt ér-

demes regisztrálni
• használjunk szakmaisá-

got sugalló, ön-azonos profi l-
képet, egyedi hátteret, és vá-
lasszunk egy jó bemutatkozó 
mondatot, amivel kitűnhetünk

• részletesen és pontosan 
töltsük ki a tanulmányi és 
szakmai múltunkat bemuta-
tó részt

• fi gyeljünk a kulcssza-
vakra (angolul!), mert ezzel 
leszünk láthatóak azok szá-
mára, akik hozzánk hasonló 
munkaerőt keresnek

• érdemes használni a 
készségek (skills) felsoro-
lására kialakított részt, ahol 
mások is értékelhetnek, és 
megerősíthetik, hogy egy bi-
zonyos tulajdonság, vagy spe-
ciális tudás valóban jellemző 
ránk, ezzel növelhetik szak-
mai hitelességünket

• osszunk meg szakmai 
tartalmakat

• csatlakozzunk a szá-
munkra érdekes szakmai 
csoportokhoz

• írjuk le eddig elért 
eredményeinket

• amennyiben publi-
kus, jelezzük, ha munkát 
keresünk

• tartsuk naprakészen az 
adatlapunkat akkor is, ha ép-
pen nem keresünk munkát

NEM
• ne töltsünk fel privát, 

és nem szakmai tartalmakat 
(nyaralásos képet, bulin ké-
szült videót stb.)

• kerüljük a közhelyeket és 
az „elkoptatott” kifejezéseket

• korábbi munkáltatónk-
ról, kollégáinkról ne osszunk 
meg terhelő információkat

• kerüljük a politikai jelle-
gű témákat

• a LinkedIn nem Face-
book, nem a barátszerzés a 
funkciója

Jelenlét a social médiában – Hogyan 
lesz tökéletes a LinkedIn profilunk?

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

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!

ÉPÍT�ANYAG CENTRUM

2

2

2

Állás! 
Munkatársakat 

keresünk 
szadai baromfi 

vágóhídra, 
betanított 
munkára 

TOKOLÓT ÉS 
GÉPMESTERT!

+36/20-209-58-71
Fizetés hetente, 

150-180 e Ft havi átlag.

20-2-222000909-
Simon és Társa Bt.

Hirdesse meg Budapesten!

Tel.: 887-0707
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Kelet-Pest

 ■ A múlt évben több 

mint 17 681 lakást ad-

tak át, ami nyolc éves 

csúcsot, és az előző évi-

hez képest 23 százalé-

kos növekedést jelent.

Legutóbbi ugyanis 2010-ben 
épült ennél több lakás. Ba-
logh László, az ingatlan.com 
vezető gazdasági szakértő-
je elmondta: 2015-ben keve-
sebb, mint 8 ezer új lakást 
adtak át és azóta minden év-
ben 25-30 százalékkal nőtt 
a megépült lakások száma. 
A fővárosban tavaly 40 szá-
zalékkal több lakóingatlant 

adtak át 2017-hez képest, a 
községekben pedig 30 száza-
lékkal több lakás épült.

Tartósan erős igény mutat-
kozik az új lakásokra, idén 
február közepéig az ingatlan.
com-on 55 százalékkal nőtt 
a kereslet az új építésű laká-
sok és házak iránt az előző év 
azonos időszakához képest. 
Az ingatlanhirdetési portál 
adatai szerint idén a 40-80 
négyzetméteres új lakások és 
házak iránt volt a legnagyobb 
kereslet, de népszerűek vol-
tak az 80-120 és a legfeljebb 
40 négyzetméteres garzonla-
kások is. Az új lakások iránt 

Nyolc éve nem épült 
ennyi lakás
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TARGONCÁS/ÁRUKIADÓ

Főbb feladatok:
•  Raklapos építőanyag mozgatása

targoncával
•  Árukiadás
•  Vevők irányítása
Amit kínálunk:
•  Családias légkör
•  Hosszú távú munkaviszony
Amit kérünk:
•  Erkölcsi bizonyítvány
•  OKJ-s targoncavezetői engedély
•  Targoncavezetői tapasztalat
•  Építőanyag ismeret előny, de nem

feltétel

ÉRTÉKESÍTŐ

Főbb feladatok:
•  Vevők kiszolgálása
•  Adminisztrációs feladatok elvégzése
•  Számlázás
•  Árajánlatok készítése
•  Áruátvétel
Amit kínálunk:
•  Családias légkör
•  Hosszú távú munkaviszony
Amit kérünk:
•  Jó kommunikációs készség
•  Minimum középfokú végzettség
•  Építőanyag ismerete előny, de nem

feltétel

1991 óra működő, magyar tulajdonban lévő, stabil  
háttérrel rendelkező Tüzépker Kft. felvételt hirdet  

árukiadó/targoncás, illetve értékesítői munkakörbe.

Fényképes önéletrajzát, fizetési igény megjelölésével 
az info@wtuzep.hu e-mail címre várjuk.

 https://www.facebook.com/bodyspaceobuda/

Body Space Óbuda  1033 Bp. Apát u. 4.
06-30/288-9195

pppppppss:s:///// wwwwwww faf ceebobbbobobookokook ccoomm///b/bodyspaceo

060606-3-30/0///282888-8-8 919199195Hozd magad formába!

Nálunk mindezt megkaphatja
akár 600 forint / óra áron!

BBBBBBoBoBBBoddydydyd SSSpap ceec ÓÓÓÓÓbubu

Az edzés után 
lazítsa el izmait 
a 4 személyes 

infraszaunánkban 
(10 perc 250 Ft)!

MEGRENDELÉS:

+ 36/30 310 20 50
MEGRENDELÉS:MEGRENDELÉS:

+ 36/30 310 20 50
Díjmentes házhoz szállítás!

BALLONOS ÉS PALACKOZOTT 
ÁSVÁNYVIZEK, 

FORRÁSVIZEK OTTHONÁBA, 
MUNKAHELYÉRE!

info@vizbolt.hu

Vári
Cukrászat

MEGNYITOTTA ÜZLETÉT

1163 Budapest, 
Sárgarózsa u. 17.

T.: 0630/231-1264

Várjuk kedves 
vásárlóinkat!

érdeklődők 52 százaléka a 40-
80 négyzetméteres lakásokat 
kereste, a 40 négyzetméternél 
kisebbek aránya 15 százalé-
kos volt, a 80 négyzetméter-
nél nagyobbaké pedig 25 szá-
zalékra rúgott.

A kereslettel igyekszik lé-
pést tartani a piac, ezt bizo-
nyítja a többi között az is, 
hogy az eladási céllal épített 
lakások száma tavaly meg-
közelítette a 10 ezret, ami 
2017-hez képest 76 százalé-
kos emelkedésnek felel meg 
és szintén többéves csúcsot 
jelent.
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A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

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)

Bármilyen brilles ékszer, gyűrű, lánc, 
fülbevaló, bross felvásárlás!

Törtarany és fazonarany felvásárlás!

06-30/788-6062

Hagyatékot 

is!

222222

ttt

akár

10 000–30 000 Ft 

darabja

Agancs felvásárlás!

KEN-EDI TRAVEL– UTAZZON A LEGJOBB ÁRON! 
ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ MÁRCIUS 31-IG

További ajánlataink: www.keneditravel.hu honlapunkon és 224 oldalas katalógusunkban.

Bp. 1066, Teréz krt. 22. (4-es, 6-os villamos Oktogon megálló, 
BEJÁRAT AZ ARADI UTCÁBÓL) 

Nyitva: H-P 09:30-17:30  Tel: 06-1-278-2156, 278-2157

FIRENZE-RÓMA-VELENCE
6 nap 5 éj

busz, idvez., 5 éj három és négycsillagos 
szállodákban, svédasztalos reggelivel, 
Firenze gyorsvasútjegy, Velence helyi 

vonatjegy, városnézések
ápr. 18-23. 99 900 Ft/fő -8-11%!

HÚSVÉT AZ ADRIÁN 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos 

tengerparti szállodában, svédasztalos 
félpanzióval, korlátlan italfogyasztással, 

kirándulások (Krk, Rijeka, Opatija) 
bor-házi sonka, sajt kóstoló Vrbnikben, 

csokoládékóstoló Opatijában
április 19-22. 

68 900 Ft/fő -8-11%!

SALZBURG-SALZKAMMERGUT 
ÉS A SASFÉSZEK 4 nap 3 éj

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

kirándulások a program szerint
április 25-28.

64 900 Ft/fő -8-11%!

ERDÉLY –
SZÉKELYFÖLD KINCSEI

 5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj négycsillagos szállodá-
ban, svédasztalos reggeli, kirándulások, 
húsfeldolgozó látványműhely látogatás 

kolbásztöltéssel, kóstolóval, borral, 
kirándulások, látogatás a Csiki sör 

manufaktúrában
május 1-5., 59 900 Ft/fő -8-11%!

BERLIN-POTSDAM 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos 

szállodában, svédasztalos reggeli, 
kirándulások
május 26-29. 

84 900 Ft/fő -8-11%!

DOLOMITOK LEGSZEBB TÁJAI
5 nap 4 éj

busz, idvez., 4 éj 3 és 4 csillagos 
szállodákban svédazstalos reggelivel, 

kirándulások
május 22-26. 

94 900 Ft/fő -8-11%!

PRÁGA-KARLOVY VARY-
KUTNA HORA 4 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállo-
dában, svédasztalos reggeli, Becherovka 
múzeum belépő kóstolóval, kirándulások
jún. 7-10. 44 900 Ft/fő -8-11%!

BELGRÁD ÉS A VAJDASÁG 
3 nap 2 éj

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

kirándulások
 június 14-16.

32 900 Ft/fő -8-11%!

FEKETE-ERDŐ-ELZÁSZ-
BODENI-TÓ 6 nap 5 éj

busz, idvez., 5 éj négycsillagos szállodá-
ban, svédasztalos reggeli, kirándulások

július 25-30. 
129 900 Ft/fő -8-11%!

TOSZKÁN NYARALÁS ELBA-SZIGETI 
KIRÁNDULÁSSAL 6 nap 5 éj

busz, idvez., 5 jé háromcsillagos 
szállodában, svédasztalos reggeli, 

ingyenes napozószékek, 
napernyő a szálloda strandján

máj 27-jún. 1. 
94 900 Ft/fő -8-11%!

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

Szerbiában, 7 éj Albániában négycsilla-
gos szállodában, svédasztalos reggeli, 

ingyenes napozószék, napernyő
jún.25-júl. 4., júl.2-11., 

129 900 Ft/fő -8-11%!!

MONTENERO-IGALO 6 nap 5 éj
busz, csop.kísérő, 5 éj háromcsillagos 

szállodában, svédasztalos reggeli
jún.30-júl. 5., júl. 5-10., aug. 16-21., aug. 

23-28. 96 900 Ft/fő -8-11%!

KRK-SZIGET – OMISALJ 4 nap  3 éj
busz, idvez., 3 éj kétcsillagos 

szállodában, svédasztalos félpanzió 
italfogyasztással, Krk városlátogatás

jún. 12-15.,  47 900 Ft/fő -8-11%!

GÖRÖGORSZÁG-KAMENA VOURLA 
10 nap 9 éj

busz, idvez., 1-1 éj háromcsillagos 
szállodában Makedóniában, 

7 éj Görögországban Kamena Vourlán
kétcsillag plusz besorolású, medencés 
szállodában svédasztalos félpanzióval

jún. 25-júl. 4. 
134 900 Ft/fő -8-11%!

ABLAK-AJTÓ
MŰANYAG ABLAK  , redőny kedvező áron, ga-
ranciával.Ingyenes felmérés! Tel: 30/211-2439 
www. amitmamegvehetsz. hu

ADÁS-VÉTEL
ZSIGMOND MIHÁLY AZONNAL KÉSZPÉNZ-
ZEL  vásárol hagyatékot: bútorokat, könyveket, 
festményeket, porcelánokat, órákat, hangle-
mezeket, kitüntetéseket, érméket, csipkéket, 
bizsukat, ékszereket, csillárokat, szőnyegeket, 
bronz réztárgyakat, teljes lakásdekorációkat. 
06-70/600-1727 

BÉLYEGFELVÁSÁRLÁS!  Könyv, pénz, jelvény, 
egyéb gyűjtemények vétele, díjtalan kiszállás-
sal. Pál István Tel.: 06-20/947-3928

ANTIKVITÁS
MAGAS ÁRON  vásárolok régiséget, festménye-
ket, műtárgyakat, hagyatékot, szőnyegeket, 
órákat, ékszereket, borostyánokat, kerámiát, 
bronzot, ezüstöt, aranyékszert, kitüntetéseket, 
varrógépeket, bútorokat. Tel.: 06-70/352-8776 

KÉSZPÉNZÉRT MEGVESZEM  használt tár-
gyait: bakelitlemez, bútor, könyv, nem mű-
ködő karórák, faliórák, régi papírok, képes-
lapok, pénzérmék, jelvények, kitüntetések 
stb...Díjtalan kiszállás! Tel.: 06-30/913-8356

FELVÁSÁRLÁS! HAGYATÉKBÓL  származó na-
gyobb értékű és egyszerűbb tárgyakat is, poha-
rakat, tányérokat, készleteket, hűtőszekrényt, 
régi, népművészeti tárgyakat, fali tányérokat, 
korsókat, Miska kancsót, butellát, fűszertartót, 
szaruból készült tárgyakat, szűrőtálat, vadász-
hagyatékot, stb., karórát, fali órát (üzemképtelent 
is), mosógépet, centrifugát, könyveket, csilláro-
kat, porcelánokat, vitrintárgyakat, nippeket és 
kerámiákat (olcsóbbat is), képeket, bútorokat, 
valamint teljes hagyatékot vásárolok. Azonnal 
fi zetek. Telefon: 06-30/396-4495

AUTÓ
AUTÓFELVÁSÁRLÁS  azonnali készpénzfi zetéssel 
0-18 éves korig. Díjmentesen házhoz megyek: 
+36-30/682-1390

ÁLLÁS
KÖZLEKEDÉSI ZRT.  X. kerületi telephelyére 
autóbuszvezető munkatársakat keres felvé-
telre a 419 Csömör - Budapest és a 449 Csö-
mör – Pécel menetrend-szerinti járataira, 
havi 20-22 munkanappal, teljes munkaidős 
bejelentéssel, kiemelt nettó 300.000,- forint 
bérezéssel. További információ a 06- (1/20/30) 
262-6262 telefonszámon kérhető, fényképes 
önéletrajzokat az allas@weekendbus. hu 
e-mail címre várjuk.

Váci munkavégzéssel

keresünk C és E 
GKI vizsgával

 

Érd.: 30/984-3666

BUDAPESTI MUNKÁRA  keresünk kőműveseket 
heti fi zetéssel. 06-30/2488-999 Prontax Kft.

PESTERZSÉBETI  kis létszámú idősek otthonába 
ápolónőt keresünk. Jelentkezés munkaidőben: 
+36-20/397-0224 Ambrózia Kft.

SZAKMUNKÁST KERESEK  lapostető szigetelés-
hez 14.000 Ft/nap, (400.000 Ft/hó). Heti fi zetés. 
06-70/550-9592 Szőcs Szigeteléstechnika Kft.

Pesterzsébeti 
munkahelyre 

keresünk
ÖNTŐ FORMÁZÓ 

szak- és 
betanított 

munkásokat.
Patina Öntöde Kft.
Tel.: 06-20-914-3421 

06-1-283-0155

BUDAPEST, X.  kerületi telephelyű Közleke-
dési Zrt. felvételre keres haszongépjárművek, 
autóbuszok javításában jártas autószerelő és 
autó-villamossági szerelő szakmunkásokat. 
Egy műszakos munkarenddel, reggel 7 órai kez-
déssel, teljes munkaidős bejelentéssel, kiemelt 
nettó 300.000,- forint bérezéssel. További in-
formáció a 06- (1/20/30) 262-6262 telefon-
számon kérhető, fényképes önéletrajzokat az 
allas@weekendbus. hu e-mail címre várjuk.

Há
z- é

s la
kásfelújítás

Csak pontosan, szépen,
         úgy érdemes.

Gipszkartonozót,
lakatost,
burkolót, 

kőművest,
festőt felveszek!

06-20/998-2369
KERTÉSZT, KERTÉPÍTŐ  segédmunkást és külső 
téri takarító munkatársakat keresünk. (nem sze-
zonális munkára)Bau Kert Kft. +36-20/455-4350

ÖSSZESZERELŐI MUNKÁRA  keresünk dolgo-
zókat XVIII. kerületben, azonnali kezdéssel, in-
gyenes szállással. Tel.: 06-30/928-5963 BC En-
gineering Kft.

LAPOSTETŐ SZIGETELÉSRE KERESÜNK 

FIZIKAI MUNKÁSOKAT 
hosszú távra, magas kereseti lehetőséggel, 

gyakorlattal rendelkezők előnyben 
Kővég Szolgáltató Kft. 

Telefon: +36-20-924-6653 

FIZIKAI MUNKÁSOKAT

BUDAPESTI  munkásokat keresünk építőipari 
segédmunkára hosszú távra Moratus Kft. Tel.: 
06-30/301-0898 (Szállást biztosítunk!)

A Vedox Kft. TAKARÍTÓ 
kollégákat keres azonnali 

munkakezdéssel.
Munkavégzés helye: Soroksár, 
illetve Szigetszentmiklós
Amit kínálunk:
> 150 000.-Ft nettó fizetés,
>  bejelentett 8 órás munkahely, 

fizetett szabadság
>  barátságos munkahelyi légkör
>  stabil vállalati háttér és 

piaci pozíció
>  modern géppark, és saját 

fejlesztésű, környezetbarát 
szerek

Jelentkezz  még ma 
és légy a csapatunk tagja!

Email:
krisztina.gombolai@vedox.hu

Tel: +3670/608-2733
SEGÉDMUNKÁST KERESEK,  Kezdőknek 11.000 
Ft/nap, heti fi zetés. Telefon: 06-70/550-9592 
Szőcs Szigeteléstechnika Kft.

ÉLETJÁRADÉK
EGYEDÜLÁLLÓ HÖLGY  életjáradékot kötne, 
ápolás, gondozás, havi juttatás fejében. Tel: 
06-20/536-5299

KIEGÉSZÍTENÉ NYUGDÍJÁT?  Nagyobb összegű 
készpénzre van szüksége? Kössön életjáradéki 
szerződést! 06-30-188-5118

ÉLETJÁRADÉK SZERZŐDÉS!  Folyamatos havi 
járadék, akár több millió Ft egyösszegben. Tel.: 
06-30/383-0178

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉS
KŐMŰVES, BURKOLÓ  festő, tetőfedő, bádo-
gos, és víz-gázszerelés munkát gyorsan vállalok. 
30/557-9074

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

FESTÉS-MÁZOLÁS
SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS  -olcsón, 
minőségben takarással, bútormozgatással Tel: 
06-20/9877-273, Vezetékes: 706-64-19

SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST,  tapétázást azonnal-
ra vállalok, üres lakásokra árkedvezmény. Közüle-
teknek is. Tel.: 06-20/247-7185

FESTÉST, MÁZOLÁST,  burkolást vállalok! Nyug-
díjasoknak kedvezménnyel, bútormozgatással, 
takarítással! Tel.: 06-30/422-1739

FOGÁSZAT
FOGSOR EXPRESSZ!  Javítás azonnal. Készítés 
gyorsan. Tel : 06-1/784-1772, 06-30/961-8655 
Szombaton is!

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

Felújított mosógépek 
garanciával!

Mosógépek  
szerelését vállalom! 
Telefon: 06-20/950-4941
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Arany, ezüst, briliáns, fogarany és órás-, 
ékszerész hagyaték felvásárlás!

Dinasztiánk harmadik generációja vagyok, aki folytatja a több 
évtizede tartó családi hagyományt, a szép tartós értékek fel-
kutatását, felvásárlást. Édesapám a legnagyobb ékszerke-
resked�. A t�le tanult sok évtizedes tapasztalatot és az 5-ös 
min�sítés� bizonyítványomat, nemcsak magánszemélyek, de 
a szállodák is igénybe veszik. Az üzleti élet alapja a becsület! 
Hiszem, hogy a tisztességes magatartásnak van jöv�je!
Komoly érdekl�d�k megkeresését örömmel várom.
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Arany felvásárlás: Fazonarany 20 000 Ft/g-tól 
 (briliánssal díszített 1 karáttól)

Herendi, Zsolnay porcelánok

Ezüst dísztárgyak felvásárlása 
100 Ft/g-tól 800 Ft/g-ig 

Régi ezüst-, aranypénzek, papírpénzek 
(forgalomból kivont valuta)

Ékszerek aukciós áron! 
Antik arany; Gyémánt; Briliáns

KORREKT, MEGBÍZHATÓ, LEINFORMÁLHATÓ

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

BUDAPEST FELVÁSÁRLÁS
1117 K�rösy József utca 7-9.  

Fehérvári úti Vásárcsarnok fsz., PORCELÁN ÉS EZÜST ÜZLET (virág soron)
Nyitvatartás: H–P: 1000–1700

 Budapest XIII., Hollán Ernő u. 4. (a Jászai Mari térnél)  
Telefon: 350-4308, 06-70/522-4249

Zsazsa Galéria
Szakértelem és becsület egy helyen

Készpénzért vásárolunk 
festményt, bútort, porcelánt, szőnyeget, 

ezüst dísztárgyakat és készleteket, 
zománcos és brilles ékszereket,

továbbá hagyatékot.
Kérem jöjjön el 

hozzánk!

ARANY
EZÜST
ÓRA

BRILL
BOROSTYÁN
HAGYATÉK

Az érszűkület rizikófaktora 
többek között a túlsúly, 
a cukorbetegség,  
a dohányzás és a magas 
vérnyomás

Sajnos gyakran kiderül, hogy sokan nem veszik komolyan 
a már kialakult betegségüket. A magas vérnyomás ha 
nincs szinten tartva súlyos szövődményeket okozhat. 
A túlságosan igénybevett szív és erek az idő folyamán 

károsodhatnak, mely egy igen súlyos betegség 
kialakulásához vezethet, az érelmeszesedéshez, 
érszűkülethez. Hasonló eredménnyel járhat cukorbetegség 
megléte illetve a magas koleszterinszint. A gyógyszeres 
kezelés mellett igen fontos a zsírszegény, helyes táplálkozás, 

a rendszeres mozgás és a megfelelő mennyiségű folyadék 
bevitele. A mai stresszes, rohanó világban időt kell szakítani 
érrendszerünk állapotának rendszeres felmérésre is. Gyorsan, 
fájdalommentesen megtudhatja egy doppleres vizsgálat során 
ereinek átjárhatóságának mértékét.

A szűrés fontosságát alátámasztja az, hogy Magyarországon 
az érrendszeri betegségek a halálozási statisztikák élén van. Az országosan alkalmazott 
készülékkel könnyen és fájdalommentesen lehet enyhíteni ill. megszüntetni a panaszokat. 
Az infra, ultra és hallható hang kibocsátásával a gép a szervezetet mellékér képzésére serkenti. 
Ez által biztosítva a végtagok, szervek működéséhez szükséges vérellátást. Mindössze 20 
kezelés szükséges a javulás érdekében.

NE HAGYJA, HOGY AZ ÉRSZŰKÜLET HATÁROZZA MEG ÉLETÉT!
A Nashwan-Parasound eljárást 
már több mint 20 éve sikeresen 

használják Magyarországon.  
Mindössze 20 kezelés szükséges 

a panaszok enyhítésére vagy 
megszüntetésére.

www.medhungary.com, 06-70/290-3216, 
06-30/336-9525, 06-20/350-9972

A kezelőcentrum a vizsgálati idő változtatásának jogát fenntartja.

JELENTKEZZEN BE 
MÁRCIUS 6ÁN 

VAGY MÁRCIUS 20ÁN 
BUDAPEST XIV. KERÜLET, 

PILLANGÓ U. 12. SZÁM 
ALATT TARTANDÓ 

VIZSGÁLATRA.

A kúra alapárából 20 000 Ft 
kedvezmény jár!!

Plusz kedvezmény, 
ha a kupont elhozza!

Érvényes: 2019. 03. 31-ig

-10.000 Ft

Nashwan-Parasound Kezelőcentrum

Megvalósítjuk álmaid esküvőjét!

Keress bizalommal az alábbi elérhetőségeken:
Swan Weddings Esküvőszervezés – Marschall Krisztina 

okleveles esküvőszervező: +36-70-199-2862

Szárnyaljon  
hát a képzelet,  

Esküvői tanácsadás, 

ha magatok veszitek 

kézbe a szervezést, 

de iránymutatásra 

van szükségetek a sok 

áradat közepette.

Teljes körű esküvőszervezés Budapesten,  

Pest megyében és a káprázatos Velencei-tónál.

együtt mindent  
megvalósítunk!

INGATLAN

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. 
Tel: 06-20/3552-606

ELADÓ KISPESTEN  60 m²-es téglaépítésű ház-
rész, kertkapcsolatos, terasszal, frissen felújítva! 
Tel.:06-30/712-7521

JÁRMŰ
RÉGI MOTOROKAT,  alkatrészeket keresek gyűj-
teménybe. Telefon: 0630-905-1306

KÉSZPÉNZÉRT AUTÓKAT  vásárolunk bontás-
ra. Hivatalos igazolás és szállítás ingyenes. 
30/455-8719

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

KERT
METSZÉS, PERMETEZÉS,  sövénynyírás, fű-
nyírás, fakivágás, kert, sziklakert tervezése, 
építése, pázsitkészítés, növénytelepítés. Tel.: 
06-30/9494-550

KONTÉNER
HAGYATÉK,  ingatlan, pince, padlás lomtala-
nítása - ürítése, akár díjtalanul is! Hulladék-
szállítási engedéllyel. 06-30/398-1597 

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, e-mail.: nosz-
talgia.antikvarium@gmail.com 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

KŐMŰVES
KŐMŰVES MUNKÁT  vállalok. Lakások teljes kö-
rű átalakítása. Térkövezés, kerítés, járda. Tel.: 
06-30/9901-081

LAKÁSFELÚJÍTÁS
SZOBAFESTÉST, CSEMPÉZÉST,  kőműves munkát, 
kisebb javításokat is vállalok. 06-30/975-0053

LAKÁSFELÚJÍTÁS!  Víz, fűtés, villanyszerelés, kő-
műves, burkoló, festő, szigetelés. 06-70/944-7755 
www. jumulakasfelujitas. hu

LAKÁSSZERVIZ
VÍZ-, GÁZ-,  központifűtés teljes körű szerelését, 
javítását vállalom. Korrekt árak, gyors, megbízha-
tó munkavégzés. Tel.: +36-70/557-1583

MASSZÁZS
FOGYASZTÓMASSZÁZS FÁJDALOMMENTESEN  
depresszió,- szorongás csökkentés, léleksimoga-
tás. premiumkilo@gmail.com, 06-30/294-1945

REDŐNY-RELUXA

AKCIÓK!
M�anyag és 

alumínium red�nyök
5% kedvezménnyel!

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

RED�NY JAVÍTÁSOK.
Szúnyoghálók -5%!

Napellenz�k akciós áron!

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

ROVARIRTÁS

Tel.: 06 30 343 3155
e-mail: megrendeles@dunatox.hu

www.dunatox.hu

SZOLGÁLTATÁS
LAKATOSMESTER!  Rácsok, kapuk, kerítések ké-
szítése, zárnyitás, zárszerelés, lakatosmunkák. 
Tel.: 06-30/299-1211
SZERETET SZOLGÁLAT,  lelki gondozás, ima-
kérés. Segítünk amiben tudunk! Hívjon bátran: 
06-30/419-6818
18 ÉV TAPASZTALATTAL  vállalok kőműves mun-
kát: lapostető, vizes falak szigetelése, vegyi injek-
tálás, ács munka, belső festés, laminált parket-
tázás, térkövezés, burkolás, nyílászárók cseréje. 
Helyszíni árajánlat. 06-70/296-1876

SZŐNYEG, KÁRPIT
Szőnyeg- és kárpittisztítás

Melegvizes mélymosás, 
vegytisztítás, szegés,

javításHÁZTÓL HÁZIG
www.szonyegexpressz.hu

280-7574 • 06-30/94-94-360
TETŐ

TETŐFELÚJÍTÁS  cserepeslemezzel, palatetők 
zsindelyezése, ereszcsatorna csere, kémény 
felújítás. 06-20/911-1717

LAPOSTETŐK,  garázstetők szigetelését, javítá-
sát 23 éves tapasztalattal, garanciával vállaljuk. 
06-20/573-9093

TETŐJAVÍTÁS, ÁCSMUNKÁK.  Cserepezés Lin-
dab lemezzel és cseréppel. Bádogozás, eresz-
csatorna. 06-30/899-6270, 06-70/363-9571

TOLLTISZTÍTÁS

VÁLLALKOZÁS
ÚJONNAN ALAPÍTOTT  vállalkozáson gondolko-
zik, vagy a meglévőt fejlesztené? Ötletei megva-
lósításában segítünk Önnek, hogy meglegyenek 
a kidolgozott és követhető tervek. Üzleti tervezés, 
marketing és pénzügyi tervek készítése, illet-
ve összetett adminisztratív feladatok végzése. 
Elérhetőség: Psáder Ákos, psader.akos@gmail.
com, 30/924-5-825

VEGYES
VÁSÁROLOK HAGYATÉKOT  garázsvásárt, régi 
autót, régi motorkerékpárt, régi robogót, retro bi-
ciklit, elektromos kerékpárt, alkatrészt, stabilmo-
tort, dongót, gyűjteményt,. Tel.: 06-70/650-31-68

VÍZSZERELÉS
VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES  keresése javítá-
sa, teljes vízvezeték csere földmunkával is. 
06-70/544-4050

ÜDÜLÉS

VADGESZTENYE PANZIÓ  Pécstől 22 km-re a 
Mecsek keleti lábánál található, mely egy régi 
vízimalom átalakításából született. 8.700 ft/fő/
éj félpanzióval, www. vadgesztenyepanzio. hu, 
Tel.: 06-72/420-573

ELŐ-TAVASZI AKCIÓK APARTMANOKBAN!  Fürdő 
50 m! 6 nap 5 éj szállás, 5 svédasztalos reggeli + 5 
vacsora. Idegenforgalmi adóval,garázs,Wifi . CSAK: 
23.250 Ft/fő/csomag. Több ajánlat: http://hajdu-
szoboszlo.jaszbere. hu Tel: 30/3817941

Hirdesse meg Budapesten!

Tel.: 887-0707



10 2019. február 28.

Kikapcsoló
MIKOR
ÉS HOL?
KULTURÁLIS 
PROGRAMAJÁNLÓ
Március 3., vasárnap
9.00 Ásványbörze és bonsai-kiállítás

Újból kitárja kapuit az Ásványbörze 
és bonsai-kiállítás, hogy a pazar ásvá-
nyok és a meseszerű miniatűr fák és 
bokrok szerelmesei naphosszat gyö-
nyörködhessenek. Remek alkalom 
arra, hogy megtanulhassuk, miként 
kell gondozni, ápolni a bűbájos fákat, 
bokrokat, vagy akár arra is lehetőség 
nyílhat, hogy csatlakozhassanak a ke-
rületben is működő bonsai klubhoz. 
Ilyenkor egy napra láthatóvá válik az a 
csodálatos kincs, amit ásványok formá-
jában rejt a föld mélye, s ha egy darab 
a szívükhöz nő, akkor megvásárolhat-
ják, hogy a szobájuk ékessége legyen. 
A börze ideje alatt folyamatosan lesz 
kézműves foglalkozás és további izgal-
mas programok várják a gyerekeket.

Helyszín: Óbudai Kulturális Köz-
pont (III. ker., San Marco utca 81.)
Március 6., szerda
17.00 Férfi  archetípusok – Apollón, 
a harmónia szerelmese

A Kariatídák Egyesület Pireuszi es-
ték sorozatában: Rusznák György tör-
ténész előadása. A program ingyene-
sen látogatható.

Helyszín: Eötvös10 (VI. ker., Eöt-
vös u. 10.)

19.00 Maksaméta humorklub
Vendég: Szikra László humorista 
A humorista általában egyedül dol-

gozik, mint egy bérgyilkos, pedig 
alapvetően társas lény. Ezt bizonyít-
ja Maksa Zoltán, aki havonta jelent-
kező klubkabaréjában olyan kollé-
gákat mutat be, akiket ő is kedvel, s 
akik szakmai-emberi kvalitásaikkal 
már bizonyítottak, vagy újgeneráci-
ósként most szeretnének bizonyíta-
ni a közönségnek.

Helyszín: Marczibányi téri Műve-
lődési Központ (II. ker., Marczibá-
nyi tér 5/a.)
Március 9., szombat
19.00 L’Art Pour L’Art – Mintha el-
vágták vol

Helyszín: Marczibányi téri Műve-
lődési Központ (II. ker., Marczibá-
nyi tér 5/a.)
Március 10., vasárnap
19:00 Second life, avagy kétéletem

Nincs olyan ember, aki ne játszana 
el a gondolattal, mi lett volna belőle, 
ha valami vagy ha minden másképp 
alakul az életében. Az előadás alkotói 
ezúttal ezt a játékot veszik komolyan 
és ezen keresztül vallanak magukról, 
tévedéseikről és vágyaikról.

Helyszín: Erzsébetligeti Színház 
(XVI. ker., Hunyadvár utca 43/b.)
Március 13., szerda
18.00 Irodalmi csillagdélután – Csák 
Gyöngyi

A vendégekkel Gyimesi László író, 
költő beszélget. Közreműködnek: a Ve-
res Péter Gimnázium színjátszó diákjai.

Helyszín: Csillaghegyi Közösségi 
Ház (III. ker., Mátyás király út 11-15.)
Március 14., csütörtök
18.30 Csodák, rejtélyek és ka-
tasztrófák

Történelmi előadássorozat. Előadó: 
Antalffy Péter történész.

A tíz csapás Egyiptomban, avagy 
Mózes és Hollywood: Ki volt Mózes, 

és melyik fáraóval szállt szembe? Mi-
ért jelenik meg vele manapság mi-
dig II. Ramszesz (és tényleg kopasz 
volt-e)? Tényleg voltak-e zsidók Egyip-
tomban, és meg kellett-e menekíteni 
őket? Magyarázható-e valahogy a „Tíz 
csapás”, és miért kellett ilyen sok? Mi-
lyen kapcsolat lehetett Mózes és az 
utólag „eretneknek” bélyegzett Ehna-
ton fáraó között? Az előadás a régészet 
eredményeivel szembesítve mutatja 
Mózes igazi (vagy hamis?) történetét.

Helyszín: Marczibányi téri Műve-
lődési Központ (II. ker., Marczibá-
nyi tér 5/a.)
19.00 Libikóka - Grecsó Krisztián és 
Hrutka Róbert zenés pódium estje 

Az ismert író és a népszerű zene-
szerző közös estjén anyáink, apáink 
történetei kerülnek elő. Úgy, ahogy ré-
gen, társaságban volt szokás, dalban, 
mesében mondva el. Zene, irodalom és 
színház találkozása az este, új írások 
és a szerzők közös dalai. Műhelytitkok 
és dalok a Stop című Grecsó-Hrutka 
zenés darabból, és persze anekdoták, 
melyek nem a sublótba valók. 

Helyszín: Budavári Művelődési Ház 
(I. ker., Bem rakpart 6.)

Közösségi könyvet írnak nők férfiakról
A kötetbe nők írják meg randijaikat, hétköznapjaikat, vágyaikat férfiakról. A 

kötetbe 18 és 55 év közötti korosztály publikálhat, a szerzők a történetekért 

honoráriumot és egy tiszteletpéldányt is kapnak.

Fejtse meg rejtvényünket és a megfejtést küldje be címünkre!
Szuperinfó Rejtvény, 1132 Budapest, Visegrádi u. 48.,

e-mail: rejtveny@szuperinfo.hu
2019. március 8.

rejtvénycsomagot sorsolunk ki.
A helyes megfejtést és a nyertesek nevét 

A Szuperinfó 2019/7. heti rejtvényének megfejtése:
Én nem mertem élni, mert élni akartam.

Nyertese:
Antal Béláné, Budapest XXI.

Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.
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Sopronba 
érkezik a 
Black Eyed 
Peas

Egy újabb világsztárral bővült a Sze-
gedi Ifjúsági Napok fellépőinek sora: 
a hazai közönség Szegeden hallhat-
ja először élőben a Prodigy legújabb 

I M P R E S S Z U M

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

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

A Prodigy új lemezével 
jön a SZIN-re

albumának dalait és 
természetesen ott 

lesznek a brit csapat 
ismert slágerei is. 
A hazai fronton is be-

erősített a SZIN. A tavalyi, 
sokat cikkezett koncertje 

után ismét a Szegedi Ifjúsá-
gi Napok nagyszínpadára lép 

az ózdi hős, Majka. Szintén a Ti-
sza-parti bulin lép fel a nagy fesztivál-

kedvenc, a Cloud9+, illetve a szegedi 
közönséget is megpörgeti a fesztivál-
hangulatban igen erős The Biebers.

A SZIN augusztus 28-31 között lesz 
Szegeden, a Tisza-parton.

Június 26-tól négy napon át 
várja Sopron a hazai és Eu-
rópa számos pontjáról érkező 
vendégeket. Az új nevek között 
igazi legendák és a legaktuálisabb 
kedvencek is helyet kaptak.

A sok év után újra színpadra lépő 
Black Eyed Peas a VOLTot választot-
ta az európai turné egyik kiemelt ál-
lomásaként. A mainstream hip-hop 
talán legmeghatározóbb legendája 
nemcsak új albumát, hanem a leg-
nagyobb slágereit is magával hozza. 

A VOLT nyitónapja 
egy igazi rockfeszti-
vállá alakult, hiszen a 
már korábban bejelen-
tett Slipknot elé igazolt 
a Cypress Hill, a Papa 
Roach és az Amaran-
the, így a Tankcsapda 
a tervezettől eltérően 
egy nappal később, 

Slash 
előtt mu-
tatja be 30 
éves, jubileumi show-
ját. Szintén csütörtökön, újdonságként 
lép színpadra a hard rock, funk, rap és 
thrash jellegzetességeit elegyítő Ugly 

Kid Joe. 
Minden bizonnyal 

teltház várja majd 
Sopronban az elekt-
ro pop egyik legfonto-
sabb és legaktuálisabb 
európai művelőjét, 
Jan Blomqvistot, aki 
teljes zenekarával ér-
kezik a VOLTra.

A barátság fontos dolog; akkor is, ha az ember 
férjnél van, hát még, ha válik! Milyen jó is, ha 
van egy barátnő, aki összeszed bennünket, amíg 
összeszedjük magunkat, akire főzhetünk, akinek 
átrendezhetjük a lakását – még ha nem is éhes, 
és egyenesen rühelli a rendet. Vagyis a barátság 

arra is jó, hogy megtudjuk: né-
ha egyáltalán nem lehet 

minket elviselni… 
és nem is biz-

tos, hogy 
min-

denben a férfi ak a hibásak… 
Akár nevetni is lehetne 

azon, hogy egyikünk sem 
könnyű eset… Jack Lem-

mon és Walter Matthau 
után most a két férfi  
szerepét két IGAZI 
NŐ alakítja, az ő 
négy barátnőjük pe-
dig csak rátesz egy 
lapáttal! Nevetésre 
felkészülni!

A Turay Ida 
Színház előadá-
sát Juhász Róza 
rendezte.

Neil Simon:
Férj nélkül tökéletes!

A francia törté-
nelem egyik leg-
turbulensebb idő-
szaka kezdődött 
1789-ben. Július 
14-én a feldühö-
dött tömeg el-
foglalta a hírhedt 
börtönt, a Bastil-
le-t, s ezzel kez-
detét vette a fran-

cia forradalom. Az események pedig utóbb 
elsöpörték az uralkodót, XVI. Lajos ki-
rályt is. Az Egy ország, egy király a 
történelem nagyszabású megidé-
zésére törekszik, a forradalom 
eseményeit 1789-93 között 
követi nyomon, és a for-
radalmárok szemszögé-
ből mutatja be a törté-
néseket. A történelmi 
fi gurák, mint Robes-
pierre, Marat, Dan-
ton, Saint-Just épp-
úgy megjelennek 
a fi lmben, mint 
a szenvedély és 
szerelem, a forra-
dalom látványos 
összecsapásai, va-
lamint a politikai 
intrika.

Kikapcsoló

6

Simulation Theory
A MUSE február 22-én kezdte meg Simulation Theory elnevezésű, új világ-

körüli turnéját. A multiplatina eladásokkal rendelkező, Grammy-díjas rock 

ikonok május 28-án a Budapest Aréna színpadán lesznek láthatók.

Bruce Willis
A halak férfi álmodozó típus, 

nehezen hoz döntést. A március

19-én született Bruce Willis nem

csak filmjeiben karakteres jel-

lem, a magánéletben is sok nőt

levesz a lábáról különleges

sármjával.

Ikrek
A követtkező napokbaan 

megszállottan fog töö-

rekedni arra, hogyy 

elkerüljjön minden 

lehetsééges konflik-

tust. Cseppet sem

baj, hhogy a békés

meggoldásokra 

ttörekszik.
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Életmód

Az árváltozás jogát fenntartjuk.Weblap: louisgaleria.huAz értékbecslés ingyenes! 

Gyűjteményembe keresek színes,  régi eozinmázas  
körpecsétes Zsolnay porcelánt! Kimagasló áron, 

töröttet is! Mérettől függően 300 000–3 000 000 Ft-ig!

Váza  
szőlő- 
fürtök-

kel leve-
lekkel

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!

Azonnali készpénzfizetéssel vásárolunk karórákat • zsebórákat • faliórákat • arany, ezüst, brilles 
ékszereket • ezüst dísztárgyakat • Zsolnay és Herendi porcelánt • festményeket • antik bútorokat 

• régi ezüst-, arany-, papírpénzeket • forgalomból kivont valutát • sárga golyós borostyánt 
• antik bizsut • vitrintárgyakat • akár teljes hagyatékot.

Váza  
faunok- 

kal és nim-
fákkal

Virágtartó
Panorámás 

Kaspó

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 1 000 000 Ft
Arany: akár 1 500 000 Ft

I.W.C.  
SCHAFFHAUSEN

Acél: akár 250 000 Ft
Arany: akár 500 000 Ft

OMEGA
CONSTELLATION

Acél: akár 100 000 Ft
Arany: akár 200 000 Ft

Karórákat, zsebórákat, faliórákat vásárolok! Keresek Angelus, Heuer, Marvin, Doxa, Bovet, 
Tavannes, Breitling, Vetta acél stopperos órákat 100 000–300 000 Ft-ig! (akár hibásat is)

OMEGA
CHRONOGRAPH

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

PATEK PHILIPPE
1930-AS ÉVEK

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

VACHERON 
CONSTANTIN

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

BREITLING
CHRONOGRAPH

1900-AS ÉVEK
Acél:  akár 200 000 Ft
Arany: akár 500 000 Ft

Bármilyen brilles ékszer, gyűrű, lánc, fülbevaló, 
bross felvásárlás!

S S O U ! , JÖJJÖ O !

K ó ák t bbóó ák t f lió ák t á á l k! K k A l H M ii D B t

Louis Galéria: Budapest II. Margit krt. 51–53.  
Tel.: 06-1/316-3651, 06-30/944-7935 • E-mail: lakatos@mconet.hu

(A 4-es, 6-os villamosról a Mechwart liget megállónál kell leszállni)

Törtarany és fazonarany felvásárlás!

1878

1930-as 
évek

1898– 
1910-ig

1914-es

Zsebóra felvásárlás akár 100 000–300 000 Ft-ig!

Fogaranyat (foggal együtt is!)
Fazonarany: akár 12 000–21 800 Ft/gr 

Forgalomból 
kivont valuták 
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on Az elhízott kutyák rövidebb életűek
Egy kutatás kimutatta, hogy akár két és fél évvel megrövidítheti a kutya életét az elhízás. 

A szakemberek 12 népszerű kutyafajta több mint ötvenezer egyedéről az elmúlt húsz év-

ben végzett vizsgálatok során nyert adatokat elemezték.

 ■ Hazánkban évente a 

felnőttek 1, a gyerme-

kek 2 doboz antibiotiku-

mot vesznek be, az el-

múlt években minden 

magyar lakosra átlago-

san egy doboz antibio-

tikum jutott, ezzel ha-

zánk a középmezőnybe 

tartozott Európában. 

Dr. Sal Péter gyermekorvos, 
homeopata szerint a legna-
gyobb sorskérdések között 
kell kezelnünk az antibioti-
kum-használatot, hiszen az 

az 500 ezer tonna antibioti-
kum, melyet az emberiség 
elfogyaszt 1 év alatt, megje-
lenik a világunkban, termé-
szeti környezetünkben. Ha a 
jelenlegi trendek folytatód-
nak, ezzel olyan kórokozó-
kat termelünk ki, melyek le 
fognak győzni minket.

A gyermekek kiemelkedő-
en sok antibiotikum-terápi-
ában részesülnek, 2015-ben 
hazánkban például minden 
0-5 éves átlagosan 2 doboz 
antibiotikumot kapott. 

- A légúti fertőzések 90%-a 
vírusos eredetű, tíz 
légúti betegből csak 
egynek kellene an-
tibiotikumot adni. 
Minél több antibio-
tikumot használnak 
az emberek egy föld-
rajzi egységen belül, 
annál gyakoribb a 
rezisztencia, azaz az 

antibiotikummal szembeni el-
lenállás. Hazánkban nem kel-
lene, hogy rosszak legyenek a 
rezisztenciaadatok, de hiába 
használunk kevés antibioti-
kumot, azokat igen rosszul 
tesszük, ez okozza a rezisz-
tencia növekedését – magya-
rázta Dr. Sal Péter.

Az alapellátásban az anti-
biotikumok felírásának leg-
gyakoribb oka a felső lég-
úti megbetegedések. Mivel 
ezeknek a fertőzéseknek 
csak kis hányadát okozzák 
baktériumok, nem megfe-
lelő gyakorlat rutinszerűen 
antibiotikummal kezdeni a 
felső légúti fertőzések keze-
lését. Ha ezen megbetege-
dések kezelésében első te-
rápiaként, az első néhány 
nap alatt homeopátiát al-
kalmaznának, az antibioti-
kumok felhasználása jelen-
tősen csökkenne.

Antibiotikum: barát vagy ellenség?

 ■ Egyre nő a pajzsmi-

rigybetegek száma, ami 

összefügg az életmód-

dal, a stresszel, a do-

hányzással, valamint a 

környezetszennyezéssel 

- mondta Koppány Vik-

tória endokrinológus az 

M1 aktuális csatornán.

A szakértő hozzátette, hogy 
emellett a vizsgálati eljárá-
sok is fi nomodtak, illetve a 
betegek az ismeretterjeszté-
sek miatt hamarabb felisme-
rik azokat a tüneteket, ame-
lyek miatt orvosi vizsgálatra 
van szükség.

A pajzsmirigy-eltérés az 
egyik leggyakoribb hormoná-
lis elváltozás. Koppány Viktó-
ria a pajzsmirigy alulműködé-
sének jellemző tünetei között 
említette a fáradékonyságot, 

hízékonyságot, hajhullást, il-
letve a nőknél a menstruációs 
zavarokat vagy a teherbeesés 
nehézségét, míg a felülműkö-
dést egyebek mellett a reme-
gés, verejtékezés, gyors fo-
gyás, szapora szívműködés 
és idegesség jelzi.

Egyre több
a pajzsmirigybeteg




