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NE MEGSZOKÁSBÓL KÖZLEKEDJÜNK!
Elindult a 3-as metró felújításának második üteme, jelentős változások vannak. (2
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Tel.: 06 30 343 3155
e-mail: megrendeles@dunatox.hu

www.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!

PATEK PHILIPPE
Arany:  

akár 4 000 000 Ft
Acél:  

akár 2 000 000 Ft

VACHERON
CONSTANTIN

Acél: akár 500 000 Ft
Arany:  

akár 1 000 000 Ft

CARTIER
Acél:  

akár 20 000 Ft
Arany:  

akár: 100 000 Ft

PATEK PHILIPPE
1930-AS ÉVEK

Acél: akár 1 000 000 Ft
Arany:  

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
CHRONOGRAPH

Acél: akár 500 000 Ft
Arany:  

akár 1 000 000 Ft

OMEGA
CONSTELLATION

Acél: akár 100 000 Ft
Arany:  

akár 200 000 Ft

Órákat készpénzért vásárolunk!
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A változásért tenni kell!
Kiss Henriett Élet-Mentorként személyiség 
fejlesztéssel, valamint önismereti képzéssel 
foglalkozik. Kezeléseket, felnőtt képzése-
ket és komplett egyéni tréningeket is tart. 
Korábban a gazdasági szektorban dolgozott 
vezetőként, tapasztalatai segítik mostani 
tevékenységében is. 3. oldal

Kelet-Pest

(1) 293 2532 • www.budapestoptika.hu
e.pesti.optikacentrum@gmail.com

„„„„„„„„„„„„„„ŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐsssssszzzzziiiiiiiiinnnnnttttttttttttteeee éééééés ereddddddetttiiiiii 
ssssssssssssssssssssszzzzzzzzeeeeeeeeerrreeeeettttttnnnnnnnnék maradni”
IIlIlIIlIlIIlIIIlII lélélééélélélélés s s ss ViViV ktktktktkttttóóró ia, azaz Yamina feltűnő 

jjjjejejejejejjejjjelelelelelensnsségégéggégégg az éjszakai életben, egyedi 

mmemememmemmmmmmeegjgjggjgjelelelelelleeeneee ésével és zenei stílusával 

ppipipippippippp lllllllllllananananananaaataataa ok alatt felpörgeti a hangulatottt 

bbbábábábábbbbábábbbább rmrmrmrmmeeeeeleee yik szórakozóhelyen. 4. oldaaalllll

Kövess minket 
a Facebook-on is!

www.facebook.com/
szuperinfobudapest

Új mobilapplikáció segíti a mentést ősztől
Az ÉletMentő elnevezésű al-

kalmazás gyorsabbá és egy-

szerűbbé teszi a mentőhí-

vást a segítségre szorulók 

számára.

 7. oldal
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Aktuális
Nincs többé sárgacsekk-befizetési lehetőség az OTP-nél
Április 1-jén megszűnt a készpénz-átutalási megbízások, vagyis a sárga csekkek befizetési lehető-

sége az OTP Bank fiókjaiban. Az OTP azt javasolja, akiknek internetbanki hozzáférésük van, utalja-

nak azon keresztül, vagy állítsanak be csoportos beszedési megbízást.
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PROGRAM:
9:00-17:00 Kertészeti vezetés 
a 90 éves japáni kertben, Ja-
pán teaművészeti bemutató, 
japán bazár, távol-keleti harc-
művészeti bemutató, Bon-
sai Jam by Gergő Schmidt, 
japánkerti workshop, japán 
öltözékek-öltöztető sarok, nö-
vényárusítás, növényorvosi 
tanácsadás, kutyasimogató, 
gyereksarok, Virágos gyer-
mekrajz-pályázat díjátadó, 
étkezési lehetőség

Varga Márton Múzeum 
látogatása csoportvezetéssel
Előadások:

9:00-kor és 11:00-kor Békés 
iskola előadás – Kamaszvilág 
veszekedés nélkül – előadó: 
Sándor Éva pszichológus

12:00 Előadás a haikuról – 
Hajnal Sándor a MAKESZISZ 
elnöke
A résztvevők tombolajegyet 
kapnak!

14:00 Ünnepi Varga Már-
ton Japánkerti Körséta

14:00 Varga Márton Múze-
um bővítésének avatása és az 
50 éves iskolaépületbe költö-
zésre emlékezés. (Helyszín: 
A Varga Márton Múzeum az 
iskolában)

15:00 Tóavatás, Teapavi-
lon-avatás, Takamtzu herceg 

magyarországi látogatásának 
emlékére emléktábla-ava-
tás (helyszín: Japánkert az 
iskolában)

Helyszín: 1149 Budapest, FM 
KASZK Varga Márton Kerté-
szeti és Földmérési Szakgim-
náziuma, Mogyoródi út 56-
60. (Belépés a Kövér Lajos 
utcai főbejáraton)
Nyitvatartás: 9:00-17:00
Belépők: felnőtt 500 Ft, diák 
és nyugdíjas 300 Ft, gyerme-
keknek 6 év alatt ingyenes.

17:00 Ünnepi koncert: Fiinucci Bros jazz-zenekar
Helyszín: Japánkert

(Varga Márton Iskola Budapest, Mogyoródi út 56-60.)
Koncert belépőjegy ár egységesen: 500 Ft.

Japánkerti Nap
2019. április 13-án

A Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakgimnáziumban

 ■ Április 6-án megkez-

dődött a 3-as metró fel-

újításának második üte-

me, amelynek keretében 

a déli szakaszt újítják fel 

a Nagyvárad tér és Kő-

bánya-Kispest között. Je-

lentős változások lesz-

nek a közlekedésben is.

A felújítás ideje alatt Kőbá-
nya-Kispest és a Nagyvárad 
tér között alacsonypadlós, 
légkondicionált metrópótló 
buszok közlekednek csúcs-
időben 45 másodpercenként 
indulva, számukra az Üllői 
úton buszsávot jelöltek ki. 

A metrópótló buszok mel-
lett új buszjáratok is segítik a 
közlekedést: a Gloriett-lakó-
telep és a Havanna-lakótelep 
felől a Nagyvárad téri ideigle-
nes metróvégállomáshoz köz-
lekedő 194M, a Pestszentimre 
felől szintén a Nagyvárad tér-
re tartó 254M és a pesterzsé-
beti Szentlőrinci úti lakótelep 

felől a Boráros térig közvetlen 
gyorsjárati eljutást lehetővé 
tevő 223M buszjárat. Emellett 
a reptéri 200E busz meghosz-
szabbított útvonalon, a Nagy-
várad térig közlekedik, a 2-es 
villamos, illetve a 85E és 99-
es busz pedig sűrűbben jár.

A BKK mellett az agglome-
rációs közlekedésben résztve-
vő társaságok is segítik a köz-
lekedést: a Volánbusz a Gyál 
felől a Határ út metróállomás 
felé közlekedő járatok közül 
a 84E, a 94E és a 294E bu-
szok közlekedési rendjét úgy 

módosítja, hogy azok mun-
kanapokon a hajnali óráktól 
kezdve egészen 8 óráig 84M, 
94M, illetve 294M jelzéssel 
a Gyáli úton át elérik a met-
ró ideiglenes végállomását, a 
Nagyvárad teret. 

A Budapest-bérlettel ren-
delkezők a Nyugati pályaud-
var és Kőbánya-Kispest, il-
letve Ferihegy vasútállomás 
között közlekedő InterCity és 
gyorsvonatokat az egyébként 
szükséges felár megfi zetése 
nélkül vehetik igénybe a fő-
városi szakaszon.

Elindult a 3-as metró 
felújításának második üteme

www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu

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

Manual Hungary Kft.

JELENTKEZNI LEHET:

allas@rossmann.hu email címre küldött 
önéletrajzzal, vagy a rossmann. hu karrier oldalon. 

IT projektvezető és csoportvezető
Rendszergazda
Üzleti elemző (BA) szakértő
Üzleti intelligencia (BI) szakértő
Informatikus

ÜLLŐI KÖZPONTUNKBA AZ ALÁBBI 
INFORMATIKAI ÁLLÁSAJÁNLATOKRA 

VÁRJUK A JELENTKEZÉSEKET:
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Életmód
 ■ Kiss Henriett 

Élet-Mentorként szemé-

lyiség fejlesztéssel, va-

lamint önismereti kép-

zéssel foglalkozik. Kon-

zultációkat, kezeléseket, 

de felnőtt képzése-

ket és komplett egyé-

ni tréningeket is tart.

Korábban a gazdasági szek-
torban dolgozott vezetőként, 
az ott szerzett tapasztalatok 
sokat segítenek mostani tevé-
kenységében is.

– Milyen eszközöket/mód-
szereket alkalmaz munká-
ja során? 

– Van két saját, egyedi mód-
szerem, az Önismereti Képzé-
si Program és az Élet-Mentor 
Személyiségfejlesztési Prog-
ram. Feltárjuk az adott élet-
helyzet okait, és ennek tük-
rében határozzuk meg a valós 
célokat. Ez egyfajta életve-
zetési tanácsadás, de a prog-
ram egyediségéből adódóan 
több annál.

Munkám következő pillé-
re a ThetaHealing®módszer, 
ami egy nagyon gyors és ha-
tékony energetikai gyógyítási 
technika, melynek során thé-
ta állapotba kerülünk. Ebben 
az állapotban lehetőségünk 
nyílik a tudatalattiban elrak-
tározott információk felszínre 
emelésére, semlegesítésére, 
szükség esetén pedig pozitív, 
támogató mintákra/progra-
mokra való lecserélésére. Ki-
egészítő terápiás kezelésként 
és öngyógyító meditációként 
is hatékonyan alkalmazható.

Emellett dolgozom Recon-
nective Healing® konzulens-
ként is, ami nem egy technika, 
hanem maga a Kapcsolatte-
remtő Gyógyítás, illetve a 
Points Of You™, valamint a 
Business és Life Coaching 
technikákkal is, amelyek na-
gyon közel állnak egymáshoz. 
Nem megyünk olyan mélyre, 
mint más technikák esetében, 
de azért használunk pszicho-
lógiai eszközöket is.

– Miért érdemes önt vá-
lasztani, ha valaki szeretne 
megoldást az élete bizonyos 
helyzeteire?

– Minden olyan eszközt, 
módszert, amit alkalmazok 
a munkám során, kipróbál-
tam, és csodás eredményeket 
értem el vele az életem min-
den területén. Olyan változá-
sokat élek meg folyamatosan, 
melyek egyre tudatosabbá és 
boldogabbá tesznek. Az éle-
temet áthatja a könnyedség. 
Azokat a módszereket tanul-
tam ki mesterfokon, amelyek 
nekem is segítettek. Nemré-
giben például egy szakembe-
rekből álló team segítségével 
a sport utánpótlás keretében 
dolgoztam ki egy Coaching 
módszert, melyet 11 éves gye-
rekek körében alkalmaztam. 
A projekt hatalmas sikert ara-
tott, nagyon jól éreztem ma-
gam benne, és a mai napig 
foglalkozom 10-17 éves korig 
gyerekekkel.

– Milyen elgondolásokra 
épít, hogyan működik és mi-
lyen jellegű problémákra je-
lenthet megoldást? 

– Alapvetően három élet-
területet különböztetek meg: 
egészség, magánélet és karri-
er. Ezeken belül határozzuk 
meg, hogy pontosan milyen 
helyzetben van jelen pillanat-
ban a kliens, és mit szeretne 
elérni. Az egészség területén 
testi tünetek, vagy már diag-
nosztizált betegség áll fenn 
az életében, ilyenkor arra 

fókuszálunk, hogy milyen 
okok állhatnak a háttérben.

– Kiknek ajánlja ezeket a 
szolgáltatásokat?

– Azoknak, akik szeretnék 
fejleszteni azokat a képessé-
geiket, erényeiket, melyek ál-
tal minőségi életet élhetnek a 
mindennapjaikban, s ezáltal 
meg tudják teremteni azt a har-
móniát, egyensúlyt, biztonsá-
got, melyre mindig is vágytak.

– Mi az első lépés, ha vala-
ki felismeri, hogy nem érzi jól 
magát a bőrében, változni, 
változtatni szeretne? Hogyan 
lehet eljutni a felismeréstől a 
minőségi életig?

– Azt gondolom, a legfon-
tosabb a felismerés után meg-
hozni a döntést, miszerint vál-
toztatni akar az illető és ezért 
hajlandó is tenni, azaz időt, 
energiát, fektetni önmagába. 
Azt szoktam mondani a kli-
enseimnek, hogy a folyamat-
orientáltság az egyik kulcsa a 
változásnak, mely magában 
hordozza a kívánt eredményt.

– Mit javasol azoknak, 
akik önhöz szeretnének 
fordulni?

– Érdemes meglátogatni 
a weboldalam (kisshenriett.
com), ahol minden fontos in-
formációt megtalálnak arról, 
hogyan, kikkel, és milyen esz-
közöket használva dolgozom 
együtt. 

A változásért tenni kell!

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

SZENIOR NAPOK A LÖVÉRBEN
2019. augusztus 25-ig vasárnaptól péntekig foglalható 5 éjszakára, kivéve kiemelt időszakok, ünnepek

5 éjszaka szállás bővített félpanzióval, ingyenes transzfer a soproni 
vasútállomásról vagy autóbuszpályaudvarról, a szálloda wellness-szigetének 

használata, vezetett túrák, ingyenes parkolás, ingyenes Wi-Fi

Egyágyas szoba 1 fő részére: 73.200,- Ft / 5 éjszaka ártól
Kétágyas szoba 2 fő részére: 104.400,- Ft / 5 éjszaka ártól
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A
Hungarodental 

az egyik 
legrégebbi 
altatásos 
fogászat.

www.hungarodental.hu

06 70 772 1315

FOGÁSZATI CENTRUM

Azonnal terhelhető
implantátumok

akár altatásban is.

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

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

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

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

Ne éljen fogak nélkül!
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Paparazzi
 ■ Illés Viktória, azaz 

Yamina feltűnő jelen-

ség az éjszakai életben, 

egyedi megjelenésével 

és zenei stílusával pil-

lanatok alatt felpörge-

ti a hangulatot bárme-

lyik szórakozóhelyen.

A fi atal DJ céltudatosan dol-
gozik az álmaiért, sikert si-
kerre halmoz, minden moz-
dulatából árad az energia, 
amellyel magához láncolja 
közönségét estéről estére.

– Mikor derült ki számod-
ra és miből, hogy a Te hiva-
tásod a DJ-zés? 

– Kiskoromban sokszor ál-
modtam arról, hogy fent állok 
a valahol, több százan néznek 
és velem együtt örülnek. Vala-
mi ilyesmi elképzeléseim vol-
tak. Imádok önfeledt lenni, és 
ezt az érzést a zene adja meg. 
Elég közhelyesen hangzik, de 
aki igazán érzett már ilyet, az 
tudja, miről beszélek. Nem 
hivatás ez, hanem szerelem, 
egyfajta olyan kommuniká-
ciós eszköz, amivel át tudom 
adni az embereknek azt, amit 
a zene hallatán érzek. 2014-
ben kezdtem el megtanulni a 
mixelést. És talán mostanra 
érzem, hogy kiteljesedett ez 
a fajta kommunikáció köz-
tem és a közönségem között. 

 – 2018 ban te lettél az év 
dj-je, majd a NYDAY by New 
Yorker tehetségkutató győzte-
se, idén pedig a BMA szava-
zásán te vitted haza a legjobb 
mainstream dj-nek járó kö-
zönségdijat is… avagy renge-
tegen elismerik és szeretik a 
munkád. A karriered elején 
voltak azért buktatók? 

– Őszintén? Nem éltem meg 
semmit rosszul. Akármi is 
volt nehézség, az mind-mind 
hozzátett ahhoz, ami most va-
gyok. Az is egy ferde szemlé-
let szerintem, hogy lányként 
milyen nehéz ebben a férfi ak 
körében elterjedt szakmában. 
Ez nem igaz. Inkább, ami ne-
hézséget jelentett, hogy nulla 
nevem volt, amikor elkezd-
tem. Senki nem ismert, sen-
ki nem tudta ki az a Yamina, 
ki az az Illés Viktória. Nem 

szerepelt a nevem sehol sem. 
Így kellett hitelességet és el-
ismerést szereznem. 

 – Ahogyan elnézem a ró-
lad készült videókat, mindig 
nagyon életvidám és pörgős 
vagy. Ez inkább a felvételek 
kedvéért van így, vagy egyéb-
ként is ilyen a természeted? 

– Ha ez csak a videók ked-
véért lenne, akkor szerintem 
nem is jönne át az a fajta vi-
dámság vagy jókedv. Ilyen va-
gyok, kislányként is nagyon 
kis cserfes és mosolygós vol-
tam, tele energiával. Aki be-
lül nem boldog, azon látszik. 
A szem mindent elárul. Volt 
nekem is egy megzuhanásom 
2017 végén. Akkor éreztem, 
hogy STOP. Meg kell állnom 
picit, mert nem tudtam őszin-
tén mosolyogni, önfeledten 
zenélni. Sok volt az akkori 
fennforgás körülöttem, pszi-
chésen nem tudtam jól ke-
zelni. Amint azt érzem, hogy 
nem tudok őszinte tartalmat 
adni a közönségemnek, akkor 
picit megállok. Kamut nem 
fognak kapni tőlem. Őszinte 
és eredeti szeretnék maradni.  

 – Melyik volt életed leg-
nagyobb bulija, vagy amire 
a legbüszkébb vagy? 

– Sok ilyen van, más-más 
szempontból. Amire nagyon 
büszke vagyok, az a saját 
partysorozatom az Ananas 
X.Press. Egész éjjel ott va-
gyok, egész éjjel én zenélek a 

saját közönségemnek. Köze-
linek és családiasnak érzem, 
nagyon-nagyon szeretem. 
Másik fontos dolog számom-
ra a hazai, nagy fesztiválokon, 
például a Balaton Soundon 
vagy a Sziget Fesztiválon va-
ló szereplésem. Végül, amit 
még mindenképp megemlí-

tenék az egy külföldi club, a 
Bootshaus, Kölnben, ahova 
most már rendszeresen visz-
szahívnak. A Dj Mag újság 
szerint a 15. a világ legjobb 
klubjainak listáján. Itt világ-
sztárok előtt kapok lehetősé-
get a fellépésre. 

 – Mi az, amit a legjobban 
szeretsz a munkádban? 

– Pontosan azt, hogy ez 
nem munka. Ugyan fi zetnek 
érte, időt vesz el, és áldoza-
tokkal is jár, de ez egy telje-
sen más dolog. Szabad vagy, 
örömet okozol másoknak, és 
abszolút önmagad lehetsz. 
Például imádom, hogy kitelje-
sedhetek a stílusomban, ami 

az öltözködést illeti. Semmi 
nem sok, semmi nem furcsa. 
Elfogadnak így. Mert a mű-
vész valahol egy őrült. És én 
imádok őrült lenni.

 – És mi a legnagyobb ki-
hívás számodra? 

– Van, hogy fi atal lányok, 
fi úk írnak, hogy egyszerű-
en nem találják magukat a 

világban, és hogy mennyit se-
gítek nekik a videóimmal, a 
mixeimmel. Ez egyfajta nyo-
más is, hiszen példaértékű-
nek látják a tartalmaimat. 
Így néha úgy érzem, példát 
kell mutatnom nekik a saját 
tapasztalataimon keresztül, 
hogy semmi sem lehetetlen. 
Kihívásként élem meg, hogy 
jó utat mutassak, és a lehe-
tő legegyszerűbb eszközök-
kel segítsek nekik. Talán csak 
ez a válaszom a kérdésedre, 
mert ebben a szakmában nin-
csenek igazi kihívások. Csi-
náld, ami szívből jön, mert itt, 
ha a matek miatt, vagy csak 
taktikából, észből teszed a 
dolgod, úgyis megbuksz. 

 – Mit gondolsz, mivel fog-
lalkoznál, ha nem DJ lennél? 

– Nyitnék egy táncisko-
lát. Piciknek, nagyoknak. 
Ha zene van, akkor minden 
van. Versenyszerűen táncol-
tam régen, amit a mai napig 
„használok” a fellépéseken. 
Nem tudnék egy irodában 
dolgozni, ahhoz túl hangos 
és túl pörgős vagyok. Meg-
találnám akkor is az én habi-
tusomnak való munkát, úgy 
gondolom. 

 – Március elején és köze-
pén rengeteg bulid volt. Most 
jöhet a megérdemelt pihenés? 

– Igen, megígértem ma-
gamnak, hogy így vagy úgy, 
de néha kikapcsolok. Hajla-
mos vagyok túlhajtani ma-
gam. A párommal elutaztunk 
két hétre a nyári fellépés cu-
nami előtt. Ilyenkor rengeteg 
új ötletem jön, ami a környe-
zetváltozásnak köszönhető. 
Szóval igen, pihenek.

– Utána készülsz vala-
mi „nagy dobásra”, amiből 
most adnál egy kis ízelítőt a 
követőidnek? 

– Hát persze! Amint haza-
érek, már kezdjük is a saját 
zeném videóklipjének a for-
gatását. Ez volt az idei év cél-
ja, amit kitűztem, hogy egy 
ilyen tartalmat készítsek. Ret-
tenetesen örülök, hogy a fi -
nisben vagyok vele, és persze 
izgulok, mik lesznek a reak-
ciók, visszajelzések.

  Budai Klára

Yamina: „Őszinte és eredeti szeretnék maradni”

Törőcsik Franciskával forgatott Lóci
Lóci Törőcsik Franciska színésznővel készített egy gyönyörű duettet. A plakát című 

dalhoz egy hangulatos klip is készült, de hamarosan élőben is meghallgathatjuk április

13-án az Akváriumban, ahol az együttes mellett vendégszerepel Franciska is.
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Hamarosan már nemcsak a 
Balatonon, hanem a Duna 
fővárosi szakaszán is segí-
ti mentőhajó a bajba jutott 
embereket.

A speciális hajó a tervek 
szerint pünkösdkor áll majd 
szolgálatba a Szentendrei-szi-
get és a Csepel-sziget között. 
A mentőhajón refl ektorok is 

vannak az éjszaki mentéshez 
és akár 80 kilométer/órás se-
bességre is képes.

A Duna fővárosi szakaszán 
is lesz mentőhajó

Erdei fejlesztések indulnak
A természetjárás feltételeit ja-
vító erdei fejlesztések indul-
nak 2020 szeptember végéig 
az ország számos körzetében.

A fejlesztések az Országos 
Kéktúra útvonalán lévő, 217 
helyszínen 354 elemet tartal-
maznak. A beruházások a Pi-
lisben és a Börzsöny terüle-
tén, a Sopron-Fertő kiemelt 
térségben, a Bakony és a 

Balaton területén egészen So-
mogyig, Galyatetőn, Lillafüre-
den, illetve a Zempléni-hegy-
ségben valósulnak meg.
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A Szemüveg nem luxus

NAGYON SZÉP SZEMÜVEGEK, NAGYON OLCSÓN
Budapest, VII. ker. Erzsébet krt. 38. 

(A Madách Színházzal szemben)
Tel.: 1/322-4272 • Nyitva tartás: H-P: 9-18, Szo.: 9-13

www.olcsoszemuveg.hu

Válság Szemüvegdiszkont®

KEN-EDI TRAVEL – UTOLSÓ HELYEK 
AKCIÓS ÁRON!

7000-30 000 FT KEDVEZMÉNNYEL FOGLALHAT!

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: 06-1-278-2156, 278-2157

ERDÉLY –
SZÉKELYFÖLD KINCSEI

5 nap 4 éj
15000 FT KEDVEZMÉNNYEL!
busz, idvez., 4 éj négycsillagos 

szállodában, svédasztalos reggeli, 
kirándulások, húsfeldolgozó 

látványműhely látogatás 
kolbásztöltéssel, kóstolóval, borral, 

kirándulások, 
látogatás a Csiki sör manufaktúrában

május 1-5., AKCIÓ!
59900 Ft helyett 44 900 Ft/fő!

BERLIN-POTSDAM 
4 nap 3 éj

20000 FT KEDVEZMÉNNYEL!
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos 

szállodában, svédasztalos reggeli, 
kirándulások

május 26-29. AKCIÓ!
84900 Ft helyett 64 900 Ft/fő!

DOLOMITOK LEGSZEBB TÁJAI 
5 nap 4 éj

20000 FT KEDVEZMÉNNYEL!
busz, idvez., 4 éj három- és négycsillagos 

szállogákban, svédasztalos reggeli, 
kirándulások a program szerint 

május 22-26. AKCIÓ!
94900 Ft helyett 74 900 Ft/fő!

SALZBURG-SALZKAMMERGUT 
ÉS A SASFÉSZEK 

4 nap 3 éj
10000 FT KEDVEZMÉNNYEL!

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

kirándulások a program szerint
május 16-19. AKCIÓ!

64900 Ft helyett 54 900 Ft/fő!

TIROL ÉS BOLZANO 
4 nap 3 éj

7000 FT KEDVEZMÉNNYEL!
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos 

szállodában, svédasztalos reggeli, 
tiroli folklór est vacsorával, 

kirándulások a program szerint
május 16-19. AKCIÓ!

71900 Ft helyett 64 900 Ft/fő!

LONDON-OXFORD-WINDSOR- 
STONEHENGE

8 nap 7  éj
30000 FT KEDVEZMÉNNYEL!

busz, idvez., 7 éj háromcsillagos szállo-
dákban, svédasztalos reggeli (bőséges 

angol reggeli!) kompjegy oda-vissza
június 6-13. AKCIÓ!

174900 Ft helyett 144 900 Ft/fő!

ALBÁNIA 
10 nap 9 éj

30000 FT KEDVEZMÉNNYEL!
busz, idvez., 1-1 éj oda-vissza 
Szerbiában, 7 éj Albániában 
négycsillagos, nagyon szép 

szállodakomplexumban, svédasztalos 
reggeli, ingyenes strandszervíz

jún. 25-júl. 4., AKCIÓ!
129900 Ft HELYETT 99 900 Ft/fő!

TOSZKÁN NYARALÁS ELBA-SZIGETI 
KIRÁNDULÁSSAL

6 nap 5 éj
20000 FT KEDVEZMÉNNYEL!

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

ingyenes strandszervíz
május 27-június 1. AKCIÓ!

94900 Ft helyett 74 900 Ft/fő!

GÖRÖGORSZÁG-KAMENA VOURLA
10 nap 9 éj

20000 FT KEDVEZMÉNNYEL!
busz, idvez., 1-1 éj háromcsillagos 

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

jún. 25-júl. 4. AKCIÓ!
134900 Ft helyett 114 900 Ft/fő!

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!
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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 
ttó)T

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 kemenyfelujítokft
2007@ 063

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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 ■ A gyakornoki munka-

időben a ledolgozandó 

órák száma függ az egye-

temtől, illetve a szak-

tól is. Van, akinek 600 

órát kell ledolgoznia 15 

hét alatt, ami napi 8 órás 

munkaidőt jelent, de 

olyan is van, akinek csak 

300 órát kell teljesítenie.

A felsőoktatásban résztvevő 
hallgatónak egybefüggő szak-
mai gyakorlatára, ha az eléri 
a hat hetet kötelező díjazást 
fi zetni, hetente legalább a mi-
nimálbér 15%-át, azaz 2019-
ben 22.350 forintot.

Bár minden kiadott fel-
adat és projekt iránt érzünk 
magunkban késztetést, hogy 

tökéletesen teljesítsük, de hiva-
talosan mégis a főnökünk ha-
tásköre a mi munkánkat ellen-
őrizni és javítani. Nyilván nem 
megy minden elsőre, vétünk hi-
bákat, de emiatt nem szankcio-
nálhatnak minket. Ami viszont 
nagyon fontos, hogy minden-
képp olvassuk át a szerződé-
sünket, hogy pontosan mit tar-
talmaz ezzel kapcsolatban.

Nagyjából ugyanúgy kere-
sünk magunknak gyakorlati 
helyet, mint rendes munka-
helyet. Vagyis a szimpatikus 
helyekre beadjuk az önéletraj-
zunkat, majd interjúzunk, és 
végül, ha minden jól megy, fel-
vesznek a legideálisabb hely-
re. Alkalmazhatnak iskola-
szövetkezeten keresztül vagy 

a képzési intézményünkkel 
kötött együttműködési szer-
ződés alapján. Vannak intéz-
mények, amelyek szerveznek 
szakmai gyakorlatot házon be-
lül is, ebben az esetben nem 
kell végig csinálnunk a fent 
leírt folyamatot.

Ha sikerül jól megválaszta-
nunk a gyakorlati helyünket, 
nem kell keresztülmennünk 
a pályakezdők legnagyobb 
problémáján: nem vesznek 
fel, mert nincs gyakorlatunk, 
de nem tudunk gyakorlatot 
szerezni, mert nem vesznek 
fel. Erre már szerencsére egy-
re kevesebb példa van, de 
még mindig nehéz elindulni 
a nagybetűs életben, ha nincs 
egy jó rajtpozíciónk.

Mit kell tudni a szakmai 
gyakorlatról?

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

Amennyiben valaki úgy 
dönt, hogy karrierváltásba 
kezd, számos nehézséggel 
kell szembenéznie. Ezekre 
jó előre felkészülni, és 
tudatosan alakítani a fo-
lyamatot, így profi tálhat 
belőle, és önbizalmát 
sem veszíti el. Ajánlott 
a munkaerőpiac feltér-
képezésével kezdeni, és 
alaposan átgondolni, mi-
lyen szakmára érdemes 
átváltani. Minden évben 

megjelenik a Szabóky Adolf 
Szakképzési Ösztöndíjra jo-
gosító szakképzések – vagy-
is az aktuális hiányszakmák 

– listája. Itt megyékre bontva 
felsorolják azokat a szakmá-
kat, melyekből hiány van az 
adott régióban, és ezek elsa-

játításához támogatással 
járulnak hozzá.

Amennyiben lehetőség 
van rá, érdemes a váltás 
előtt az adott szakmát ki-
próbálni, a valódi megta-
pasztalás segíthet a végső 
döntés meghozatalában 
és eloszlathat néhány té-
ves előfeltevést.

Új karrier, de hogyan?

Miről szól egy referenciainterjú?
Leginkább arra kíváncsiak, milyen velünk együttműködni, együtt dolgozni. Milyen a hoz-

záállásunk, mennyire vagyunk megbízhatóak a napi munkában? A referenciainterjú „kö-

telező” kérdése, hogy az illető dolgozna-e velünk a jövőben, ha ez az ő döntése lenne? Álláspont

Natura 2000 területen termelt mézek: hárs, erdei, virág

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás,  
kamillás, rozmaringos,
zsályás, köményes,  
bazsalikomos  
és ánizsos.

Minden 
mézünk 

egységesen:

990
Ft/ ½ kg

Gyógynövényágyon érlelt termelői mézek

e

ül l é k

ukkfüves,
entás, 
ringos,

yes, 

TERMELŐI
MÉZDISZKONT

A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén. 
1191 Bp. Kossuth tér 1.  A Skála áruházzal szemben

: Mézdiszkont

NYÁRI NYITVATARTÁS: 
2019. április 10-től augusztus 20-ig 

CSAK CSÜTÖRTÖKÖN, PÉNTEKEN és SZOMBATON
 VAGYUNK NYITVA 8tól 12-ig.

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
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Kelet-Pest
Újabb okostantermeket adtak át Újbudán
Az első saját fejlesztésű okostantermet 2016-ban alakították ki a Bethlen Gábor Álta-

lános Iskola és Gimnáziumban az Újbuda Smart City program részekén. A most beüze-

melt öt új egységgel tizenkettőre emelkedett az okostantermek száma a kerületben.

 ■ Az ÉletMentő elneve-

zésű alkalmazás gyorsab-

bá és egyszerűbbé teszi 

a mentőhívást a segít-

ségre szorulók számára.

Az applikáció nagyban meg-
könnyíti a mentők munkáját, 
hiszen az előre feltöltött fon-
tosabb egészségügyi adatokat 
(vércsoport, cukorbetegség, 
életkor, gyógyszerérzékeny-
ség) a diszpécserközpont 
azonnal látni fogja.

Ezen kívül az applikáció 
elsősegélynyújtáshoz 
szükséges informáci-
ókat is tartalmaz, de 
a tervek szerint látha-
tó lesz rajta a bajba ju-
totthoz legközelebb eső 
sürgősségi ellátóhely, 
patika és gyermek sür-
gősségi osztály is.

Az applikáció Auszt-
riában, Szlovákiában 
és Csehországban már 
működik, és az ott szer-
zett tapasztalatokat 

felhasználták a magyar vál-
tozat fejlesztésében. A ma-
gyar applikációval a másik 
három országban is lehet se-
gítséget hívni, és olyan egy-
értelmű ikonokat tartalmaz, 
amelyek segítenek a diszpé-
csernek megérteni a problé-
mát például abban az eset-
ben, ha a mentést kérő nem 
tud beszélni.

Az alkalmazás mind And-
roid, mind iOS rendszeren el-
érhető, és minden mobilháló-
zaton működik.

Új mobilapplikáció 
segíti a mentést ősztől
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 Szakértelem   Minőségi munka
 Gyors kiszállás   Diszkréció
 Háziállatbarát technológiák

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

www.dunatox.hu

CSÓTÁNYIRTÁS
8800 Ft-tól

RÁGCSÁLÓIRTÁS
9100 Ft-tól

DARÁZSIRTÁS

19 700 Ft-tól

POLOSKAIRTÁS
11 900 Ft-tól

HANGYAIRTÁS
8100 Ft-tól

BOLHAIRTÁS

9100 Ft-tól
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ABLAK-AJTÓ
MŰANYAG ABLAK  , redőny kedvező áron, ga-

ranciával.Ingyenes felmérés! Tel: 30/211-2439 

www. amitmamegvehetsz. hu

ADÁS-VÉTEL
DUNNÁKAT, PÁRNÁKAT  27.000 Ft/kg-ig, hagya-

tékot, örökséget, bizsukat, ékszereket, festmé-

nyeket, porcelánokat, bútorokat kiemelt magas 

áron vásárolok. Házhoz megyek, készpénzzel 

fi zetek. 06-30/223-3093

BÉLYEGFELVÁSÁRLÁS!  Könyv, pénz, jelvény, 

egyéb gyűjtemények vétele, díjtalan kiszállás-

sal. Pál István Tel.: 06-20/947-3928

ANTIKVITÁS
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
70 ÉVES FÉRFI  otthon is végezhető szellemi mun-

kát keres Budapesten: arhullam@gmail.com

BUDAPESTI  munkásokat keresünk építőipari 

segédmunkára hosszú távra Moratus Kft. Tel.: 

06-30/301-0898 (Szállást biztosítunk!)

KÖLTÖZTETŐ, FUVAROZÓ CÉG  tapasztalt gép-
kocsivezetot keres Budapesten C kategóriával 
és GKI vizsgával. Minimum 3 év gyakorlat szük-
séges. Veri-Trans Kft. Érdeklodni: 70-369-3854

Há
z- é

s la
kásfelújítás

Csak pontosan, szépen,
         úgy érdemes.

Gipszkartonozót,
lakatost,
burkolót, 

kőművest,
festőt felveszek!

06-20/998-2369
HOTEL RESTAURANT  Donaueck, Ausztriában 

keres még 2 fő felszolgáló hölgyet német nyelv-

tudással. Fizetés nettó 1200-1500 euró/hó+ bor-

ravaló. Szállás biztosított. Érdeklődni közvetlenül 

a főnöknél! Tel: 00-43-699-1717-2001

SEGÉDMUNKÁST KERESEK,  Kezdőknek 11.000 

Ft/nap, heti fi zetés. Telefon: 06-70/550-9592 

Szőcs Szigeteléstechnika Kft.

Budapesti takarító cég 
rész- és teljes 

munkaidőbe keres új 
munkatársat 

TAKARÍTÓ 
pozícióba.

Jelentkezés: Az 
iroda@pedanteria.hu 

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

da
nt

ér
ia

 K
ft

.
Tel.: 06-1/618-7682

Mobil: 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, zongorát 

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

pénzeket, kitüntetéseket!
Mindenféle régi 

lakberendezési cikket. 
Hagyatékot kiürítéssel!

Díjtalan kiszállás 
1 órán belül!

 

Jelentkezés:  
 fekete.nikolett@pannonjob.hu vagy  +36 20 329 9522  

A képzés el ye:  
m ka mellett végezhet   ösztö íjat k a képzés i jére   

e-lear i g oktatás va , em kell ta terem  ül i  kiváló oktatóktól t ulhatsz 

Szeretsz vezet i és szakmát válta ál?  
Hosszú távra keresel egy jó hivatást, yagi megbecsüléssel? 

JELENTKEZZ MOST ÉS SZEREZZ INGYENESEN  
D KATEGÓRIÁS JOGOSÍTVÁNYT GKI KÁRTYÁVAL! 

Képzést követ e : FIX, HOSSZÚ TÁVÚ ÁLLÁST KAPSZ  
BUDAPESTEN A VT ARRIVA CSAPATÁBAN,  

MINT AUTÓBUSZVEZET  

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)

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

1878

1930-as 
évek

1898– 
1910-ig

ESZTERGÁLYOS SZAKMUNKÁSOKAT  keresünk, 

Délegyházi munkahelyre, azonnali kezdéssel! Pá-

lyakezdő, nyugdíj előtt álló, illetve nyugdíjas kol-

légák jelentkezését is várjuk. Vidékről érkezőknek 

szállást biztosítunk. Érdeklődni: 06-30/688-6489, 

Gerulus Kft

Belváros-Lipótváros 
Városüzemeltető Kft. 

keres:
- JÁRDATAKARÍTÓT

- GÉPKEZELŐ SOFŐRT 
B. kategóriás jogosítvánnyal 

Pav 3. engedéllyel
Jelentkezés:

személyesen: 1051 Bp., 
Vadász u. 35/A

telefonon: 06-30/160-0182

CSŐSZERELŐ, HEGESZTŐ  segédmunkás mun-
katársakat keresünk Budapesti munkavégzés-
re. Bér megállapodás szerint. Szállás, utazás 
biztosított. Tel: 06-20/842-0177 SL-Gépész Kft.

Pesterzsébeti 
munkahelyre keresünk 

PATINA ÖNTÖDE Kft.

SZAKMUNKÁST KERESEK  lapostető szigetelés-

hez 14.000 Ft/nap, (400.000 Ft/hó). Heti fi zetés. 

06-70/550-9592 Szőcs Szigeteléstechnika Kft.

KÖLTÖZTETŐ, FUVAROZÓ CÉG  rakodó mun-
katársakat keres Budapesten. Veri-Trans Kft. 
Érdeklodni: 70-369-3854

A FÉMALK ZRT. közel 30 éve meghatározó 
szereplője az autóiparnak. 

KIEMELT 
BÉREZÉSSEL

ÉS CAFETERIÁVAL

GÉPBEÁLLÍTÓT 
KERESÜNK

 Jelentkezés 
önéletrajzzal: 

toborzas@femalk.hu

Érdeklődni: 
36-1-815-0900/267 mellék

www.femalk.hu

TAKARÍTÓNŐT KERESEK  tiszta, precíz, állandó 

munkára heti 2 alkalommal. Tel.: 06-20/476-7144

KERTÉSZT, KERTÉPÍTŐ  segédmunkást és külső 

téri takarító munkatársakat keresünk. (nem sze-

zonális munkára)Bau Kert Kft. +36-20/455-4350

CSERÉPKÁLYHA
CSERÉPKÁLYHÁS:  építés, átépítés, javítás, bon-

tás, ingyenes állapotfelmérés. Nyugdíjas kedvez-

mény! T.: 06-30/418-3292

ÉPITŐIPARI 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

burkolást vállalok! 
Nyugdíjasoknak 
kedvezménnyel, 

bútormozgatással, 
takarítással!

Tel.: 06-30/422-1739

FESTÉST, 
MÁZOLÁST,

FOGÁSZAT
FOGSOR EXPRESSZ!  Javítás azonnal. Készítés 

gyorsan. Tel : 06-1/784-1772, 06-30/961-8655 

Szombaton is!

GÉP, SZERSZÁM
KERESEK  megvételre lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészesztergát, marógépet, 
kompresszort, kis gépeket. 06-70/6026-229

GONDOZÁS

Befogadnám azt a 
leinformálható egészséges 

Hölgyet, akinek teljes ellátást 
és otthont biztosítanék.

Az elvárásom, a ház körüli 
teendőkben való segítség. 
Szellemileg teljesen tiszta 

vagyok, a mozgásom 
kissé korlátozott. 83 éves 

özvegyasszony vagyok akinek 
a fia fogja intézni az ügyeit.

Telefon: 06-30/9447-935.

MAGÁNYOS? SEGÍTHETEK?  Ellátásra szorul? 

Életjáradéki-gondozási szerződést kötnék Ön-

nel! 06-30/419-6818

Hirdessen a Szuperinfóban!  E-mail: hirdetes@szuperinfo.hu
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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.

Az
 ár

vá
lto

zá
s j

og
át

 fe
nn

ta
rtj

uk
!

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

Szerszámbolt Csepelen

www.adrianus.hu
06-20/491-8524

METABO SZERSZÁMOK, 
MAKITA ÉS EGYÉB KERTI 

GÉPEK A LEGJOBB ÁRON!!!

WWW.SZINDBAD.HU | +36 84 361 071
8636, BALATONSZEMES, ÁRNYAS FASOR 1.

WWW.SSSZZZIIINNNDDDBBBAAADDD..HHHUUU ||| +333666 888444 333666111 000777111
Á

MÁRCIUS 17 - MÁJUS 31 KÖZÖTT

9.225,-FT/FŐ/ÉJ-TŐL

Tavaszi Wellness 
napok

INGATLAN

IPARI TELEK   Fehérvár-Sóstón 5400 m²! Belterü-

let. Tel: 06-70/359-8511

OLASZ-OSZTRÁK HATÁRNÁL (NEMZETKÖZI SÍ-
PÁLYÁK KÖZELÉBEN)  háromszobás öröklakás 

31 millióért eladó (CSERÉLHETŐ MAGYARRA). 

06-30/834-7008

ELCSERÉLNÉM RÁFIZETÉSSEL  tahitótfalui össz-

komfortos mobilházamat, gondozott telekkel 

budapesti lakásra. 70/949-0944

SIÓFOKON,  új építésű, közvetlen vízparti 
lakások eladók, 2019. júniusi átadással. Tel: 
+36-20/354-8916

JÁRMŰ

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

KÖNYV

KÖZPONTI KÖNYVFELVÁSÁRLÓ ANTIKVÁ-
RIUM  minden könyvet, teljes könyv hagya-
tékot ingyenes kiszállással megvásárol. Tel : 
06-20/992-1358

RÉGI KÖNYVEK,  könyvtárak, hagyatékok véte-

le magas áron. Díjtalan kiszállással házhoz me-

gyünk. FONT ANTIKVÁRIUM 1062 Bp., Andrássy 

út 56. Tel.:332-1646 Nyitva: 10-18-ig. E-mail: 

fontantikvarium@gmail.com

TELJES KÖNYVTÁRAKAT,  régi és modern könyve-

ket (idegen nyelvűeket is) könyvgyűjteményeket, 

levelezőlapokat, CD-ket, hagyatékot korrekt áron 

vásárolunk Budán is. Díjtalan kiszállás! NOSZTAL-

GIA ANTIKVÁRIUM 1136 Budapest, Pannónia u. 26. 

Tel.: 06-30/950-8324, 339-8200, e-mail.: nosz-

talgia.antikvarium@gmail.com ifj . Nagy László

KŐMŰVES

KŐMŰVES MUNKÁT  vállalok. Lakások teljes kö-

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

06-30/9901-081

LAKÁSFELÚJÍTÁS

FESTÉS, MÁZOLÁS,  külső-belső hőszigetelés és 

kapcsolódó szakipari munkái. T.: 06-30/9413-563, 

www. szobafestok.eu, info@vabu. hu

HŐSZIGETELÉS,  felújítás, kőműves munkák, 
garanciával! Tartós, esztétikus munkavégzés! 
Ingyenes árajánlat! www. hazszigeteles.com 
Tel.: 06-20/398-75-24

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

SZARVASAGANCS

06-30/788-6062
Hagyatékot is!

akár

10 000–30 000 Ft 

darabja

Agancs 
felvásárlás!

SZOLGÁLTATÁS
AKCIÓSAN TAVASSZAL  ács és tetőfedő bádo-
gos munkát, palatető bontást, felújítást válla-
lok.Saját anyagból dolgozunk. /réz, alu, lindab, 
bramac/. 06-70/235-6468

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

KOMOLY KAPCSOLATRA  keresem özvegy vagy 

elvált férfi  társamat. 06-70/244-6539

TETŐ
PALATETŐ  bontásnélküli felújítása színes, 

mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes ár-

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

www. palatetofelujitasjavitas. hu

TETŐFEDŐ, BÁDOGOSMUNKA,  tetőáthajtás, 
verébdeszkázás, lécátpakolás, ereszcsatorná-
zás, Lindab lemeztető készítés kedveményes 
áron. 20/470-9764

TOLLTISZTÍTÁS

ÜDÜLÉS
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

HAJDÚSZOBOSZLÓI 

KEDVEZMÉNYES 
ÜDÜLÉS

3 éjszaka 
22 500 Ft*

4 éjszaka 
28 000 Ft*

7 éjszaka 
49 000 Ft*

Tartalma: 
✓  korlátlan 

büféreggeli,
✓  menü- 

választásos 
vacsora,

✓  korlátlan 
szauna- 
használat.

Telefon: 06 30 848 6056
www.hotelkristaly.hu

* Az IFA-t nem tartalmazza.

07. 15 – 08. 31.

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

VEGYES

VÁSÁROLOK EREDETI  csomagolásban gyári ál-

lapotban megmaradt, retro használati tárgyakat 

06-70/650-3168

VÁSÁROLOK HAGYATÉKOT  garázsvásárt, régi 

motorkerékpárt, régi kerékpárt, üzemképtelen 

elektromos kerékpárt, nem működő karórákat, 

lemezárugyár játékait, piko játékokat, makettet, 

matchboxot. Tel.: 06-70/650-3168

Hirdetésfelvétel:
Telefon: 06-1/887-0707
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Kikapcsoló
MIKOR
ÉS HOL?
KULTURÁLIS 
PROGRAMAJÁNLÓ
Április 13., szombat
18.00 Strófa trió – Verszene klub 

A Strófa Trió 2006 áprilisában ala-
kult, a magyar és a világirodalom 
verseiből állítja össze zenés műso-
rát. Programjukban a klasszikus és 
a kortárs irodalom versei egyaránt 
megtalálhatók.

Helyszín: Ferencvárosi Művelődési 
Központ (IX. Haller u. 27.)
18.00 Dalabai zenekar koncertje

Helyszín: Pestszentimrei Közös-
ségi Ház (XVIII. ker. Vasút utca 48.)
Április 14., vasárnap
10.00 Húsvétvárás a Rutkai Bori 
Bandával 

„Nyúl Ubulnak volt egy álma égi 
cékla fényét látta, répa rakétáján száll-
va felrepült egy új világba…” Igazi, 
családias, házibuli hangulatú koncert 

a Rutkai Bori Bandával és persze Nyúl 
Ubullal.

A húsvéti készülődéshez, a tava-
szi hangulathoz kapcsolódó dalok 
és apróbb mesék kerülnek elő a ze-
nekar varázscilinderéből. Nap papá-
val és Hold Mamával törzsi táncot 
járunk az ázsiai pázsitokon, indiá-
nokkal vonatozunk a Balaton körül, 
Csuklós Miklóssal buszozunk hida-
kon és hegyeken át, majd picikliken 
érkezünk a Béla Bálba, hogy onnan 
a menetrendszerinti Sárkányjárgany-
nyal felrepüljünk az Űrdöngölőkhöz.

A koncert után kézműves foglalko-
záson vehetnek részt a gyerekek. A 
rendezvényt 3 éves kortól ajánlják!

Helyszín: Budavári Művelődési Ház 
(I. ker., Bem rakpart 6.)
17.00 A lélek mágikus hatalma - 
Müller Péter előadása

Helyszín: Erzsébetligeti Színház 
(XVI. ker., Hunyadvár utca 43/b.)
19:00  Sound of Silence

Horgas Eszter és Falusi Mariann Si-
mon & Garfunkel világába kalauzol-
ja a közönséget. A Class Jazz Band 
kíséretében szólaltatják meg a híres 
amerikai páros legismertebb dalait.

Helyszín: MOMkult (XII. ker., 
Csörsz u. 18.)
Április 16., kedd
15.00 Történelmi előadás-sorozat: 
Revízió, zsidókérdés

Előadó: Dr. Tóth József történész. 
A belépés ingyenes.

Helyszín: Óbudai Kulturális Köz-
pont (III. ker., San Marco utca 81.)
18.30 Útibeszámolók

Tengerjáró hajóval a világ körül. 
Előadó: Gyémánt Balázs hivatásos 
világutazó (balazsutazik.hu).

A tengerjáró hajók a régmúlt lu-
xus utazásainak világába repíthetnek 
vissza, de sokaknak akár rémálom 
is lehet több ezer útitárssal bezárva 
lenni. Fényűző úszó szálloda a felső 
tízezernek vagy a tömegek kényel-
mes kiszolgálása? Milyen úti célokat 
érdemes tengerjáró hajóval felfedez-
ni? Melyik hajóval menjünk, és mire 
fi gyeljünk, ha már a fedélzeten va-
gyunk? Praktikus tanácsok és tippek, 
rémtörténetek és betekintés a kulisz-
szák mögé, nemcsak újoncoknak, ha-
nem tapasztalt tengeri rókáknak is.

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

Április 17., szerda
17.00 Pais István fi lozófi atörténész 
előadása 

A belépés díjtalan. Előzetes regiszt-
ráció: email: informacio@kmo.kis-
pest.hu.

Helyszín: Kispesti Munkásotthon Mű-
velődési Ház (XIX. ker., Teleki u. 50.)
Április 18., csütörtök
18.00 Magyar vonóstrió

Fiatal tehetségek – magyarországi 
bemutatók II.

Műsor: Thieriot: Fuvolanégyes 
Op.84 (magyarországi bemutató), 
Mozart: A-dúr fuvolanégyes K. 298, 
Puccini: Krizantémok, Lendvai Ervin: 
III. Trió Op.16  (magyarországi bemu-
tató). A belépés ingyenes!

Helyszín: Aranytíz Kultúrház (V. 
ker., Arany János utca 10.)
Április 24., szerda
18.00 Élőzenés rock-körkép – A le-
gendás hatvanas évek

Hegyi György, az Emil.RuleZ! zene-
kar társdalszerzőjének vezetésével a 
Kőbányai Zeneiskola növendékei kel-
tik életre a legendás dalokat.

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

Színpadi vígjáték készült a Mézga család kalandjaiból 
A darabot Szűcs Gábor rendezésében, A Mézga család címmel április 15-én mu-

tatják be a MOM Kulturális Központban. A darabból kiderül az is, hogy Mézga 

Géza hogyan dolgozza fel a kapuzárási pánikot, Paula pedigvalóban félrelép-e.

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

e-mail: rejtveny@szuperinfo.hu
2019. április 19.

rejtvénycsomagot sorsolunk ki.
A helyes megfejtést és a nyertesek nevét 

A Szuperinfó 2019/13. heti rejtvényének megfejtése:
A természet ingyen nem adja kincsét.

Nyertese:
Csipak Józsefné, Budapest VII.

Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.
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The 
Celebration 
of the 80’s

Az idei, immár 26. Budapesti Nem-
zetközi Könyvfesztiválon 24 ország 
képviselteti magát, a három és fél nap 
alatt közel 850 vendég – művészek, 

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

Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztivál

írók, tudósok 
– részvételével. 

145 kiállító vár-
ja a közönséget szí-

nes könyvkínálattal, 
valamint író-olvasó ta-

lálkozókkal, könyvbemu-
tatókkal, dedikálásokkal, fel-

olvasásokkal, koncertekkel és 
kiállításokkal – összesen csak-

nem 400 eseménnyel – április 25–28. 
között a Millenárison. A könyvkíná-
lat és a programkínálat szerteágazó, 
minden korosztály számára tartogat 
újdonságokat. 

Az idei dísz-
vendég-író a 
napjaink észa-
ki irodalmának 
nemzetközileg 
elismert norvég 
alkotója, Karl 
Ove Knausgård.

A legendás zenei produ-
cer, Giorgio Moroder első 
európai turnéja keretében, 
Magyarországon is fellép. 

A sokak által a diszkó kereszt-
apjaként vagy az elektronikus tánc-
zene megalapítójaként ünnepelt 78 
éves, többszörös Oscar- és Gram-
my-díjas Moroder 15 várost érintő 
európai turnéra indul 2019 
tavaszán, köztük érintve a 
magyar fővárost is. Az „A 
Celebration of the 80’s” cí-
mű turné során az olasz 
dalszerző, producer és DJ 
karrierjének fénypontjait 
zenekara és vokalistái kísé-
retében adja elő, egy igazán 
látványos és szemkápráz-
tató színpadi show kere-
tében. A hazai közönség 
május 15-én, a Papp Lász-
ló Budapest Sportarénában 
láthatja a produkciót.
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Joe Orton: A kulcslyukon át
Kikapcsoló Májusban eredeti felállásban ad koncertet a Dinamit

Vikidál Gyula Liszt Ferenc-díjas énekes és Németh Gábor dobos, zeneszerző az 

előkészületekről elmondta, az eredeti formációban 1982-ben játszottak utoljá-

ra. Május 24-én, a Barba Negra Track-ben játszanak majd.

A hiányzó láncszem 12

Alec Baldwin
A kos férfi életében szárnya-

lások és zuhanások követik egy-

mást, a lelki problémáit nem min-

dig képes kezelni. Az április 3-án

született Alec Baldwin nehezebb

periódusaiban az alkoholban

keresett vigaszt.

Ikrek
A napokbban mindig töree-

kedjen aarra, hogy dipp-

lomatikus és megértőő 

legyen másokkal. A 

kompromisszumot 

keressse, és ne an-

nak aa lehetőségét, 

hogyy az igazát

haangoztassa. 
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Skorpió

Hajlamos megbán
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Nyilas
Bízzon z az ösztönei nben, 

r met általuk elkerülh üeti, 

og hoy kellemeetlenség 

rj ére. Bármi is tör-

én téjék, igyez kezzen 

nem n túlreá agálni, 

hanem vegye la-
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a dolgot. 
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Bikika

Saját m
agátát c

saphatja
bebe, 

ha hagyjyja, 
hogy érzzel--

m
ei veezére
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íígyy a 

napokban tö
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len

hhelyyzetb
e 

kererü
lhlhet. 

A legendás lények kutatója, Sir Lionel Frost óriási felfedezésé-
re készül. A fess kalandor sok évnyi keresés után, egy 
névtelen levél nyomában járva rábukkan az em-
beriség utolsó bundás ősére, a meglepően 
okos, roppantul szellemes Mr. Linkre. A 
hatalmasra nőtt, csupaszív szőrmók 
minden vágya, hogy rátaláljon tá-
voli rokonaira, a rég elveszett-
nek hitt Yeti unokatesókra. 

A kalandvágyó Lionel 
kapva kap az alkalmon, 
és egy világot átszelő, 
hajmeresztően izgal-
mas útra indul új-
donsült barátjával. 
A vidám pároshoz 
a tűzről pattant 
Adelina is csat-
lakozik, aki bir-
tokában van az 
egyetlen térkép-
nek, ami elvezet-
heti a szőrös hőst 
áhított céljához.

A pszichiátriai rende-
lőben a gyógykeze-
lés több veszéllyel jár, 
mint a betegség. De a 
legtöbb veszéllyel a tit-
kárnői állás jár, amire 
Geraldine ártatlanul 
jelentkezik. Először 
vetkőznie kell. Majd 

azonnal 

öltöznie, mert betoppan a pszichiáter vér-
mes felesége. És nyomában zsarolója, a 

szoknyabolond londiner. Akit üldöz 
a rendőr. Szerencsére az egész-

ségügyi hatóság főellenőre 
lesújt, ahol hibát talál – és 

ennek érdekében bármit 
képes félreértelmez-

ni. Mire előkerülnek a 
kényszerzubbonyok 
és a pisztolyok, már 
csak annyi biztos: a 
váratlan esemény 
mindig bekövetke-
zik, amikor legke-
vésbé számítunk 
rá.

A Thália Szín-
ház előadását Fe-
hér Balázs Benő 
rendezte.
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