Színes hírek rovatunkat megtalálja a 3. oldalon.

Nem kell külön kérni a NAV-tól a személyijövelemadó-bevallás elkészítését.

Franciaország
a legnépszerűbb
A külföldi látogatói számokról készült
első becslések azt mutatják, hogy még
mindig Franciaország a világ elsőszámú turisztikai célpontja. A japánok
visszatérése volt a valódi tét, ugyanis az iszlamista merényletek miatt a
japán turisták jelentős része mondta le
Franciaországba tervezett útját. 5. oldal
Elindult az úgynevezett elektronikus egészségügyi szolgáltatási
tér (eeszt) éles próbaüzeme, az ellátó intézményeket, orvosokat,
gyógyszerészeket a betegadatokkal összekapcsoló rendszer növeli a betegbiztonságot. 7. oldal

Ingyenes felmérés, bontás, beépítés.

Műanyag, fa, alumínium
nyílászárók most 10%
kedvezménnyel!
• Ingyenes felméréssel

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

www.nyariablak.hu
e-mail: nyaryablak@gmail.com

ABL AK , R EDŐNY,
SZÚ NYOG HÁLÓ
Időtálló minőség Sziléziából.

-55% AKCIÓ

Tel.: 887-0707

Valentin bútor

Tel.: 06-20/494-7233

Akció: 02. 1-03. 31-ig

Hirdesse meg Budapesten!
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Tolóajtós
beépített
gardróbok

ára: 55.500,-Ft

valentinbutor.hu • Bp., XXI., Szállító u. 7.
36-30/304-5811 • 36-70/585-2277
valentinbutordiszkont@gmail.com
Carisa ágykeret 160×200 cm
ára: 73.900,-Ft
nyitva tartás: H-Sz: 09-18, V: zárva
matrac nélkül
Modern nappali sor, 250 cm
Geri étkező, 6 db szék + 1 db asztal Polaris sarok ülőgarnitúra,
Best tolóajtós
LED-világítással
ágyazható, ágyneműtartós
ára: 77.900,-Ft
gardrób
Patryk kanapé 220×78 cm
ágyazható,
ára: 89.700,-Ft
ágyneműtartós
160×203 cm
ára: 65.000,-Ft
ára: 68.700,-Ft
ára: 75.800,-Ft
Carina kanapé 197 cm
Tokyo szekrénysor, 390 cm
ágyazható,
Carina
XL sarokülő,
LED-világítással
ágyneműtartós
ágyazható,
ára: 139.900,-Ft
ágyneműára: 46.000,-Ft
tartós
ára: 85.000,-Ft
160×200 cm
300×200 cm
Royal étkező,
Akciós franciaágy, szivacsos,
ára: 199.000,-Ft
6 db szék + 1 db asztal
ágyneműtartós

Csepelen a Sétáló
utcai NŐI cipőboltba
30-50%-os Akció!
Rieker, Alpina
és magyar
őszi-téli cipőkre!
Egészségpénztárra elszámolhatóak.

06-70/281-5550

Ny: H-P: 10-18 óráig, Szo.: zárva

POLGROUP Kft.

www.polgroup.hu
T.: 06-20/335-4045
Ny.: H-P: 8-17

Fotó: Budapesti Operettszínház

„Szeretem
próbára tenni magam”

Tesztidőszakban az új szolgáltatás

Frida - ősbemutató az Átrium Film-Színházban

KÖZELEG AZ SZJA HATÁRIDŐ

(2. oldal)

2017. február 23. • 8. hét

Budapest • Dél-Pest

2017. február 23.

Aktuális

Újra közlekedik a D2-es átkelőhajó
A kedvezőbb időjárásnak köszönhetően ismét közlekedik a D2-es átkelőhajó. A 2-es metró pótlása
idején a Batthyány tér és a Kossuth Lajos tér között közlekedő D2-es hajó a megszokott menetrend szerint (munkanapokon 7.30 és 19.00, hétvégente 9.00 és 19.00 között 15 percenként) jár.

E-személyire is fel lehet
tölteni a vasúti bérletet
■ Az új típusú személyi igazolványra is fel
lehet tölteni a vasúti
bérletet. A szolgáltatást a Budapest-Pusztaszabolcs vonalon kísérleti jelleggel vezette be a MÁV-Start Zrt.
A vasúti bérleteket az igazolványok chipje tárolja, így az
utasok az e-személyivel igazolhatják a vásárlást, ráadásul 3 százalék kedvezményt
is kapnak a vételárból. Ilyen
bérletet vásárolni Budapest
Déli pályaudvaron és Pusztaszabolcson, valamint Százhalombattán lehet.
A 2016. november 14. előtt
kiadott igazolványoknál az

alkalmazáshoz szükséges applikációt a bérletpénztáraknál
lehet telepíteni, az újabb igazolványoknál erre nincs szükség. A személyi igazolványokra
elektronikusan fölírt vasúti bérleteket a jegyvizsgálók gyorsan
ellenőrizhetik, a vásárlás pedig
egyszerűbb és gyorsabb.
A bérlet ofﬂine módon is
biztonságosan ellenőrizhető, a kártyára fölírt bérletet a
régióban még egyetlen vasúttársaság sem vezette be.
Amennyiben sikeres lesz
az új rendszer, a szolgáltatást
más vonalakra is kiterjesztik,
és további informatikai fejlesztéseket is bevezetnek a
kényelmesebb jegyvásárlás
érdekében.

Nem kell kérni
az szja-bevallás
elkészítését

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

KÉMÉNYFELÚJÍTÁS • KÉMÉNYBÉLELÉS • TURBÓS, KONDENZÁCIÓS KÉMÉNYEK • KÉMÉNYSEPRŐ JÁRDÁK ÉPÍTÉSE
Tel.: +36-30/636-80-36 • info.fh2015@gmail.com
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www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu
◊ költségelemzés
◊ eladás
◊ bérlet
◊ lízing
◊ üzemeltetés
◊ szervíz
Manual Hungary Kft.
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Gyermekvédelmi
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Szolgáltató
zolgáltató

nevelőszülőket
n
evelőszülőket keres.
keres.

Ha szeretné vállalni gyermekvédelmi
gondoskodásban élő gyermekek nevelését és
képes szeretetet, biztonságot nyújtani a rászoruló
gyermekeknek, akkor jelentkezését várjuk az
alábbi telefonszámon:
06-30/624-2840 • www.szentagota.hu

Nem kell külön kérni a személyijövelemadó-bevallás elkészítését, a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (NAV)
elkészíti mindazoknak,
akik munkáltatótól szereztek jövedelmet tavaly
- hívta fel a figyelmet Kis
Péter András, a NAV adószakmai szóvivője az M1
adásában. Kérni csak azt
kell, hogyan juttassák el a
bevallási tervezetet az adóalanyhoz. Akinek van ügyfélkapuja, annak még ezt
sem kell megtennie, március 15-e után megnézheti a dokumentumot. Aki
nem szeretne ügyfélkaput
nyitni, a postázást kérheti,
amit idén először sms-ben
is meg lehet tenni. Aki főállása mellett egyéni vállalkozóként is dolgozik, annak
magának kell elkészítenie szja-bevallását. A NAV
mintegy 3,8 millió adózónak küldött levelet az év
elején, ebben megkapták
az szja 1 százalékáról szóló rendelkező nyilatkozatot, amit már most be lehet
küldeni az adóhatósághoz.
Az egyéni vállalkozóknak
és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek
február 27-ig kell benyújtaniuk tavalyi szja-bevallásukat, illetve ez az evások és
katások határideje is.

A Duda Éva Társulat és a Budapesti Operettszínház közös produkciója a próza, a zene, a tánc és a
videóanimáció egyedi hatásával idézi meg Frida Kahlo életét. A női erő és hit, ami a mexikói festőnő életét jellemezte, Frida címmel márciustól az Átrium Film-Színházban elevenedik meg.

Megismerhetjük a Margaret
Island Bakancslistáját!
A csapat 2017 első negyedévében az ország leghíresebb
klubjaiban ad várhatóan teltházas koncerteket. A tavaszi turné egyik csúcspontja egy születésnapi koncert
lesz május 4-én a Budapest
Parkban.
A Margaret Island tavaly
nyáron az egyik legnépszerűbb hazai fesztiválzenekaraként bejárta az egész

országot. A sikerre való tekintettel most ismét turnéra indulnak, amelyet Debrecenben meg is nyitottak egy
teltházas koncerttel. A korábbi és a decemberben megjelent „Bakancslista” című albumuk anyagát hallhatjuk
országszerte egy-egy örömzenélés keretében. A repertoárban többek között legújabb
slágerük, a „Veled minden” is

szerepel, amely már második hete listavezető a Petőﬁ
Rádióban.
A turné végállomása a
Margaret Island eddigi legnagyobb koncertje lesz a Budapest Parkban május 4-én,
ahol harmadik születésnapjukat ünneplik majd meg a
rajongókkal közösen.
– Rengeteg olyan dolog történt velünk az utóbbi időben,
amiről kiskorunk óta álmodoztunk, így kihúzhattuk a saját
bakancslistánkról. Ezekből az
élményekből íródtak az új lemez dalai, de vágyaink beteljesülésének tartjuk ezt az országos turnét, és a harmadik
születésnapi koncertünket is a
Budapest Parkban, amire már
nagy izgalommal készülünk –
nyilatkozta Lábas Viki, énekes.

Ezért csúszott ki
A jó LaciBetyár alól a talaj
Hazánk két ikonikus
mulatós nagyágyúja, A jó LaciBetyár
és Bunyós Pityu réges-régi jó barátok.
A minap a fogcsikorgató mínuszokban épp népszerű műsorukat,
az Eszem-iszom, dínom-dánomot forgatták egy befagyott
tavon, amikor A jó
LaciBetyár lába alól hirtelen
kicsúszott a talaj és hatalmasat esett. A Sláger TV sztárját
szerencsére nem érte sérülés,
de egyből gyanítani kezdte,
hogy szerencsétlenségének
okozója kollégája és jó barátja, Bunyós Pityu lehet, aki ha
csak teheti, előszeretettel vicceli meg őt.
– Gyerekként gyakran szórakoztunk azzal, hogy a jégen

kirúgtuk egymás lábát. A jó
LaciBetyárt is megtréfáltam,
aki egy óvatlan pillanatban
el is terült. Aztán még jól meg
is hempergettem őt a hóban
– árulta el Bunyós Pityu, akinek tette nem aratott osztatlan sikert, mivel kollégája
betyárgatyája alatt nem viselt semmit és a kemény mínuszokban igencsak fázott a
jégen.

Mit „lát” az ultrahang?
■ Az ultrahang (UH)
vizsgálat olyan képalkotó eljárás, amely
a különféle sűrűségű szöveteken áthaladó, illetve viszszaverődő hanghullámok segítségével
enged betekintést a
test belsejébe. A képernyőn megjelenített
kép alapján radiológus szakorvos állítja fel a diagnózist.
Az 1950-es évek óta alkalmazott ultrahang a
leggyakrabban használt
képalkotó vizsgálatok
közé tartozik. Az évtizedek óta felhalmozott tapasztalatok alapján nincs
mellékhatása, nincs kockázata, fájdalommentes,
bármikor megismételhető, teljesen veszélytelen, csecsemők vizsgálatára is alkalmas eljárás.
Legfeljebb a bőrre felvitt zselé lehet egy kicsit

kellemetlen, amely a
vizsgálófejből kibocsátott ultrahanghullámok
megfelelő terjedését teszi
lehetővé. Számos panasz
esetén elsőként választandó képalkotó vizsgálat, például pajzsmirigy,
máj- és epeproblémák
tisztázásához. Panaszmentesen szűrésre, állapotfelmérésre használható. Az UH diagnosztika
harmadik alkalmazási területe az állapotváltozás
nyomon követése, például
daganat esetén kontrollvizsgálatként végezzük.

MIRE AD VÁLASZT?
UH vizsgálattal az emberi szervezet teljes területét át lehet tekinteni bármikor, előkészítést csak
a hasi ultrahang igényel,
ehhez ideális feltételeket
teremt az éhgyomor és a
teli húgyhólyag.
• Hasi ultrahang vizsgálattal felfedezhető a
hasi fájdalmak oka, az
epe-, a vese- és a húgyúti kövek, kimutatható
az egyes szervek megnagyobbodása, a daganatos
betegségek májáttétei, a

Verhetetlen téli akció Óbudán!!
Jöjjön el az Alfa Egészségközpontba 2017. március 22.
napjáig, végeztesse el nálunk a hasi, alhasi, ízületi,
pajzsmirigy, mélyvénás ultrahangvizsgálatot,

amely vizsgálati típusonként 12.900 Ft helyett
CSAK 9.000Ft!

Kettő vagy több terület vizsgálata esetén
a teljes árból további 10% kedvezmény.

06-70/940-0099
www.alfaegeszsegkozpont.hu

hasüregi folyadék- vagy
gennygyülemek, a rejtett
vérzések.
Mindenkinek javasolható, hogy évente jelentkezzen hasi ultrahangra.
Panaszmentes esetben
a tüneteket még nem
okozó elváltozások felderíthetők, és nagyobb
eséllyel gyógyíthatók.
Vizsgálható a máj, az
epehólyag, a hasnyálmirigy, a lép, a vesék, a kismedencében a húgyhólyag, nőknél a méh és a
petefészkek, férﬁaknál a
prosztata. Továbbá a hasüregben futó nagyobb
erek, és a hasi főverőér
mellett található nyirokcsomókról is vélemény
alkotható.
• A nyaki nagyerek
UH vizsgálata alkalmas
szűrésre, illetve fejfájás, szédülés, érelmeszesedés, látászavarok
esetén a panasz okának
felderítésére.

• A végtagok mélyvénás doppler vizsgálatával felmérhető az erek
állapota, illetve mélyvénás trombózis gyanúja,
a végtagok dagadása, fájdalma esetén a tünet oka
tisztázható.
• A pajzsmirigy vizsgálata javasolt a pajzsmirigy ismert, illetve gyanított betegsége miatt.
• Lágyrész vizsgálatokkal tisztázható a bármelyik testtájon kialakult, ismeretlen eredetű,
tapintható duzzanatok
oka, igazolhatók a lágyrész sérülések, zúzódások, szakadások, eldönthető, hogy a panaszos
nyirokcsomók igényelnek-e további vizsgálatot.
• Ízületi sérülések,
váll-, könyök-, térd-, boka-, csípőfájdalom esetén
UH vizsgálattal megállapíthatók a szakadások,
vérömlenyek, gyulladásos állapotok.

rovatunkat megtalálja az 5. oldalon.

Szíínes hírek
Sz
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Védi a környezetet az új budapesti okos szálloda

2017. február 23.

Paparazzi

Vince Aliz Liza újra az X-Faktorban
Vince Aliz Liza különleges hangjával és egyéniségével kivívta mentora, Tóth Gabi és a nézők elismerését is.
Liza, miután kiesett a tehetségkutatóból, tovább folytatta énekesi karrierjét, ám nemrég kiderült, hogy egy
újabb kihívás is vár rá. Az énekesnő az X-Faktor 2017-es szériájában a casting stáb munkáját segíti.

Gömöri András Máté: „Szeretem folyamatosan próbára tenni magam”

■ Február 17-én volt
a bemutatója a Budapesti Operettszínházban az Ének az esőben című musicalnek,
amely az azonos című,
feledhetetlen klasszikus film alapján készült.

Gömöri András Máté, a Budapesti Operettszínház ﬁatal tehetsége Don Lockwoodot kelti
életre a káprázatos látványelemekben és zenei csemegékben
bővelkedő előadásban.
– Hogyan jellemeznéd a produkciót? Milyen lesz a hangulata, a látványa, a zenei világa?
– A zene adottság ebben
az esetben, egy klasszikusnál nem nagyon lehet belenyúlni, maximum egy-két ritmust, néhány apróságot lehet
megváltoztatni. Azt hiszem,
felesleges is lenne bármit módosítani benne, hiszen egy
fantasztikus hollywoodi ﬁlmről van szó, amelynek zenéjét
Oscar-díjra is jelölték. A minap éppen arról beszélgettünk,
hogy a színház egy egészen
másik dimenzió lehetőségét
adja a közönségnek. Abban
az időben és helyen történik
meg egyszer, ugyanolyan módon nem lehet teljesen ugyanazt a produkciót létrehozni. Az
Ének az esőben című színdarabban ráadásul fantasztikus
színészi gárda vesz részt, elég
csak Szulák Andreára, Szinetár Dórára, Gálvölgyi Jánosra,
Szabó P. Szilveszterre, Kerényi
Miklós Mátéra gondolkodni, de
a sort tovább lehetne folytatni. Meg kel találni, mikor érdemes egy csipetnyi szünetet
tartani, vagy mikor kell megtolni, nagyon vékony a mezsgye, hogyan lehet a közönséget minél inkább elvarázsolni
egy olyan világban, amely a
meseszerűségével, szépségével, kedvességével hat. Ez nem
egy Shakespeare darab, itt más
eszközökre van szükség. Egyszer a csodálatos Oszvald Marika mondta, hogy az operett
nem azt mutatja meg, milyen a
világ, hanem azt, milyen lehetne. Az Ének az esőben is ilyen
darab: megmutatja, milyen lehetne a világ ideális esetben.

Fotó: Dusha Béla

Telefon: 06-20/950-49-41 Felújított mosógépek garanciával!

Mosógépek szerelését vállalom!
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– A darabban Don Lockwood
karakterét formálod meg, amelyet a ﬁlmben Gene Kelly alakított. Milyen ez a ﬁgura, hogyan kerested és találtad meg
vele az összhangot?
– A ﬁlmben egy harmincas
éveiben járó, befutott, hollywoodi ﬁlmcsillag a főszereplő,
akiben semmilyen kétség nem
merül fel magával kapcsolatban. A legfőbb feladatot annak
tekintettem, hogy megtaláljam
magamban azt a magabiztosságot, önbizalmat, az irigységet jól kezelő, önkritikus és
öntudatos személyiséget, ami
egy pályafutása csúcsán járó
hollywoodi sztárra, amolyan
életművészre jellemző. Ki kell
alakítanom azt a bájos, igazi
életművészt, azt a férﬁ alfát,
akivel minden férﬁ barátkozni
akar, és minden nő a társaságára vágyik. Szeretném, hogy ha
valaki meghallja a nevem vagy
meglát, az mosolyra késztesse.
Persze jó értelemben. Ugyanakkor olyan érzéseket is vissza
kell adnom minél hitelesebben a színpadon, amelyben a
legtöbbünknek már volt része
az életben: amikor egy szerelmes csóktól olyan boldogságot érzünk, hogy dalra fakadunk, vagy táncra perdülünk
akár az esőben is. Erről a gyermeki bájról, szertelenségről, a
boldogságra rácsodálkozásról

gyakran megfeledkezünk a
hétköznapokban.
– Mikor találkoztál legelőször a színház világával és mi
ragadott meg benne?
– Még 2002-ben történt, a
miskolci színházban, a Mózes
című darabban. A szerepem
szerint el kellett egy szikla mögé bújnom. Szemben velem
900 néző ült a színpadon, mögöttem a takarásban pedig folyamatosan pacsiztunk a statisztákkal. Ez a huncutság,
zsiványság, cinkos összekacsintás jellemzi az egész színházi világot.
– Eddig főként musical előadásokban találkozhattak veled a nézők a Budapesti Operettszínházban. Tudomásod
szerint tervez veled a vezetőség az operett területén is?
– Nagyon szeretem az operett világát, hiszen igazi mesebeli, pompázatos, színes világ.
A Budavári Palotakoncerten
eddig, egy kivételtől eltekintve mindig felléptem, csupán
tavaly kellett kihagynom, mert
az Ének az esőben szegedi próbáin voltam jelen. Alapvetően
prózai színésznek tartom magam, de mindig örülök, amikor
énekelhetek, táncolhatok. Nem
tudom, az Operettszínházban
terveznek-e velem operettek
terén, én mindenesetre örülni fogok, ha gondolnak rám.

– Az utóbbi években eltávolodtál a prózai színháztól.
Tervezel valamikor részben
vagy teljesen visszatérni hozzá? Hiányzik?
– A szívem egyik csücske
a zenés színház, de hiányoznak a prózai szerepek is, így
elkezdtem dolgozni egy régóta
dédelgetett álmomon. Egyelőre konkrétumokat nem szeretnék ennek kapcsán elárulni,
de elkezdtünk dolgozni egy
ﬁatal rendezővel egy új prózai projekt megvalósulásán.
– Milyen típusú karakterek
állnak hozzád közelebb?
– Általában az aktív, domináns, lazább, gondolkodó szekciókba osztanak be,
ilyen például Benvolio szerepe a Rómeó és Júliában. De
nagyon szeretnék „csúnya”,
intrikus karaktert is megformálni. Nem szeretném, ha
beskatulyáznának a helyes
„beachboy” szerepébe, meg
sokszor izgalmasabb is egy
intrikus személyiség alakítása. Kedvencem nincsen, minden szerepben megtalálom az
élvezetet.
– Mi az, amit szerinted még
tanulnod kell a szakmáról, illetve mi az, amit még szeretnél
megtanulni róla?
– Jó pap holtig tanul, amit
lehet, mindent szeretnék erről
a hivatásról megtanulni! Amit
például Lehoczky Zsuzsa művésznő alakít az Isten pénzében, minden alkalommal tátott szájjal ﬁgyelem. Már-már
olyan szélsőséges, mondhatnám azt is, kicsit pofátlan, de
potyogó könnyekkel ﬁgyeled
és lenyűgöz, amit látsz. Vagy
szeretném eltanulni azt a képességet, ahogyan tud játszani
az arcával, a tekintetével Szabó P. Szilveszter, már a megjelenése tekintélyt parancsol. De
ezernyi példát tudnék mondani a kollégáimon keresztül,
mindenkitől lehet és kell is tanulni színészi eszközöket, én
pedig soha nem voltam ellene
a tanulásnak.
– Mi az a három dolog szerinted, amitől valaki jó színész lesz?
– Tehetség, kisugárzás és lehetőség, hogy ezt

megmutassa. Sokan vannak,
akik hiába vannak az első kettő birtokában, akkor sem tudják ezt megvillantani.
– A ﬁlmezés sem idegen számodra, hiszen néhány epizód
erejéig szerepeltél a Barátok
közt napi sorozatban. Az hogy
tetszett? Mennyire érezted magadénak a ﬁlmezést? Szívesen
forgatnál többet, akár sorozatban, akár ﬁlmben?
– Örömmel vettem részt a
Barátok köztben, még ha egy
más típusú színészi munkát is
igényelt. Egy feszített tempójú, napi sorozatról beszélünk,
szűkebb idő van a munkára,
gyorsan fel kellett vennem a
tempót. Nagyon szívesen forgatnék a jövőben is, és nem titkolom, sok helyre adtam már
be az anyagom, hogy castingokon szóba kerülhessek én is.
Nagyon örülnék, ha a jövőben
összejönne egy ﬁlmszerep.
– Milyen céljaid vannak a
hivatásod területén?
– Szeretném magam minél
több oldalról megmutatni,
olyan szerepekben is, amelyek talán távol állnak a személyiségemtől. Szeretném, ha
minél több szakmai sikerben
lehetne részem, amelyekkel
hitelesíthetném magam az
egész szakma körében.
– Milyen feladatok várnak
még rád a közeljövőben? Milyen előadásokban találkozhatnak veled a nézők
mostanában?
– Az évadból már csak néhány hónap van hátra, sok
nagyszerű előadás van az
Operettszínház repertoárjában, például a Virágot Algernonnak vagy akár a Marie Antoinette, amelyek folyamatos
kihívást jelentenek. Emellett
saját projektek megvalósulásán is dolgozom. Március
4-étől, havonta egyszer a budapesti Restro Puskinban a régi idők kávéházi estéit varázsoljuk vissza. Az esteknek én
leszek a házigazdája. Mindig
más, közismert vendégeket
hívok, velük beszélgetek és
lesz közös produkció is. Ez is
egy új feladat, én viszont szeretem folyamatosan próbára
tenni magam.
Budai Klára
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utolsó hónapjaiban viszont
már ismét tömegesen érkeztek a turisták a szigetországból, és 2017 első negyedére
hatvan százalékkal növekedett a repülőjegy-foglalások
száma Japánból.
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illetve a berendezéseket. A
kényelmi funkció mellett az
okos szobák előnye, hogy a
rendszer csökkenti az energiapazarlást, vagyis nemcsak
a kényelmet, de a klímavédelmet is szolgálja.

pont visszaesett, de a
külföldi látogatói számokról készült első
becslések azt mutatják,
hogy még mindig a világ elsőszámú turisztikai célpontja.
A japánok visszatérése volt a valódi tét, ugyanis az
elmúlt két évben 238 áldozatot követelő franciaországi
iszlamista merényletek miatt
a japán turisták jelentős része
mondta le Franciaországba
tervezett útját. A tavalyi év



formavilág. Az Exe Danube
Budapest úgynevezett okos
szálloda, ugyanis a ma már
alapfelszereltségnek számító okostévé és szélessávú internet mellett okos szobafelügyeleti rendszerrel szerelték
fel. Ez vezérli a fűtést és légkondicionálást, valamint az
elektromos berendezéseket
és a világítást úgy, hogy a vendégeknek még a szobakártyát
sem kell használniuk. A rendszer érzékeli, hogy van-e valaki a szobában, esetleg alszanak-e, és ennek megfelelően
kapcsolja be a hűtést-fűtést,

00,-

0,- Ft4 800,- Ft

Az Isztriai-félszigeten lévő Rovinj egyik étterme kapta az első horvátországi Michelin-csillagot. A Monte nevű étterem mellett még több mint 30 vendéglátóhelyet tartott ajánlásra méltónak a világ talán legismertebb
étteremkalauza.

Franciaország népszerűsége
Védi a környezetet az új budapesti okos szálloda Töretlen
Franciaország mint célÚj szálloda nyílt Budapest
belvárosában, a Király utca
és a Gozsdu udvar szomszédságában, az Asbóth utcában.
A 101 szobás, négycsillagos
Exe Danube Budapest üzemeltetője a spanyol Group
Hotusa Grupo. A felújított,
egykori irodaház mértéktartó
homlokzata mögött a belsőépítész az aktuális trendektől eltérően izgalmas, színes,
ugyanakkor mégis elegáns,
klasszikus art deco stílust alkalmazott a modern igényekhez igazítva. A végeredmény
tágas, exkluzív és letisztult

t és

Rovinji étterem kapta az első horvátországi Michelin-csillagot

anyzot
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Tavaszi megújulás Hévízen a Hotel
Aquamarinban az egészség jegyében!

KENEDI TRAVEL  UTAZZON A LEGJOBB ÁRON!

MÁRCIUS 31IG 811% KEDVEZMÉNNYEL FOGLALHAT!
ERDÉLY GYÖNGYSZEMEI
5 nap 4 éj
busz, idvez., kirándulások, 4 éj
háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, szalonnasütés
házi pálinka-sajt-túró kóstolóval
márc. 15-19.
39900 Ft/fő -8-11%!
DOBORJÁN-LÉKA VÁRA-KŐSZEG
busz, idvez., ebéd
ápr. 1. 6990 Ft/fő -8-11%!
MORVAORSZÁGI KASTÉLYOK
busz, idvez.
ápr. 8. 7290 Ft/fő -8-11%!
KITTSEE-POZSONY
busz, idvez.
ápr. 8. 5990 Ft/fő -8-11%!
SEMMERINGI ÉLMÉNYEK
busz, idvez.
ápr. 8. 8390 Ft/fő -8-11%!

SZEGED – A SZALÁMI
ÉS A PAPRIKA VÁROSA
busz, idvez., ebéd, szalámikóstoló
ápr. 8. 6790 Ft/fő -8-11%!
VIZSOLY-MONOK-SZERENCS
busz, idvez., ebéd,
belépő a nyomdászműhelybe
ápr.. 8. 7790 Ft/fő -8-11%!
POZSONY-DÉVÉNY VÁRA
busz, idvez.
ápr. 9. 5790 Ft/fő -8-11%!
DIÓSGYŐR-LILLAFÜREDBÜKKSZENTKERESZT
busz, idvez., ebéd
ápr. 9. 6990 Ft/fő -8-11%!
SÁROSPATAK-TOKAJ
busz, idvez., ebéd, borkóstoló
ápr. 9. 8790 Ft/fő -8-11%!

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

IPOLYTARNÓC-FÜLEKMÁTRAVEREBÉLY
busz, idvez., ebéd
ápr. 9. 5990 Ft/fő -8-11%!

VESZPRÉM-VÁRPALOTASZÉKESFEHÉRVÁR
busz, idvez., ebéd
ápr. 8. 5990 Ft/fő -8-11%!

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

KRISNA VÖLGY ÉS SOMOGYVÁR
busz, idvez., ebéd
ápr. 15. 5490 Ft/fő -8-11%!
SZABADKAI PIAC ÉS A BELVÁROS
busz, idvez.
ápr. 22. 5990 Ft/fő -8-11%!

Relaxáljon és élvezze a saját kutunkból feltörő gyógyvíz
jótékony hatását most 15%-os előfoglalási akcióban
a Tavaszi Zsongás csomagunkból! FOGLALÁSI KÓD: SZBP0223

már 29 850 Ft-tól / fő / 3 éjszaka*
* A teljes ajánlat csak közvetlen foglalás esetén érvényes
min. 2 fő esetén egy kétágyas szobában
Érvényes: 2017. 03. 03 – 06. 02. között, kivéve kiemelt időszakok!
'PHMBMIBUØJHt"LJBKÈOMPUUÈSB[«'"UUBSUBMNB[[B
az IFA külön fizetendő (500 Ft / fő / éj – 18 év felett)!

8
8380
Hévíz, Honvéd u. 14.
0
06 83 / 545 979
sales@hotelaquamarin.hu
sa
www.hotelaquamarin.hu
w

KLOSTERNEUBURG-KREUZENSTEIN
MESEVÁRAI
busz, idvez.
ápr. 22. 6490 Ft/fő -8-11%!

KULTURÁLIS KÖRUTAZÁSOK

KALOCSA-HAJÓS
busz, idvez., borkóstoló, ebéd
ápr. 22. 7490 Ft/fő -8-11%!

M e g j e l e n t n yá r i p r o g r a m f ü z e t ü n k !
Elfoglalási kedvezmény március 14 -ig!

VÁC-VÁCRÁTÓT-GÖDÖLLŐMÁRIABESNYŐ
busz, idvez., ebéd
ápr. 22. 5490 Ft/fő -8-11%!
PARÁDSASVÁR-EGER
busz, idvez., ebéd
ápr. 22. 6490 Ft/fő -8-11%!
SZOMBATHELY-JÁK-GÜSSING
busz, idvez., ebéd
ápr. 22. 7490 Ft/fő -8-11%!
PÉCS ÉS A ZSOLNAY NEGYED
busz, idvez.
ápr. 23. 6490 Ft/fő -8-11%!

www.keneditravel.hu
Bp. 1067, Teréz krt. 3. (Király utcánál)
Nyitva: H-P 09:30-17:30 Tel: 06-1-278-2156, 278-2157

vá r o s l á t o g a t á s o k , „ü d ü l é s é s k u l t ú r a”
programok, egzotikus utazások

130 -FÉLE PROGR AM 531 IDPONTBAN
Újdonságok:
- Nagy szicíliai körutazás I-II.
- Erfurt, Weimar, Wartburg vára
(csillagtúra Türingiában)
- Svájc haladóknak
(Panoráma-vonatozás a Gleccserexpresszel és más különlegességek)

FEHÉRVÁR TRAVEL BÓNUSZ:
5*-os indulási garancia • útlemondási biztosítás
a részvételi díjban • egyedül utazók felár nélkül
• idegenvezetés rádiós adó-vevvel • luxusautóbuszok
• kedvezményes szállás Székesfehérváron és Budapesten

FEHÉRVÁR TRAVEL
8000 Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 22/321-871 (4 fővonal), 331-997, 321-821

www.fehervartravel.hu

Eng.szám: R01364/1996/2000

Apróhirdetése a 8-9. oldalon!
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Hotel Aquamarin fififi, a gyógyító pihenés otthona
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Hirdetésfelvétel: hirdetes@szuperinfo.hu • 1133 Budapest, Gogol u. 26.
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A hazai higiéniai papíripar vezető gyártója,
a VAJDA-PAPÍR KFT. munkatársakat keres
folyamatosan bővülő csapatába

GÉPKEZELŐ, GÉPBEÁLLÍTÓ
CSOMAGOLÓ
TARGONCAVEZETŐ
KARBANTARTÓ LAKATOS

Nem csak az álláskereső izgul az interjún!

Álláspont
Hirdesse meg Budapesten!

pozíciókba
Amit kínálunk:
• Versenyképes alapbér
• Teljesítménybónusz
• Cafetéria
• Túlóra pótlék
• Budapestre bejárás
költségtérítése
• Hosszútávú, bejelentett, folyamatos munka
• Megbízható vállalati háttér
• Többműszakos munkarend
Kezdés: folyamatos, azonnali
Munkavégzés helye:
1239 Budapest, Ócsai út 8.
Önéletrajzaikat a
karrier@vajdapapir.hu e-mail
címre várjuk, a tárgyban a megpályázott
munkakör pontos megnevezésével.

Tel.: 887-0707

Ha eljutottunk odáig, hogy behívtak egy interjúra, akkor kíváncsiak
ránk, és valószínűleg ők ugyanannyira szeretnék, hogy megfeleljünk
a pozícióra, mint mi magunk.

Egyre optimistábbak
a magyar fiatalok
Az elmúlt években sokkal optimistábbak, derűlátóbbak
lettek a magyar ﬁatalok a jövőjüket illetően - mondta az
Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család-,
ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára az
M1 csatornán. Novák Katalin
a Magyar Ifjúság Kutatás 2016

BO-MAN KFT.

gyorsjelentésének hétfői bemutatása kapcsán elmondta,
a felmérésből többek között
kiderült, hogy a ﬁatalok Magyarországot jó helynek tartják, kétharmaduk nem tervez
külföldre menni, egyre többen dolgoznak és egyre kevesebben látják problémának a
munkavállalást.
A kutatásból kiderült emellett az is, hogy a 15-29 éves
korosztálynak nagyon fontos
a család és a házasság.

BÚTOR
MINTATEREM

Ülőgarnitúrák, fotelok, heverők, franciaágyak
kb. 300-féle szövet– és textilbőrmintából méretre is,
konyha és szobabútorok, gardróbok, étkezők.

Ingatlanközvetítés: 06-70-9055-185
Bp., XXI., Szent Imre tér,
Csepel Mvek fkapuján belül, kb. 50 méterre jobbra
Tel.: 427-0764, 06-70/9055-185
Nyitva: H-P.: 9-17-ig, Szo.: 9-12 óráig

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.
HÍVD INGYENES ZÖLDSZÁMUNKAT!
06-80-180-534

A FÉMALK ZRT. 27 éve meghatározó szereplője az autóiparnak.
Dinamikus növekedésünknek köszönhetően mára már több,
mint 1000 tehetséges szakembert foglalkoztatunk.
Folyamatosan bővülő csapatunkba keresünk
kollégákat az alábbi területekre:
DUNAVARSÁNYI
TELEPHELY:
• Anyagmozgató
CSEPELI TELEPHELY:
• Betanított gépkezelő
• Anyagmozgató
• Olvasztár-targoncás
• Betanított gépkezelő
• Öntödei takarító
• Karbantartó géplakatos
• Minőségellenőr
• Elektroműszerész
• Szerszámjavító
• Öntödei takarító
• Elektroműszerész
• Karbantartó géplakatos • Minőségellenőr
• Szerszámkészítő
• Gépbeállító
• RTG gépkezelő
• Szerszámkarbantartó

Kiemelkedő kereseti lehetőséget és széleskörű
juttatási csomagot kínálunk
minden leendő munkatársunknak.
Stabil nagyvállalati környezetben,
hosszú távú munkalehetőség.
Önéletrajzát az alábbi email címre várjuk:
toborzas@femalk.hu
www.femalk.hu
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GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ
RAKTÁRI MUNKATÁRS
TARGONCAVEZETŐ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MUNKÁBA ÁLLÁSI BÓNUSZ (BRUTTÓ: 35.000 forint)
VONZÓ ALAPBÉR
FIX könnyen elérhető HAVI ÉS FÉLÉVES BÓNUSZOK
KAFETÉRIA MÁR A PRÓBAIDŐ ALATT IS (havi 18.000 forint)
KIEMELKEDŐ MŰSZAKPÓTLÉK (40%)
HOSSZÚTÁVÚ, STABIL MUNKAHELY, HATÁROZATLAN IDEJŰ SZERZŐDÉS
INGYENES VÁLLALATI BUSZJÁRATOK
ÚJ MUNKATÁRS AJÁNLÁSI PROGRAM (PÉNZJUTALOMMAL!)
TISZTA MUNKAKÖRNYEZET, JÓ CSAPAT, EGÉSZSÉGVÉDELEM!
HELYBENI MELEGÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG (Túlóra ideje alatt ingyen!)
INGYENES EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK
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Tippek
karrierváltáshoz
Van, hogy idővel rájövünk, teljesen mással szeretnénk foglalkozni. Előfordul az is, hogy
az adott munkakörünk egy
másik területe válik érdekessé. Bárhogy legyen is, ahhoz
hogy elérjük a céljainkat érdemes tervezni és lépéseket
tenni az új irányba.
Cikkünkben összefoglalunk
pár tippet, ami segíthet közelebb vinni minket az új lehetőségek felé:
Első lépésként szánjunk időt
arra, hogy átgondoljuk, mit is
szeretnénk igazán, csak ezt
követően lehet megtervezni a
következő lépést. Amennyire
lehet konkretizáljuk magunkban, hogy mivel szeretnénk
foglalkozni!
Beszélgessünk a barátokkal,
ismerősökkel arról a területről/munkahelyről/pozícióról,
amiben megszeretnénk vetni a lábunkat. A LinkedIn-en
is érdemes utánanézni a cégnek, hogy kik dolgoznak ott –
lehet, hogy van közös ismerősünk az ottani szakemberrel,
HR-essel?
Segítsünk be a munkatársainknak, csatlakozzunk be új
projektekbe, önkénteskedjünk
– a lényeg, hogy próbáljunk
meg egy kis tapasztalatot
szerezni ami kicsit is köthető
ahhoz a területhez ahol dolgozni szeretnénk. Keressünk
rá álláshirdetésekre és nézzük meg, milyen elvárásokat
támasztanak abban a pozícióban/azon a munkahelyen, így
pontosan láthatjuk, hogy miben kell fejlődnünk. Amenynyiben már rendelkezünk a
szükséges tapasztalattal akkor érdemes azokra irányítani
a figyelmet az önéletrajzunkban és a LinkedIn profilunkon.
A legfontosabb azonban,
hogy nincs olyan dolog, amit
ne lehetne megtanulni. Higygyünk magunkban, maradjunk pozitívak, így az emberek is szívesebben segítenek
majd!

2017. február 23.

SZAMOS

Dél-Pest

Egészségház-Fitness
RENDELŐNEK,
IRODÁNAK
HELYISÉGEK

Tesztidőszakban az új elektronikus
egészségügyi szolgáltatás
Elindult az úgynevezett
elektronikus egészségügyi
szolgáltatási tér (eeszt) éles
próbaüzeme, az ellátó intézményeket, orvosokat, gyógyszerészeket a betegadatokkal
összekapcsoló rendszer növeli a betegbiztonságot.
Az eeszt-nek köszönhetően
a beteggel kapcsolatos minden fontos információ azonnal rendelkezésére áll az orvosnak, a gyógyszerésznek,
és segítségével könnyen megismerheti a teljes betegutat.
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) irányításával kifejlesztett, felhőalapú
elektronikus rendszer összekapcsolja egymással a kórházi, a járóbeteg- és a háziorvosi
ellátást, a gyógyszertárakat, a
mentőszolgálatot, az ágazatirányítást és a lakosságot. Az
eeszt-hez két portál tartozik,
az ágazatin keresztül a kezelőorvosok, a gyógyszerészek
láthatják az adott beteg egészségügyi adatait - egyebek mellett a betegutat, az esetleges
allergiát, a laboreredményeket
és más ellátási dokumentumokat -, de csak azokat, amelyekre végzettségük és munkahelyük feljogosítja őket,
továbbá amelyek hozzáférését a beteg nem tiltotta le.
A www.eeszt.gov.hu címen
elérhető lakossági portálra

A 24 éves húsbolt: Halásztelek,

Hajnal u. 36.

06-24/452-207
ügyfélkapus hozzáférés birtokában, a saját TAJ-azonosító megadásával lehet belépni.
A felhasználó megtekintheti
a számára felírt e-recepteket
és e-beutalókat, értesülhet a
hozzájuk tartozó információkról (például e-beutalóval
lefoglalt vizsgálati időpontja, helyszíne, intézmény elérhetősége, rendelési idő).
Letöltheti az egészségügyi dokumentumait, leleteit, zárójelentéseit, valamint lekérhetővé válnak képi vizsgálatainak
eredményei (röntgenfelvétel,
CT vizsgálat) is.
Fontos szolgáltatás még az
e-proﬁl, amely a sürgősségi
ellátásban dolgozók számára adott esetben életmentő,
állandó információkat tárol a betegről: vércsoport,
esetleges allergia, gyógyszerérzékenység, krónikus
betegségek.
A saját internethozzáféréssel nem rendelkező betegeknek a kormányablakok által válik elérhetővé az
e-egészségügy.

Nőnapi Sportvarázs a Vendel utcai
Sportcsarnokban
A Ferencváros Önkormányzata idén is sok szeretettel várja
a sportolni vágyó hölgyeket
a Nőnaphoz kapcsolódó rendezvényén. Helyszín: Vendel
Tornacsarnok (Vendel utca
10-16.), időpont: március 4.
(szombat) 10.00-14.30 között.
Bemelegítésként Borsodi Balázs nemzetközi

KIADÓK!

1201 Bp., Átlós u. 17-19.
T.: 06 1 285 8102
+36 30 573 2212
www.egeszseghaz-fitness.hu

bodyART® ELITE tréner tart
foglalkozást. Az utána következő hastánc órán Baranyi Beáta vezetésével tanulhatjuk
meg a műfaj alapjait. A hatha
jóga a test és lélek harmóniáját biztosítja a lendületes órák
után. A záró zumba edzés
pörgésével vidáman fejezhetik be a napot a résztvevők.
Bővebb információ: Humánszolgáltatási Iroda, Klenóczky Beáta sportreferens:
(+ 36 1) 215-1077/470
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit a
sportreg@ferencvaros.hu címen lehet megtenni.

A közlekedés az M0-on újra jó! • Csepel-Halásztelek 10 perc

Február 1 tl nyereményjáték!!!!!
5555 Ft feletti vásárlás esetén sorsoláson vesz részt. Értékes nyereményért.
További részletek a Facebook.com/Húskirály Termelői Húsbolt oldalon és az
üzletünkben a 24 éves "Termelői húsbolt" 2314 Halásztelek Hajnal utca 36.

KIZÁRÓLAG JÓ MINSÉG MAGYAR HÚSOKKAL VÁRJUK!
A NAGYKUN-HÚS PRÉMIUM TERMÉKEIVEL IS VÁRJUK VEVINKET!

SZEPETNEKI HÚSÜZEM
Falusi egész csirke ........................... 568Ft/kg
SZÉLES KÍNÁLATÁVAL
Falusi csontos csirkemell .985 Ft/kg..888Ft/kg
VÁRJUK EGÉSZ FEBRUÁRBAN
Falusi csirkeszárny...........499 Ft/kg..358Ft/kg
Bécsi roppanós virsli .................. 1098Ft/kg
Csirke far-hát ................................... 138 Ft/kg
250
g kenmájas ................................ 250Ft
Tartósan egész februárban....
Paprikás szalámi ......................898Ft/db-tól
SERTÉS HÚSOK ....898–1098Ft/kg Csemege szalonna ........................998Ft/kg
Sertés párizsi .......................................998Ft/kg Brös húsok .............................698Ft/kg-tól
Sajtos párizsi .....................................1098Ft/kg
Tke félsertés ......................................938Ft/kg Br nélküli zsír szalonna extra ..599 Ft...548Ft/kg

499
Brös félsertés ....................................798Ft/kg Házi sültzsír:
KOLBÁSZ HÚS RENDELÉSÉT MEGADOTT ARÁNYBAN FELÁR NÉLKÜL KÉRÉSÉRE DARÁLJUK.
Nyitva: K-Sze.: 7-16, Cs-P.: 7-17, Szo.: 7-12 óráig.

Erzsébet utalvány elfogadóhely!
Bankkártya elfogadóhely!

Ft

Kövess minket a facebookon is! www.facebook.com/szuperinfobudapest
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Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

Órákat készpénzért vásárolunk!
CARTIER
Acél:
akár 20 000 Ft
Arany:
akár: 100 000 Ft
PATEK PHILIPPE
Arany:
akár 4 000 000 Ft
Acél:
akár 2 000 000 Ft

OMEGA
CHRONOGRAPH
Acél: akár 300 000 Ft
Arany:
akár 600 000 Ft
ROLEX OYSTER
CHRONOGRAPH
Acél: akár 600 000 Ft
Arany:
akár 1 500 000 Ft

PATEK PHILIPPE
1930-AS ÉVEK
Acél: akár 200 000 Ft
Arany:
akár 400 000 Ft
I.W.C.
SCHAFFHAUSEN
Acél: akár 250 000 Ft
Arany:
akár 500 000 Ft

OMEGA
CONSTELLATION
Acél: akár 40 000 Ft
Arany:
akár 200 000 Ft

I.W.C.
SCHAFFHAUSEN
Acél: akár 250 000 Ft
Arany:
akár 500 000 Ft

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!
ABLAK-AJTÓ
MINŐSÉGI FA -, Műanyag ablakok, ajtók, redőnyök gyártása beépítéssel, garanciával.
www.tuttoablak.hu Darázs János 30/687-6858

ABLAK-AJTÓ JAVÍTÁS

AKAD, SZORUL , huzatos, beázik? Régi, új, fa, műanyag, bukó-nyíló, tetőtéri nyílászárók javítása.
06-30/273-7908

Magán apróhirdetés! 10 szó: 3900 Ft+áfa

ADÁS-VÉTEL

TEXJET PLUS pólónyomtató kiegészítőkkel féláron
eladó.1.930.000 Ft+Áfa Telefon: +36-30/257-0980
VADÁSZHÁZAMBA afrikai trófeákat, hullott szarvasagancsot, vadászhagyatékokat, gyűjteményeket vásárolok. Tel.: 06-30/849-47-86
IPARI EZÜST, amalgám, platina, palládium felvásárlása bármilyen formában non-stop. 06-70/292-1004

ALBÉRLET
CSEPELEN, az Ady lakótelepen 10m2-es szoba kiadó
38000.- Ft-ért. Érd.: 06-20/998-2369

ÁLLÁS

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

GYÁLI KONTAKTLECSEGYÁRBA
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT
KERESÜNK!
Bejelentett hosszú távú
KDGDSǘRlF ĘSHRYS@ĘLTMJ@
JvQMXDYDS ĘAQ Ę Ę%SĘ
ƁQ@AlQĘ ĘLǴRY@JOƁSKlJ
ĘĘĘ%SĘ$QYRlADSĘTS@KUźMX
(MFXDMDRĘCNKFNYƁHĘATRYIźQ@SĘ
HMCTKĘ@Ę'@SźQĘƃSQƁK
lRĘ*ǘAźMX@ *HRODRSQǘK
)DKDMSJDYlR

AUSZTRIAI NIGHTCLUB hostess munkára keres csinos lányokat 19 éves kortól, top keresettel. Tel.:
00-43-664-599-96-95, 06-30/313-35-16

.(57e3Ì7Ŋ
KERTFENNTARTÓ
PXQNiUDPHJEt]KDWy
MyÀ]LNXP~embert keresek.
(PDLO
PRNDJDUGHQNIW#JPDLOFRP

7HO
DUNAHARASZTIBAN LÉVŐ pékségbe keresünk sofőrt
azonnali munkakezdéssel, hosszútávra teljes munkaidőben Budapest és környékéről. Olyan jelentkezőket is
várunk akiknél az otthoni parkolás megoldható lenne.
Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 30/477-7179
ÉLELMISZERIPERI GÉPEK ellátására keresünk hétfőtől-péntekig Budapest és környékére B kategóriás
jogosítvánnyal rendelkező kollégákat. Fényképes önéletrajzot a cs.zsolt@siciltech.hu-ra várjuk!
MŰANYAG FELDOLGOZÓ üzembe betanított
munkalehetőség Gyálon. Félautomata gépek kézi
kiszolgálása, termékek ellenőrzése, csomagolása. 3 műszakos munkarend. Bejelentett, hosszú
távú munka, bruttó 850 Ft/óra + Műszakpótlék
+ Cafetéria. Munkavégzés helye: Gyál (BKV buszszal Budapestről megközelíthető). Jelentkezzen: a
06-30/483-3737 telefonszámon.
INÁRCSI NYOMDA ofszet gépmestert, kötészeti gépkezelőt és betanított munkára gépkezelőt keres. Önéletrajzokat az iroda@etidruck.ch e-mail címre várjuk. 2365 Inárcs, Lengyel R. u. 4. Tel.: +36 29/370-120
www.etidruck.hu

  
LEGYÉL TAGJA Legyél tagja a műszaki eladói csapatunknak! Háztartási cikkeket értékesítő budapesti
(XIV., XIX., XVII.) bolthálózat eladókat és üzletvezetőt
keres. Önéletrajzokat a tboylogisztika@hotmail.com
címre várjuk!

VAGYONRÖKET
keresünk,
II. kerületi piac rzésére.

NEMZETKÖZI
GÉPJÁRMŰVEZETŐKET
keresünk kétkezes viszonylatra. A

Jelentkezéseket a
duv.munka@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Hosszú távra,
teljes munkaids foglalkoztatással,
700 Ft nettó óradíjjal.

Érdeklődni a 06-30/450-4908-as
telefonszámon lehet.

Havi nettó ﬁzetési keret:
150000 HUF
Elvárás:
• érvényes vagyonri igazolvány
• ápolt megjelenés
Jelentkezés:
+36 20 432 8078

ÉLELMISZERIPERI GÉPEK szervizelésére, helyszíni
javítására keresünk önállóan dolgozni tudó B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező kollégákat Budapest
és környéke területére. Fényképes önéletrajzokat a
cs.zsolt@siciltech.hu címre várjuk

RAKTÁROST KERESÜNK! Tapasztalat, középfokú
végzettség, precizitás feltétel. Korrekt, fix bérezés, családias légkör. Munkavégzés helye: Budapest, 17.ker., Pesti út 474. Fényképes önéletrajzát a
hr@nordtek.hu címre várjuk!

TAKARÍTÓCÉG keres budapesti női és férfi takarítókat, divatárú üzletek nyitás előtti (reggel)
részmunkaidős takarítására. Garantált jövedelem,
rendezett munkakapcsolat, korrekt bánásmód!
06-20/665-8568
HOGYAN LESZ egyszeri tízezer forintból életre szóló
passzív jövedelem? Tel: 06-30/563-3578

WORK AS A LIVE-IN CARER IN THE UK! Earn
up to 1.900.000 Ft/8 weeks. Need good English,
able to drive. Meet us at The Aquincum Hotel,
Bp, Árpád fejedelem u. 94, on 8-9th March from
10am-4pm. Érd.: 20/569-7653, Register online:
www.oxfordaunts.co.uk

Zsazsa Galéria gyűjtői árakon vásárol!
Brilles antik ékszer felvásárlás extra magas áron!

MUNKAER FELVÉTEL

Budapest több kerületébe,
azonnali kezdéssel.
Közétkeztetési cég, nagyüzemi
konyhákra az alábbi munkakörökben
hirdet felvételt.
• gépkocsivezet
• hentes
• szakács
• konyhai kisegít

Nagy munkabírással rendelkez,
talpraesett embereket keresünk.
Az állás betöltéséhez érvényes
tüdszr lelet szükséges. Jelentkezni
a 06-20/288-2767 telefonszámon vagy
a munkaugykoer@gmail.com
e-mail címen lehet.
BUDAPESTI ÉS szigetszentmiklósi szervizeinkbe karosszéria lakatost keresünk. Elvárások: szakmai tapasztalat, szakirányú végzettség, nagy teherbírás,
igényesség,.Teherautók javításában szerzett tapasztalat előnyt jelent, de pályakezdők jelentkezését is
várjuk. Érdeklődni munkaidőben Sorosy Péternél:
06-20/450-6732, sorosypeter@delta-truck.hu, ill.
Mutz Gyulánál: 06-20/935-0997
GÉPKEZELŐT , raktárost, betanított munkást keresünk azonnali kezdéssel (Airport City Logisztikai Park, Üllöi út). Jelentkezés önéletrajzzal:
distribution.hungary@benteler.com

ARANY

Készpénzes exklusív
felvásárlás!

arany: 9500 Ft/g-tól
ezüst: 350 Ft/g-tól
borostyán: 5000 Ft/g-tól
KARÓRA
FELVÁSÁRLÁS
Kérem látogasson el hozzánk!

V. Szent István krt. 25.

06-70/608-6082

BÉCSI
ARANYHÁZ

osztrák árakon
vásárolunk
VII. Rákóczi út 10.
Tel.: 20/770-5000
www.becsiaranyhaz.hu

Arany: 9.000-15.000 Ft-ig
Festmény, Herendi bútor

Készpénzért vásárolunk:
– Sárga borostyán ékszereket
– Aranyat, ezüstöt, brilleket
– Régi, arany kar- és zsebórákat
– Dísztárgyakat szobrokat
– Numizmatika.
Kimagasló áron keresünk eozinos
Zsolnay tárgyakat! Garantált 1 000 000 Ft!

Kérem jöjjön el hozzánk!
Budapest XIII., Hollán Ernő u. 4. (a Jászai Mari térnél)
Telefon: 350-4308, 06-70/884-4084
ARANY, EZÜST

FAZONARANY.HU
arany:
10500-15000 Ft/g

borostyán akár aranyárban
EZ A KUPON 6000 FT
FT-OT
OT
É
ÉR ÖNNEK!!

1074 Rákóczi út 84.
06-20/298-8168
AUTÓ

AUTÓFELVÁSÁRLÁS AZONNALI készpénzfizetéssel.
Kérésre díjmentesen házhoz megyek. 06-30/682-1390

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

NONSTOP DUGULÁSELHÁRÍTÁS , víz, fűtés szerelés.
Hívjon bizalommal! 06-20/284-524

ELTARTÁS

ELTARTÁSI SZERZŐDÉST kötnék, gondozást, anyagi
támogatást is vállalnék. Magyar származású vagyok.
06-20/9771-989
FIATAL PÁR idősgondozást vállal, és eltartási szerződést kötne. +36-70/408-3090

FESTÉS-MÁZOLÁS

SZOBAFESTÉS, tapétázás, mázolás olcsón, minőségben
takarással, bútormozgatással Tel: 706-64-19, Mobil:
06-20/9877-273
FESTÉST, MÁZOLÁST, burkolást vállalok! Nyugdíjasoknak kedvezménnyel, bútormozgatással, takarítással!
Tel.: 06-30/422-1739

FUVAROZÁS

KÖLTÖZTETÉS RAKTÁROZÁSSAL IS! Költöztetés Bp-re,
vidékre, illetve külföldre. Lomtalanítás, csomagolás,
nagy térfogatú dobozos autóval. Megbízható képzett
rakodókkal. Hétvégén is. Tel.: 06-30/942-5367, Tel./
Fax: 06-1/226-2099

GÉP, SZERSZÁM
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót,
fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, műszerészesztergát, marógépet, kompresszort, invertert,
kis gépeket. 06-70/6026-229

HÁZTARTÁSI GÉPEK

MOSÓGÉPEK ÖSSZES típusának javítása 4 órán belül, 1
év garanciával. Tel.: 389-8073, 06-20/9105-311

INGATLAN

FAKIVÁGÁS
FAKIVÁGÁS alpintechnikával, területgondozás,
bozótírtás, fűnyírás, hulladék elszállítással. Gerner
Károly 30/255-4466

ELADÓ BUDAKESZIN (Nagyszénászug) 609 nm-es telek
emeletes faházzal. Villany, víz az udvarban. Irányár:
6.5 M Ft. Tel.: 06-20/381-7021

BUDAPESTEN A VÁRBAN eladó ingatlant keresek megvételre 45-50 m-ig. Tel: 06-20/417-2373
PÉTERIBE, BUDAPESTTŐL 20 km-re, a reptértől
15 perc távolságban (4-es elkerülő péteri lehajtójától nem messze) eladó 1168 m² építési telek. LK5
építési övezeti besorolású. 30% a beépíthetőség.
Maximum 2 lakásos sorházat lehet rá építeni. A
telek oldalhatáros. Minden közmű az utcában van.
Érd: 06-70/866-6821
ELADÓ 15 db teremgarázs beállóhely nagykállói új
társasház pinceszintjén. A beállóhelyek mind bérbe
vannak adva havi 10.000 Ft/beállóhely díjért. Eladási
ár: 19.500.000 Ft, a befektetés éves bruttó hozama
kb. 9%!!! Érd: 06-30/ 826-5465
ELADÓ BAJÁHOZ közel, Borotán falu központjában
100 m²-es ház. Tel.: 06-20/415-4686
LAKÁST VENNÉK ÚJPESTEN! Metróközeli 1,5-2 szobás
panellakások előnyben. 06-20/334-6960

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

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

Ne éljen fogak nélkül!
Jó hír a páciensek számára,
hogy nem kell ezentúl a foghúzás után fogak nélkül élni.
Az azonnali terhelésű implantátumok egy életen keresztül
helyettesítik a sérült fogakat.
A fogpótlások rögtön felkerülnek és szükség esetén hat hónap után cserélhetők porcelán,
végleges pótlásra. A műgyökerek stabilizálását és rögzítését
maga az elsődleges funkcionális 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 segítségével végzik. Más esetben a
fogbeültetés műtétet követően
rögtön lenyomatot vesznek és

KERTÉPÍTÉS

a következő napokban kerülnek beragasztásra a fogak. Fél
év múlva mindkét esetben javasolt véglegesíteni a pótlásokat.
Bár az implantáció nem olcsó, de ez a módszer reménytelenül kevés csont esetében is
alkalmazható. A hagyományos
eljárások már nem, vagy csak a
sokkal drágább csontpótló műtétekkel kombinálva hajthatók
végre, ami a kezelés befejezését
fél, egy évvel meghosszabbítja.
Ezt a módszert nem végzik
minden rendelőben, de a HungaroDental páciensei részére
évente egyszeri ingyenes konzultációs lehetőséget biztosít,
amely során ez a téma is megbeszélésre kerülhet.

FOGÁSZATI CENTRUM

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

Dinasztiánk harmadik generációja vagyok, aki folytatja a több évtizede tartó családi hagyományt,
a szép tartós értékek felkutatását, felvásárlást.
Édes-apám a legnagyobb ékszerkeresked. A tle
tanult sok évtizedes tapasztalatot és az 5-ös minsítés bizonyítványomat, nemcsak magánszemélyek, de a szállodák is igénybe veszik. Az üzleti
élet alapja a becsület! Hiszem, hogy a tisztességes
magatartásnak van jövje!
Komoly érdekldk megkeresését örömmel várom.

Arany, ezüst, briliáns felvásárlás!
Az árváltozás jogát fenntartjuk!

BUDAPESTEN egyszobás lakást vennék 8,5 m
Ft-ig magánszemélytől, készpénzért, saját részre.
06-20/9771-989

EZŰST VÁSÁR
100–600 Ft/gr

BECSÜLETES ÁRAK!
(érdeklődjön személyesen)

HERENDI VÁSÁR
készpénzes felvásárlás!
Borostyán
5000–100 000 ft-ig

KÖNYV

RÉGI KÖNYVEK, könyvtárak, hagyatékok vétele magas áron. Díjtalan kiszállással házhoz megyünk. FONT
ANTIKVÁRIUM 1062 Bp., Andrássy út 56. Tel.:332-1646
Nyitva: 10-18-ig. E-mail: fontantikvarium@gmail.com

MUNKA

Festő-mázolót,
burkolót,
kőművest
felveszek!
06-20/998-2369

Azonnal terhelhető
implantátumok
akár altatásban is.
A Hungarodental az egyik
legrégebbi altatásos fogászat.

Ház- és l

Zsolnaykért
kimagasló magas árat ﬁzetünk!

Arany kar-, zsebórák

HISZEM, HOGY A TISZTESSÉGES MAGATARTÁSNAK VAN JÖVŐJE!

BUDAPEST FELVÁSÁRLÁS

ás

e
akásf lújít

Briliáns ékszerek
aukciós áron!

Csak pontosan, szépen,
úgy érdemes.

PAPÍR-RÉGISÉG
BÉLYEGET, KÉPESLAPOT, régi pénzt, régiséget vásárolunk.Bp. VI., Andrássy út 16. Ny.: H-Sz 10-17, Cs:
10-19, Tel.: 266-4154

REDŐNY-RELUXA

AKCIÓK!

Manyag és
alumínium rednyök
5% kedvezménnyel!
REDNY JAVÍTÁSOK.
Szúnyoghálók -5%!
Napellenzk akciós áron!

www.hungarodental.hu

06 30 9503 107
SZARVASAGANCS

TETŐ

AFRIKAI TRÓFEÁKAT , szarvas agancsot vásárolok saját részre hagyatékból. 06-30/729-9170,
06-20/493-4607

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

Agancs
felvásárlás!
Hagyatékot is!

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

TŰZIFA

RÉGISÉG
RÉGISÉGEIMET MAGÁNEMBEREKNEK ELADOM!
Antik festmények, csillárok stb. Tel.: 06-20/9718-229
LEGMAGASABB ÁRON vásárolok bélyeggyűjteményeket, 1945 előtti képeslapokat, papír és fémpénzeket.
Filadiszkont 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Tel.:
06-20/936-4757, 06-1/608-5320
FELVÁSÁRLÁS! HAGYATÉKBÓL származó egyszerű
használati tárgyakat, poharakat, tányérokat, készleteket, hűtőszekrényt, fali tányérokat, karórát, fali órát
(üzemképtelent is), mosógépet, centrifugát, könyveket,
csillárokat, porcelánokat, vitrintárgyakat (olcsóbbat
is), képeket, szekrénysort, bútorokat, dunnát, párnát,
valamint teljes hagyatékot vásárolok. Azonnal fizetek.
Tel.: 06-30/396-4495

MAGAS ÉS LAPOSTETŐK kivitelezését, felújítását, javítását, szigetelését, ezek bádogosmunkáit vállalom!
35 év gyakorlattal! Tel.: 06-20/92-68-321
PALATETŐ bontás nélküli felújítása színes,
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. Akció -10%. 06-30/229-2206,
www.palatetofelujitasjavitas.hu

06-30/778-6062
SZOLGÁLTATÁS
LAKATOSMESTER! Zárnyitás, zárszerelés, rácsok,
kapuk, kerítések készítése, lakatosmunkák. Tel.:
06-30/299-1211

SZŐNYEG, KÁRPIT
MINŐSÉGI SZŐNYEG- és kárpittisztítás! Melegvizes mélymosás, vegytisztítás, szegés, javítás. Háztól-házig 2 nap alatt! www.szonyegexpressz.hu,
06-1/280-7574, 06-30/94-94-360

SZEZONÁLIS KIÁRUSÍTÁS kalodás és ömlesztett konyhakész hasított tűzifa! Jelenlegi termékeink: száraz
minőségi törzsfa, tölgy, bükk, akác. Kiszállítás több
helyre és településre megoldható. Szállítás mennyiség
függvényében ingyenes. Kaloda 1mx1mx1xm ár: 12500
Ft Erdei m³ ár: 25000 Ft Üzemi ömlesztett ár: 17500 Ft /
m³ Hívjon bizalommal: 30/610-2218

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

ÜDÜLÉS
TÉLI AKCIÓ!!! Apartmanokban, fürdő 50 m. 6 nap 5
éj szállás, 5 félpanzióval, garázzsal, wifi, idegenforgalmi adóval CSAK 21.750 Ft. http://hajduszoboszlo.
jaszbere.huTel.: 30/3817941
MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN 3 nap/2 éj félpanzióval 9.800.- ; 6 nap/ 5 éj 24.500.- Tel.: 06-49/312-251,
www.fenyo-panzio.hu

1117 Krösy József utca 7-9.
Fehérvári úti Vásárcsarnok fsz., PORCELÁN ÉS EZÜST ÜZLET (virág soron)

Nyitvatartás: H–P: 1000–1700
06-1/209-4245, 06-20/200-6084
dinasztiagaleria11@gmail.com
A Wáberer’s egy franchise cége keres
EēY¾O«VHNDSFV£Q

%(/)/'(6*3-50Ĳ9(=(7Ē7
1HPKHWHOēVPXQND(XUµRVYRQWDWµN
'LQDPLNXV«VMµOV]HUYH]HWWFVDSDWPXQND
6HJ¯WēN«V]LU£Q\¯WµN
(.«V$(75UHQGHOHWHNV]HULQWLPXQNDY«J]«V
(/9562.
• „E” kategóriás jogosítvány
• PÁV I. vagy PÁV II. vagy PÁV III. igazolás
• Belföldi és Nemzetközi árufuvarozói igazolvány,
vagy GKI
• Érvényes útlevél
• Betöltött 21. életév
ȏ'LJLW£OLVJ«SM£UPĳYH]HWēN£UW\D
-(/(17.(==(10267
6OH]£N7LERU¾J\YH]HWēQ«O
D  HVWHOHIRQV]£PRQ
(PDLOEHQVOH]DNWLERU#WWLQWHUWUDQVKX
F¯PHQ
Telefon: 06-1/887-0707 • E-mail: hirdetes@szuperinfo.hu

Üzleti apróhirdetés! 10 szó: 7800 Ft+áfa

TELJES KÖNYVTÁRAKAT, régi és modern könyveket
(idegen nyelvűeket is) könyvgyűjteményeket, levelezőlapokat, CD-ket, hagyatékot korrekt áron vásárolunk
Budán is. Díjtalan kiszállás! NOSZTALGIA ANTIKVÁRIUM
1136 Budapest, Pannónia u. 26. Tel.: 06-30/950-8324,
339-8200, ifj. Nagy László.

LFNFOZ!HNBJMDPNô06-30/959-3204
Teljes kör megoldásokkal szolgálunk
kémény-építés, kéménymagasítás, kémény-felújítás

... az Ön kéménye biztonságos?
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Kikapcsoló
MIKOR
ÉS HOL?

KULTURÁLIS
PROGRAMAJÁNLÓ

Február 25., szombat
19.00 Mementó - Táncszínházi előadás a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások
emlékére
A Gulag munkatáborok lakóinak kiszolgáltatottsága, megalázottsága, valamint az átélt borzalmak és a kényszermunka tudatmódosító hatására
megjelenő víziók, a haza utáni vágyakozás pillanatai kerülnek bemutatásra
a magyar néptánc elemekből táplálkozó
kortárs és modern elemeket is tartalmazó táncelőadásban. Cél a kollektív
emlékezet erősítése a közös átélés által.
Az előadás a Duna Művészegyüttes és az Aranykert Egyesület közös
produkciója, mely a Gulag Emlékbizottság támogatásával, kiemelt kormányprogramként jött létre.

Újra Bowie-est az A38 Hajón
Bő egy évvel David Bowie halála és az emléke előtt tisztelgő budapesti koncert után
ismét a popvilág egyik legnagyobb - és legnagyobb hatású - ikonjára emlékeznek hazai
zenészek. A koncertre március 1-én kerül sor, ismét az A38 Hajón.

Előadják a Duna Művészegyüttes
táncosai. Helyszín: Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ
(XXII. ker., Nagytétényi út 31-33.)
19.30 Laknak nálatok állatok?
Nonstop Impro a Szindra Társulattal. Helyszín: Marczibányi téri Művelődési Központ (II. ker., Marczibányi
tér 5/a.)
Február 26., vasárnap
10.00 Szalóki Ági – Körforgás
koncert
A Körforgás családi zenés könyv,
olyan útravaló, amit sokan és sokáig
hallgathatnak, forgathatnak, és mindig találnak benne újat. A koncert
zenei anyagát énekelt versek alkotják, többek között József Attila, Tamkó Sirató Károly, Szabó T. Anna, Erdős Virág, Jónás Tamás és Garaczi
László költeményei. Színes, izgalmas
zenei világot hoztak létre: a dalok a
magyar, a cigány, az afrikai mali és
pigmeus, az indiai zenei hagyományok mellett a jazz és a könnyűzene
világából is merítenek. A Körforgás
szövegei is sokfélék: a gyerekek és
felnőttek számára ismerős élethelyzetekről szólnak (utazás a 4-es és a 6-os

villamoson, mi történik, ha lefagy a
számítógép), de lehetőséget adnak a
szerelemről, a születésről, a családról és az elmúlásról való beszélgetésekre is. Helyszín: Óbudai Kulturális
Központ (III. ker., San Marco utca 81.)
19.00 Regejáró Misztrál Művészeti Klub
Helyszín: Budavári Művelődési Ház
(I. ker., Bem rakpart 6.)
Március 1., szerda
19.00 A hosszabbik út
Nick Hornby Hosszú út lefelé c. regénye nyomán – a Kerekasztal Színház és a Szputnyik Hajózási Társaság előadása.
Négy ember találkozik egy toronyház tetején. Négy teljesen különböző
karakter, akik csupán egyetlen dologban hasonlítanak egymásra: úgy
érzik, hogy az életük olyan válságba
került, melyből nincs kiút. Helyszín:
Marczibányi téri Művelődési Központ
(II. ker., Marczibányi tér 5/a.)
Március 2., csütörtök
18.30 Az elveszett tudás nyomában,
történelmi előadássorozat
Művészi zsenialitás, mágikus
megszállottság és a történelem

elszabadult alakjai. Előadó: Antalffy
Péter történész.
Miért vonz ma tömegeket Botticelli vagy Van Gogh neve? Miért lett
ördögi gonosz Imhotep, és valóban
értett-e a mágiához Mózes? Valóban
felismerhetjük-e a művészi ihletet a
múlt nagy alakjainál? Hogyan babonáz meg mindenkit Mozart, és észrevesszük-e, amikor megvezeti a közönséget? A Helyszín: Marczibányi téri
Művelődési Központ (II. ker., Marczibányi tér 5/a.)
Március 4., szombat
19.00 Broadway Songbook
Malek Andrea és a Budapest Jazz
Orchestra koncertje.
A leghíresebb Broadway-Musical
melódiák csendülnek fel olyan előadók repertoárjából, mint Liza Minnelli, Natalie Cole és Barbra Streisand.
A koncert különlegességét az egykori
és jelenkori hangszerelések együttesen adják. A program igazi zenei csemege, mely visszatekintést ad a 20.
század jelentős könnyűzenei történéseire. Helyszín: Marczibányi téri
Művelődési Központ (II. ker., Marczibányi tér 5/a.)

Kikapcsoló

Az MTVA és a Megaﬁlm Service közös produkciója, a Tóth János című
52 részből álló, epizódonként 26 perces sorozat március 9-től hetente csütörtök esténként 20.30-tól lesz látható
a Duna Televízión.
Az új sorozatban a korábban az
M1, majd a Duna Televízió műsorán évek óta sikerrel futó Munkaügyekből jól ismert
Tóth János
Ikrek

Bruce Willis
A Halak férfi nem jeleskedik az
üzlet világában, de szeret és tud
is maradandót alkotni. A március
19-én született Bruce Willis még
napjainkban is az egyik legsikeresebb férfi színésznek
számít.
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Geszti Péter, Berkes Gábor és Szentmihályi Gábor a retro életérzést idéző
nagyszabású koncert erejéig
idén újra összeáll: február 24én és 25-én a Papp László Budapest Sportarénában újra felcsendül
többek között a feledhetetlen Zúg a
Volga, a Ringasd el magad! és a Túr
dö ﬂanc is.

– Most nagyon benne van a retro hangulat a levegőben, az emberek jól reﬂektálnak
a ’90-es évek zenéire. A pop-rock
kortalan, van bennünk frissesség, lendület és proﬁzmus, de azt
is felvállaljuk, hogy már nem vagyunk húsz évesek – mondta el
Berkes Gábor a Sláger TV Nektek
írtam a dalt című műsorában.
Szentmihályi Gábor azt is hozzátette, hogy gondoltak rá, hogy a
koncertre új dalokkal is készüljenek, de végül ezt elvetették.

(Mucsi Zoltán) élete válságba kerül. Miután Jánost munkahelyéről kirúgják, és anyja (Csoma
Judit) összeköltözik húsz
évvel ﬁatalabb szeretőjével (Kőszegi Ákos), hősünk kénytelen 55 évesen új életet kezdeni.
Az agglegény János,
akiről egész életében anyja gondoskodott, és a ﬁatal vidéki ﬁú, aki
épp most kezdi
gyógyszerész tanulmányait a fővárosban, együtt
indul el a felnőtté
válás rögös útján.
Szűz

Halak
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A Rapülők
koncert
kulisszatitkai

A Blahalouisiana rövid pihenő után új dallal köszönti közönségét egy nagyszabású beat est keretén belül. Március 17-én az Ivan & The Parazol társaságában
adnak koncertet az Akvárium Klub Nagyhalljában.

Március 9-től jön a Tóth János

A régi város

Nem mintha olyan nagyszerű élete volna eddig, de Lee (Casey Afﬂeck) ragaszkodik hozzá. Amikor a bátyja
halála után kiderül, hogy neki
kell felelősséget vállalnia kamaszodó unokaöccséért,
mégis kénytelen mindent
feladni és visszaköltözni
abba a kisvárosba, ahol
felnőtt. És ahol túl sok
emlék várja. Régi nő,
régi barátok, régi titkok. És a feladat:
túllendülni a gyászon, és talán belekezdeni egy másik életbe - amit a
bátyja, a rábízott
kamaszsrác apja
választott számára.

Blahalouisiana és Ivan & The Parazol az Akváriumban!

Tuck & Patti semmilyen kategóriába
nem sorolható be.
A duó világszerte ismert páratlan virtuozitásáról, melyet a szeretet,
a remény és a hála lelkületét hangsúlyozó, életre szóló
együttműködésük szolgálatába
állítottak. Interpretációikra, melyekhez sokféle forrásból merítenek
alapanyagot, hosszú karriert sikerült
felépíteniük, amely több mint 25 évnyi közös éneklés és zenélés után is
fejlődőképes.

A jazz különc
virtuózai Budapesten
Az amerikai énekes-gitár duó Tuck &
Patti, azaz William Andress és Patricia
Catchard európai turnéja keretében
március 28-án újra Budapesten lép fel.

IMPRESSZUM
MTI

HÍRFELHASZNÁLÓ

Kiadó: Mobil Lap Kiadói Kft. 1133 Budapest, Gogol utca 26.
t4[FSLFT[UǮTÏHT[FSLFT[UPTFH!T[VQFSJOGPIVt"LJBEÈTÏSUGFMFM"LJBEØàHZWF[FUǮJHB[HBUØKB
t'ǮT[FSLFT[UǮ-J[ÈL"OOBt4[FSLFT[UǮ#VEBJ,MÈSBt5ÚSEFMÏT5ÈSD[JOÏ'àMÚQ)BKOBMLB (PMETUFJO&T[UFS
t)JSEFUÏTGFMWÏUFMIJSEFUFT!T[VQFSJOGPIV #Q (PHPMVUDBt5FM GBY
t5FSKFT[UÏTUFSKFT[UFT!T[VQFSJOGPIVt/ZPNUBUÈT1BOOPO-BQPL5ÈSTBTÈHB,JBEØJ,GU
4[ÏLIFMZ7FT[QSÏN )È[HZÈSJÞUt'FMFMǮTWF[FUǮ)PSWÈUI(ÈCPS
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.

Paparazzi rovatunkat megtalálja a 4. oldalon.
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Gömöri András Máté: „Szeretem folyamatosan próbára tenni magam”

2017. február 23.

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

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

„Az üzleti élet alapja a becsület”
30 éve ebben a szellemben végzem felvásárlói
tevékenységemet. Büszke vagyok arra, hogy 5-ös
minösítésű szakmai tevékenységemet nemcsak hazai
magánszemélyek, hanem szállodák is igénybe veszik.
Tisztességes üzleti szellemmel az ország bármely
pontján felvásárolok akár teljes hagyatékot is.
Tekintse meg weblapunkat: louisgaleria.hu

Lakatos Lajos (szakképzett műtárgykereskedő)

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

A HÍR IGAZ!!! A sárga golyós borostyánt

Ezüsttárgyakért
súlytól függően 50 000–100 000– kimagasló árat
200 000–300 000 Ft-ért vásároljuk!! fizetünk
Korall ékszereket készpénzben!

vásárolunk!
5 000–100 000 Ft
1000–3000 Ft/g-ért vásároljuk csak ezt a típust! Minél nagyobb, annál jobb!

Törtarany és fazonarany felvásárlás!
Fazonarany: 8000–18 600 Ft/gr
Törtezüst, fazonezüst: 170–1000 Ft/gr
Briliáns ékszereket vásárolunk!
brossokat briliánssal 300 000–800 000 Ft

Órákat készpénzért vásárolunk!
Patek Philippe

Arany: akár 4 000 000 Ft
Acél: akár 2 000 000 Ft

Rolex Oyster Chronograph
Acél: akár 600 000 Ft
Arany: akár 1 500 000 Ft

Az árváltozás jogát fenntartjuk.

hirdetés
az 5. oldalon

UTAZZON A LEGJOBB ÁRON!  KENEDI TRAVEL • Tel: 278-2156

2017. február 23.
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Aranypénzek
grammja akár 18 600 Ft
Zsigmond forint
Magyar
10 koronás 1914

Bármilyen, régi eozinmázas
körpecsétes Zsolnay porcelánt
megveszünk kimagasló
áron! Töröttet is!
1 000 000–5 000 000 Ft-ig

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

Arany
zsebóra
250 000 Ft–
600 000 Ft

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

