Elindította a Mol új budapesti közösségi autómegosztó szolgáltatását, a Mol Limót.

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK
A CSEPELI TELEPHELYÜNKRE.
Amit kínálunk:
Ź Bruttó 240.000 Ft + mozgóbér + műszakpótlék/hó
ŹBruttó 31.542 Ft-os cafeteria/hó
Ź Egészségpénztári vagy nyugdíjpénztári hozzájárulás
minden hónapban
Ź Félévente bónuszkifizetés Ň Céges üdülő Ň Stabil
nagyvállalati háttér Ň Két műszakos munkavégzés
Amit elvárunk:
Ź Új típusú targoncavezetői jogosítvány:
3312, 3313, 3324
Ź Precíz, megbízható munkavégzés

„Renddkívüül büszkke vagyokk
a gyyermekeimre”

Jelentkezni a toborzas@femalk.hu címre
elküldött önéletrajzzal lehet.

TÖRTARANY- ÉS FAZONARANY-FELVÁSÁRLÁS!
FOGARANYAT (FOGGAL EGYÜTT IS!)
TÖRTARANY, FAZONARANY: 8000–12000 Ft/g
TÖRTEZÜST, FAZONEZÜST: 170–1000 Ft/g

Az árváltozás jogát fenntartjuk.
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Minden pénzt megfizetünk a régi brilles
ékszerekért! akár 100 000–5 000 000 Ft-ig
(a brillkő méretétől függően)
Gyűjteményembe keresek eozinmázas
körpecsétes Zsolnay porcelánt! Töröttet is!
Mérettől függően 300 000–3 000 000 Ft-ig!
Ezüst 12 személyes
készletet akár
500 000–1 000 000 Ft-ig
készpénzért vásárolok!

Korall ékszereket
vásárolunk!
5 000–100 000 Ft

A HÍR IGAZ!!!
A sárga golyós borostyánt
súlytól függően 50 000–
100 000–200 000–
300 000 Ft-ért vásároljuk!

Órákat készpénzért vásárolunk!
Keresek Angelus, Heuer, Marvin, Doxa,
Bovet, Tavannes, Breitling, Vetta acél
stopperos órákat 100 000–300 000 Ft-ig!
Tekintse meg weblapunkat: louisgaleria.hu

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!

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!

NYUGDÍJASOK FIGYELEM!
Kevés a nyugdíja?
Nem tud tisztességesen megélni?
A rokonok nem támogatják?
Itt a lehetőség! Havi életjáradék.
Részletekért keressen bizalommal!

06-20/345-6780

Hirdesse
meg
Budapesten!!

TTel.:
Te
l : 887
887-0707
7 070

SZÁSZ FOGÁSZAT és
FOGTECHNIKA
a PENNY mögött
változatlan helyen várja vendégeit!

Fogsor javítás azonnal!
Készítés gyorsan!
Cím: Csepel, Petz Ferenc u. 14.
Nyitva: H–P 9–18 Szo 9–12
Telefon : 784-1772

KULCSMÁSOLÁS
ZÁRAK
VASALATOK
Cégtáblák, Névtáblák gravírozása,
bélyegző, névkártya készítés
LED-HALOGÉN ÉGŐK - ELEMEK
XXI. Kossuth L. u. 85. (sétáló utca sarok)
H-P 9-18 Szo. 9-13 Tel: 276-9707
XXI. Táncsics M. 106. (áruháznál-piacnál)
H-P 9-17 Tel : 277-3329

Újra Majka paródiával tarol az Irigy Hónaljmirigy

Színes hírek

RAKTÁROS

rovatunkat megtalálja a 3. oldalon.

ÚJSZERŰ KÖZÖSSÉGI AUTÓZÁS

(2. oldal)

2018. február 8. • 6. hét

Budapest • Dél-Pest

2018. február 8.

Keresik Budapest dalát

Aktuális

Budapest dalát keresi a Fővárosi Önkormányzat, a projektre tizenegy ismert előadót hívtak meg,
mellettük három helyet még felfedezésre váró, tehetséges zenész és énekes számára tartanak fel
a kiírt pályázaton. A tizennégy dalt tavasszal koncerten mutatják be és CD is készül.

Együttműködik a BKK és Új közösségi autózás Budapesten
a Magyar Kerékpárosklub ■
Hivatalosan is elindította a Mol új budapesti közösségi autómegosztó szolgáltatását, a Mol Limót.

Fotó: MTI – Mohai Balázs

KÉMÉNYFELÚJÍTÁS • KÉMÉNYBÉLELÉS • TURBÓS, KONDENZÁCIÓS KÉMÉNYEK • KÉMÉNYSEPRŐ JÁRDÁK ÉPÍTÉSE
Tel.: +36-30/636-80-36 • info.fh2015@gmail.com
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A BKK és a Magyar Kerékpárosklub 2016 februárjától rendszeres konzultációt
folytat a kerékpáros fejlesztésekről, koncepciókról, kutatásokról és a kerékpáros
infrastruktúra folyamatos
fejlesztéséről.
A tavaly december végén
megújított együttműködési
megállapodás további célként
jelölte meg a kerékpárral közlekedők részarányának növelését, illetve az M3-as metró
pótlása által érintett területek kerékpáros közlekedésének segítését egy intézkedéscsomag kidolgozásával. Az
eddigi tapasztalatok alapján

látható, hogy a kerékpár, illetve a MOL Bubi közbringa
kiegészítő közlekedési alternatívát jelent az M3-as metróvonal felújítással érintett
szakaszán. A metrópótló autóbuszok és a sűrűbben közlekedő villamosok mellett a
kerékpározást, illetve a MOL
Bubi almazöld kerékpárjait is
sokan választják a megszokott közösségi közlekedési
módok helyett vagy azok kiegészítőjeként. Az elmúlt évben több, a BKK és a Magyar
Kerékpárosklub együttműködésében megvalósult akció is
segítette a kerékpáros közlekedés népszerűsítését.

www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu
◊ költségelemzés
◊ eladás
◊ bérlet
◊ lízing
◊ üzemeltetés
◊ szervíz

A ﬂotta jelenleg benzines és
elektromos autókból áll, de
számukat a jövőben megduplázzák és áttérnek a tisztán
elektromos hajtásúra – olvasható az ujbuda.hu oldalon.
A Mol Limo közösségi autómegosztó szolgáltatás keretében kezdetben 100
elektromos, valamint 200
benzinüzemű Volkswagen
Up!-ból áll a ﬂotta. A szolgáltatási terület 60 négyzetkilométer, amibe a belső területek
mellett frekventáltabb külső
kerületek - Óbuda, Angyalföld,

Zugló és Újbuda - részei is beletartoznak. A társaság 2020ra a szolgáltatás működési területét Budapest közigazgatási
határáig kiterjesztené, illetve
megduplázza ﬂottáját, fokozatosan emelve benne az elektromos autók arányát. A szolgáltatási területbe még idén
bevonnák a repülőteret, 2020ra pedig a külvárosokat is. A
ﬂotta évente 100 elektromos
autóval bővül majd, 2020-ban
pedig a terv szerint már csak
ilyen járművek alkotják az autóparkot. Az ehhez szükséges
fővárosi fejlesztések mellett
a Next-E konzorcium tagjaként a Mol egy 252 darabból
álló elektromos töltőhálózatot épít ki a régióban 2020-ig.
Budapesten az év végéig még

IRODABÚTOR FÉLÁRON!

A hirdetés felmutatója 10% engedményt kap!

www.irodabutorfelaron.hu

*|G|OOŋ7iQFVLFV0XWFD
Nyitva: H-P: 9-17-ig

Manual Hungary Kft.

Te l e f o n : + 3 6 7 0 3 6 9 9 5 6 0

10 helyszínen telepítenének
elektromos töltőpontokat.
A szolgáltatás a mollimo.
hu felületén vagy mobilalkalmazáson érhető el, a regisztrációs díj jelenleg 5900 forint.
A Mol Limót az ingyenes első 30 napot követően a rendszeres felhasználók 990 forint
havidíj mellett, percenként 66
forintért, február 25-ig percenként 33 forintért lehet
igénybe venni regisztrációval, míg alkalmi felhasználóknak nem kell havidíjat ﬁzetni, viszont ők percenként 77
forintért autózhatnak majd.
A parkolási díj be van építve a szolgáltatási díjba; amikor a felhasználó kiszáll az
autóból, a parkolási szolgáltatás azonnal elindul, és leáll, ha a használó visszaül a
volán mögé. Az elektromos
hajtású autók parkolása ingyenes Budapesten.

Színes hírek

A 42. Monte-carlói Nemzetközi Cirkuszfesztivál gálaestjén január 23-án adták át az Arany
Bohóc-díjat ifj. Richter Józsefnek, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatójának. A magyar csapat a cirkusz világ „Oscar-díja” mellett három különdíjat és a közönség díjat is megkapta.

Újra Majka paródiával tarol
az Irigy Hónaljmirigy

■ Majka Belahalok című dalának feldolgozása után, a nagyszájú rapper legújabb slágerét is górcső alá vette az Irigy Hónaljmirigy.

több mint 14 millió megtekintésnél jár. A ’90-es éveket feldolgozó nóta igencsak beindította az IHM fantáziáját, és a
ﬁúk persze most sem fogták
vissza magukat…
- Majka Mindenki táncol cíA Mindenki táncol alig két mű dala annyira adta magát,
hónapja robbant be, és azóta hogy nem lehetett elmenni

mellette. Ő egyébként is jól
bírja a kritikát, ez már az előző feldolgozásnál is kiderült
– kezdte viccelődve Sipos Peti. - Ahogy a múltkori klipnél, most is Tomi alakította
Majkát, akinek természetesen
szexi táncoslányai is voltak,
ahogy az eredeti dalban is.
A ﬁúk imádták a vadító, piros lakkszoknyát és a feszülős felsőt – tette hozzá Peti.
De hogy mit szólt mindehhez Majka?
- Örülök neki, hogy a srácok
csináltak rólam még egy klipet.
Megtiszteltetés, mert gondolom, hogy karakteres személyiségnek tartanak. Egyébként
meg nagyon jóban vagyunk a
ﬁúkkal – mesélte Majka, aki
a videó végén egy rövid üzenetben reagált az új paródiára.

Herendi Gábor: Teljesen ott
van a lelkem ebben a filmben

A mozikban február 15én debütáló Valami Amerika 3 alkotóit látta vendégül
Lovász László a Lakástalkshow adásában, akik őszintén meséltek a forgatás alatt
átélt élményeikről, felemelő
és olykor nehezebb pillanataikról. A VIASAT3 műsorából
kiderült, hogy Pokorny Lia,
Herendi Gábor és Pindroch
Csaba hogyan győzték le az
alkotás során eléjük gördülő akadályokat és értek célba

a mozivásznon. A Valami
Amerika 3 rendezője, Herendi Gábor - a hagyományoktól
eltérően - nem tartott színészválogatást a forgatások előtt és
saját maga vállalta, hogy értesíti a ﬁlmre kiválasztott szereplőket. Pindroch Csaba már
régi motorosnak számít, de jelentős szerepet kap Pokorny
Lia is az új részben. Az alkotók vallják, hamar megtalálták
az összhangot, ami a ﬁlmvászonról is visszaköszön.

A SZEMÜVEG NEM LUXUS!
9 éves a VÁLSÁG SZEMÜVEGDISZKONT®
Úgy tnik, az id bebizonyította,
hogy az olcsón készíttetett szemüveg
is lehet jó minség és idtálló. Az
immáron nyolcadik éve mköd, szokatlanul olcsó árairól híres Válság
Szemüvegdiszkontot üzemeltet céget Magyarország legmegbízhatóbb
cégei közé sorolta a független európai minsít. A diszkont az utóbbi években egyre népszerbb lett a
tehetsebb vásárlók körében is. A
Szemüvegdiszkont létrehozásakor az
volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai követelményeknek is megfelel
szemüvegeket készítsék el a lehet
leggazdaságosabb módon. Így aki
itt vásárol, nem a márványpadlót,
vagy a csillogó-villogó világítást, a

nemes bútorzatot ﬁzeti meg, hanem
a leggazdaságosabb módon elállított, szép és tartós szemüvegeket. A
vásárlók bizalmát elnyerve, a szemüvegdiszkont nevét törvényi védelem
alá helyezték.
A Válság Szemüvegdiszkontban kiemelt árkedvezménnyel vásárolhatunk
Magyarországon megmunkált sötétített, fényre sötéted, bifokális, vékonyított, vagy multifokális lencsével ellátott
szemüvegeket. A szemüvegek induló ára
6500Ft (lencsével, vizsgálattal, kerettel, elkészítéssel együtt). A bifokális
szemüvegek ára 9900Ft-tól indul. De
egy fényre sötéted lencsével készül,
csúcs-kategóriás multifokális szemüveg

is megﬁzethet. Természetesen garanciát nyújtanak a multifokális szemüveg
megszokására. A szemüveg dioptriáját
ingyenes vizsgálattal határozzák meg.
Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki
töredék áron kíván divatos és tartós
szemüveget vásárolni, és aki a Magyar
szemüveg-ipart támogatásra érdemesnek tartja.

Válság Szemüvegdiszkont®
TÖRV. VÉDVE!
Szemüveg
Bifokális szemüveg
Multifokális szemüveg

Válság Szemüvegdiszkont®
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, www.valsagdiszkont.hu

6500 Ft-tól
9900 Ft-tól
19900 Ft-tól

rovatunkat megtalálja a 5. oldalon.

Átvettte az Arany Bohóc-ddíjaat Ifjj. Richter József

Kultúra
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Családi farsang a Vajdahunyad várban

2018. február 8.

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

Mosógépek szerelését vállalom!

2018. február 8.
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Paparazzi

Új CD és lemezbemutató koncert
Csak idő kérdése volt, hogy az első album sikere után második nagylemezét is öszszehozza a Zaporozsec. A teljes lemez élőben először február 17-én, az Akvárium
Klubban megrendezésre kerülő lemezbemutató koncerten lesz hallható.

Varga Miklós: „Rendkívül büszke vagyok a gyermekeimre”
■ Március 15-én az
1848-49-es forradalom és szabadságharc
170. évfordulóját egy látványos rock musicallel ünnepelhetjük meg
a Papp László Budapest Sportarénában.
A Talpra, magyar! többek között Kiss Ramóna, Oláh Ibolya és Vastag Tamás mellett
Varga Miklós közreműködésével, korhű díszletekkel és
nagy ívű dalokkal varázsolja elénk a történelemformáló
pillanatokat. Az előadásban a
legendás énekes két gyermeke, Vivien és Szabolcs is szerepet kapott.
– Az Ön olvasatában mi
az előadás üzenete, fő mondanivalója? Miben nyújt újszerű élményt?
– A próbák a napokban kezdődnek, így csak a kézhez
kapott forgatókönyv alapján
tudom nagyjából megítélni
a darab üzenetét. Bár történelmünk egyik dicsőséges,
ugyanakkor tragikus korszakáról szól a produkció, főként
a szabadságharc leverésének
a végéről, mégis az egyes emberi sorsok, a kor kihívásaira
adott egyéni válaszok töltik
ki a darab jeleneteit. Hősiesség, árulás, önfeláldozás jelenik meg az egyes karakterekben. Valamint a szomorú és
tragikus vég, ami után újra és
újra fel kell tudni állni, menni kell tovább, hiszen, mint
a történelmünk is mutatja,
a sorstragédiák után mindig
fel tudtunk állni, újra tudtunk kezdeni, ezért él még a
magyar nemzet mindig, itt a
Kárpát-medencében.
– Ez már a második közös
szereplése a gyerekeivel, Viviennel és Szabolccsal, tavaly az Itt élned, halnod
kell című történelmi játékban már játszottak együtt.
Milyen előnyei és hátrányai
vannak annak, hogy immár
munkakapcsolat is összefűzi Önöket?
– Rendkívül büszke vagyok
a gyermekeimre, hogy a saját erejükből jutottak el már

eddig, hogy hívják őket különböző darabokba. Hátrányról nem tudnék beszélni. Az,
hogy együtt játszunk, nem
jelent előnyt sem, hiszen a
színpadon ugyanolyan kollÉgák vagyunk, mint
bármelyik másik színész. Játszani kell,
és az a tapasztalatom, hogy ők
mindig hozzák a
formájukat, nagyon proﬁn készülnek fel, fegyelmezettek
és pontosak a
színpadon.

sokkal árnyaltabban lehet
játszani.
– Színházi és ﬁlmszerepei túlnyomórészt történelmi, hazafias vonalat
képviselnek. Ezt egyfajta
skatulyaként éli

– A legendás István, a király című rockopera első bemutatója 1983. augusztus
18-án volt a Királydombon,
ekkor István hangját kölcsönözte, majd több alkalommal lehetett látni Önt a főszerepben. Tagadhatatlanul
ez az előadás színészi tevékenységének fő műve. Milyen
helyet foglal el az életében és
a szívében?
– Természetesen fő helyen
van az életemben, mert ez a
mű nyitotta meg számomra
a zenés színházak kapuit és
hozott nekem rengeteg sikert
és tapasztalatot. Ugyanakkor
rockoperáról szólva a színészi játék egy kicsit ilyenkor
háttérbe szorul a musicalekhez képest, ahol, mint például a „Talpra magyar”-ban
is nagy szerepet kap a próza, ami egy másfajta kifejezésmódot jelent a színpadon,

meg vagy teljes mértékben
elégedett színészi karrierjének ilyen irányba történő
alakulásával?
– Nem érzem skatulyának, inkább szerencsésnek
tartom magam azért, hogy
belebújhattam például az
államalapító bőrébe, lehettem Petőﬁ többször is, vagy
színpadon kelthettem életre több szerepben is Jézust,
és még sorolhatnám a nagy
történelmi személyiségeket, akiket volt szerencsém
megszemélyesíteni.
– Mi a személyes tapasztalata, ma Magyarországon
mennyire vannak megbecsülve a hazai zenész, vagy akár
színészlegendák?
– Ami az anyagiakat illeti,
azt a piac dönti el, hogy ki,
milyen magasra tudja tornázni a gázsiját. Ha az állami elismerésekre, kitüntetésekre

gondol, az úgy gondolom, a
legtöbbször kurzusfüggő, hiszen láthattunk a korábbiakban is olyan elismeréseket,
amire a szakma, hogy úgy
mondjam, felkapta a fejét.
Ugyanakkor van a közvetlen
környezetemben olyan művész, aki a hatvanas években
már országosan ismert zenekarokban muzsikált, később
végigjátszotta a hazai és nemzetközi musicalirodalom öszszes jelentős darabját, s eddig még egy hátba veregetést
sem kapott. Én úgy tartom,
hogy a közönség elismerése
a legfontosabb.
– Mi az, ami Ön szerint hiányzik a mai zenei világból,
ami „az Önök idejében” még
megvolt, illetve mi az, amit
jelenleg tapasztal és jó lett
volna, ha Önök is átélhetik?
– Manapság könnyen lehet
a gombamód szaporodó televíziós tehetségkutatóknak
köszönhetően egyik napról
a másikra nagy sztárnak, ismert embernek lenni. De jön
a következő műsor és már zuhannak is visszafelé, az ismeretlenségbe. Köszönhető ez
annak, hogy kevés kivételtől
eltekintve nem hoznak létre új
értékeket, csupán másolják a
korábbiakat, így nem tudnak
megkapaszkodni. Mi annak
idején lépésről lépésre haladtunk, évtizedek alatt építettük
fel magunkat. A könnyen jött
siker könnyen is múlik el. Ha
nincs mögötte kemény munka, tartalom, akkor nem könynyű a megkapaszkodás. Én
több mint negyven éve vagyok
a pályán és minden évemet

úgy zárom, hogy soha roszszabb ne legyen!
– Milyen atyai-szakmai tanácsokkal látta el gyermekeit, amikor nyilvánvalóvá
vált, hogy ők is az énekesi
pályára lépnek, hogyan tudja segíteni, támogatni őket az
érvényesülésben?
– Ha kérik, mindig szívesen
megosztom velük az észrevételeimet, tanácsokat adok, de
ők meglehetősen tudatosan
készülnek fel egy-egy produkcióra. Hihetetlen munkabírásuk van és nagyon eltökéltek.
Ha hiszik, ha nem, ők egymást készítették fel ezekre a
televíziós feladatokra, nekem
ritkán volt beleszólásom és az
eredmények őket igazolták.
– Mostanában mi köti le az
idejét és az energiáját? Mivel
foglalkozik a márciusban bemutatásra kerülő előadásra
való felkészülésen kívül?
– Nos, a márciusi előadás
ad jócskán feladatot, mert az
eddigiekhez képest nagyon
sok prózai jelenettel kell megbirkóznom és még nem hallottam a darabban elénekelendő dalokat sem. Mellette
rendszeres fellépések várnak
és játszom két különböző darabban is. Az egyik a komáromi Magyarock Dalszínház
„Fehérlaposok” című rockoperája, amit már évek óta
nagy sikerrel játszunk, a másik egy új darab. A veszprémi
Petőﬁ Színházban mutattuk
be a „Rigócsőr királyﬁ” című
mesemusicalt, amelyben a főszereplő lányom, Vivien mellett játszom – ki mást, mint az
apukáját!
Budai Klára
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NYARALÁS RIMINIBEN 8 nap 7 éj
busz, idvez., 7 éj háromcsillagos szállodában
svédasztalos reggelivel
jún. 23-30. 95 900 Ft/fő -8-11%!

ERSZ
ÁM

PÉCS ÉS A ZSOLNAY NEGYED
busz, idvez.
máj. 6. 7490 Ft/fő -8-11%!

42 900 Ft/fő -8-11%!
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026-22 sz9

DOBORJÁN-LÉKA VÁRA-KŐSZEG
busz, idvez., ebéd
máj. 6. 7990 Ft/fő -8-11%!

ÉPEK

VEVELENCEI HÉTVÉGE 3 nap 2 éj
busz, idvez., 2 éj négycsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, kirándulások a
program szerint
máj. 25-27., jún. 29-júl. 1.

LA

VIZSOLY-MONOK-SZERENCS
busz, idvez., ebéd, nyomdászműhely belépő
máj. 5. 8990 Ft/fő -8-11%!
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SZIGETVÁR-KAPOSVÁR-SZENNA
busz, idvez., ebéd
máj. 12. 8990 Ft/fő -8-11%!

Mo KÁSSZERVIZ
szesógé
pe
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MORVAORSZÁGI KASTÉLYOK
busz, idvez.
máj. 5. 7790 Ft/fő -8-11%!

k mo
sórosütő
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máj. 5. 8990 Ft/fő -8-11%!

ő-

MARIAZELL
busz, idvez.

TÁTRA LEGSZEBB TÁJAI 3 nap 2 éj
busz, idvez., 2 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, kirándulások a
program szerint
máj. 11-13. 26 900 Ft/fő -8-11%!
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KLOSTERNEUBURG-KREUZENSTEIN MESEVARAI
busz, idvez.
máj. 5. 7690 Ft/fő -8-11%!

PARK

ÉSZAK-ERDÉLY MAGYAR EMLÉKEI 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, kirándulások a
program szerint
máj. 10-13. 39 900 Ft/fő -8-11%!

OG?

BÉCS ÉS HÍRES TEMPLOMAI
busz, idvez.
máj. 5. 6890 Ft/fő -8-11%!

NYIK
ORGÁ

KINCSES KOLOZSVÁR ÉS A MOLDVAI FESTETT
KOLOSTOROK 5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, kirándulások a program
szerint
máj. 9-13. 59 900 Ft/fő -8-11%!

KOR

SZEPESSÉG GAZDAG VÁROSAI
3 nap 2 éj
busz, idvez., 2 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos reggeli, kirándulások a program
szerint
máj. 4-6. 26 900 Ft/fő -8-11%!

? NYI

közös munkát is tervez a ﬁatalok számára. Az egész napos eseményen neondiszkó,
lámpakészítés, gyertyajóslás,
középkori színpadi jelenetek,
zsonglőrök és artisták lélegzetelállító mutatványai, népi játszóház, élményfal, közösségi
szövetkészítés és kézműves
foglalkozás is várja a közönséget. A várudvaron kézművesek
kínálják portékáikat, de az érdeklődők a farsangi fánkot is
megkóstolhatják.

OZO
G

A hagyományos családi programok mellett a fényhez kapcsolódó játékok, artisták mutatványai és kézművesek
portékái is várják az érdeklődőket a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Gyere a fényre!
elnevezésű farsangi forgatagán, amelyet február 10-én
rendeznek a Vajdahunyadvárban Budapesten.
Idén a múzeum a hagyományos családi programok mellett több, a fényhez kapcsolódó

RELU

Családi farsang
a Vajdahunyad várban

ŐNY

6990 Ft/fő -8-11%!
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JELI ARBORÉTUM-SÁRVÁR
busz, idvez.
ápr. 28., 29., 30.

AKFE

MILÁNÓ ÉS A TÓVIDÉK 5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj négycsillagos szállodában
svédasztalos reggelivel, kirándulások a program
szerint
ápr. 27-máj. 01. 69 900 Ft/fő -8-11%!
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SZÉKELY HÚSVÉT 5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj háromcsillagos szállodában,
svédasztalos félpanzió, élőzene, kirándulások,
vidám szalonnasütés
házi túró, sajt kóstolóval
márc. 30-ápr. 3. 59 900 Ft/fő -8-11%!

ZALAEGERSZEG-GÖCSEJ
busz, idvez., ebéd
ápr. 22. 8490 Ft/fő -8-11%!

Ez

A

ÓPUSZTASZER-SZENTES-CSONGRÁD
busz, idvez., ebéd
ápr. 22. 7690 Ft/fő -8-11%!
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PARÁDSASVÁR-EGER
busz, idvez, ebéd
ápr. 22. 7490 Ft/fő -8-11%!
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Szakm relőket
011@g ai önmail.

OCHTINA-ROZSNYÓ-RIMASZOMBAT
busz, idvez., ebéd
ápr. 22. 7690 Ft/fő -8-11%!

ó
nk

NAGYSZALONTA-GYULA
busz, idvez., ebéd
ápr. 22. 7490 Ft/fő -8-11%!

T

HEREND-TIHANY-BALATONFÜRED
busz, idvez.
ápr. 22. 5990 Ft/fő -8-11%!

HÚSVÉT AZ ADRIÁN 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos tengerparti
szállodában, svédasztalos félpanzió korlátlan
italfogyasztással, húsvéti ajándék, ajándék
kávé+süti a szállodában, élőzene, kirándulások
(Krk, Rijeka, Opatija), borkóstolós program házi
sonkával, sajttal, húsvéti csokoládékóstoló
Opatijában
márc. 30-ápr. 2. 59 900 Ft/fő -8-11%

GOMBASZÖGI BARLANG-ROZSNYÓ-SZINPETRI
busz, idvez., ebéd
ápr. 7. 7990 Ft/fő -8-11%!

Q¨ O[

DIÓSGYŐR-LILLAFÜRED-BÜKKSZENTKERESZT
busz, idvez., ebéd
márc. 25., ápr. 22. 7990 Ft/fő -8-11%!

otoro
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BÉCS-SCHÖNBRUNN
busz., idvez.
márc. 15., ápr. 28. 6990 Ft/fő -8-11%!

lyett

6490 Ft/fő -8-11%!

Ft he

elszenvedője a történelemnek. A látogató maga is végigjárhatja ennek az életnek a
döntéseit és annak következményeit: Mi lett volna, ha...

KENEDI TRAVEL  MÁRCIUS 31IG
811% ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!
ALCSÚT-MÓR-MAJKPUSZTA
busz, idvez., ebéd
márc. 10., ápr. 7.

00,-

személyes tárlatvezetésével
tekinthetjük meg a kiállítást.
A tárlat a 20. század derekának Székelyföldjére vezet
vissza, egy szigorú és íratlan
szabályok irányította társadalomba, ahol egy megesett
lánynak nem lehetett maradása. Milyen lehetett a házasságba kényszerített asszony
sorsa? Milyen lehetett a cselédé vagy a gyári munkásé? Hatalom volt-e a néphatalom? És
szabadság volt-e a magány?
Erről vallanak Anna elképzelt
gondolatai, szavai.
A Nemzeti Múzeum időszaki kiállítása elképzelt történeteket mutat be. A kiállítás
Annája nem valós: a képzelet
szülte. Az egyszeri asszony,
akinek sorsára rávetül a helyi
norma, de a világpolitika is,
és aki nem alakítója, hanem



- Erdélyi származású vagyok,
az én nagymamámat is Annának hívták. A kiállítás azért
nagyon érdekes, mert ugyan
ﬁktív történeteket mutat be,
mégis teljesen hitelesen tárja
fel az akkori székely emberek
életét. Akár az én családom
története is lehetne… – foglalja össze Bocskor Bíborka.
Április 21-én az énekesnő

0,- Ft4 800,- Ft

Vecsei H. Miklós és Mészáros Blanka alakítják a szerelmeseket a Szegedi Szabadtéri Játékok
idei Shakespeare-bemutatójában, a Rómeó és Júliában. Többek közt Hegyi Barbarát, Szabó
Győzőt és Józan Lászlót is láthatjuk majd Hegedűs D. Géza rendezésében.

Bocskor Bíborka hangját
kölcsönözte a Nemzeti Múzeumnak

■ A Magashegyi Underground énekesnőjének különleges hangját egy ideig nem csak
a koncerteken élvezhetjük. A Magyar Nemzeti
Múzeum „Anna – Változatok székely asszonysorsra” című kiállításának magyar hangját
ugyanis Bocskor Bíborkának köszönhetjük.
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Munkahelyen az X generáció
Munkájuk során a berögzült, „jól megtanult” szokások és információk játszanak nagyobb
szerepet, ellentétben a későbbi generációkkal, akik nem érzik szükségét annak, hogy annyira mély információkkal rendelkezzenek.

Hogyan teremtsem meg
a munka-magánélet egyensúlyt?
■ Egy felnőtt ember élete tele van különféle szerepekkel. Lennie kell egyszerre barátnak, feleségnek/férjnek, dolgozónak
– esetleg tanulónak is -,
vagy hobbitól függően
akár gitárosnak, művésznek, sportolónak stb.

mondhatjuk azt, hogy az ille- foglalkozhatunk hobbijainktő életében nincs meg a mun- kal stb.
ka-magánélet egyensúly.
Bár a gyakoribb az, hogy
Sok ember csak a hétvé- a munka nyomja el és korlágét tekinti igazi szabadidő- tozza a magánéletet, ennek
nek, mert akkor nincs mun- ellenkezője is megtörténhet.
kanap. Holott a hétköznapok Ez esetben motivációkat kell
második fele is létezik: lehet keresnünk, hogy el tudjunk
nincs benne annyi idő, mint menni dolgozni. Ha keresés
egy hétvégi napban, de ezt után sem találtunk, valószíAz egészséges az, ha mindre is ugyanúgy használhatjuk nűleg nem a jó helyen dolgofektetünk hangsúlyt, és ha el- baráti programok szervezé- zunk, és ideje lenne új állás
érhető, hogy minden szerepet sére, tölthetjük a családdal, után néz.
aktívan éljünk. Természetesen, ez a hangsúly nem mindig teljesen egyenlő. Bárkivel
megtörténhet, hogy túlóráznia kell pár napot mondjuk
a feljebb jutása érdekében,
és emiatt kevesebb ideje marad a barátaival találkozni –
ahogy az is megeshet, hogy
mondjuk egy magánéleti krízis (pl. párkapcsolat befejezése) csökkenti a munkahelyi
teljesítményt. Ha valamelyik
állapot állandóvá válik, onnantól nevezhetjük a helyzeA rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.
tet problémának, és onnantól

Iskolakezdési támogatás Csepelen
Van Csepelen egy szakközépiskola, ahol olyan hiányszakmákra képezik a tanulókat, melyekben
már napjainkban
is komoly szakemberhiány alakult ki. A Szabóky Adolf Általános
és Szakképző Iskola tanítja Budapesten, nappali tagozaton a legnagyobb tanulólétszámban a jövő Kőműveseit
valamint Épület- és szerkezetlakatosait. Tanulnak itt szakmát
még Festő, mázoló és tapétázó
valamint Női szabó szakirányon.
A szakértői véleménnyel rendelkező tanulók is piacképes szakmához juthatnak náluk, mint
például a Szobafestő, az Élelmiszer-, vegyi áru eladó, a Vendéglátó eladó, a Parkgondozó
vagy a Textiltermék-összeállító.
A szakemberek hiánya a munkaerőpiacon ott mutatkozik

meg, hogy a nyári szakvizsgákat
követően szinte az iskola kapujában várják a vállalkozók a Szabókyban végzetteket
azonnali kezdéssel, munkaszerződéssel. Ez idén sem
volt másképp a bizonyítványosztást
követően, ahol átlag feletti kezdő ﬁzetés várta a srácokat.
A tanulókat természetesen
ösztönözni kell, így az iskolában működő ösztöndíjrendszerről kérdeztük Istvánfy Attila igazgató urat. „Az elsődleges
támogatásunk az, hogy bár alapítványi fenntartású iskoláról
beszélünk, a tanulóinktól semmilyen tandíjat és költségtérítést
nem szedünk, tehát képzéseink
teljesen ingyenesek. Rögtön a
beiratkozáskor 60.000,- Ft-ig
terjedő azonnali Iskolakezdési
támogatást ﬁzetünk a hozzánk

jelentkezőknek. A további pénzbeli támogatások három pillérre
épülnek, melynek köszönhetően egy hiányszakmás tanuló öszszességében könnyen hazavihet
egy tanév alatt akár 600 ezer forintot is. Ezen juttatásokon túl
pedig a hiányszakmát elsajátító, végzős tanulóinknak a szakvizsgával együtt egy B kategóriás jogosítvány megszerzésének
lehetőségét is felajánljuk, méghozzá teljesen ingyen! Idén 12
tanulónk kezdte meg az ingyenes vezetői tanfolyamot.
Újdonság iskolánkban, hogy
szeptemberben elindul a Hegesztő valamint az Épület- és
szerkezetlakatos képzés felnőttek részére esti tagozaton. Ez a
képzés - a vizsgákat is beleértve - teljesen ingyenes, sőt havi
ösztöndíjjal támogatott.
Leendő tanulóink további
tájékoztatást facebook oldalunkon és a www.szakisuli.hu
weboldalunkon találnak.

2018. február 8.

Dél-Pest

a nap 24 órájában
feladhatja hirdetését
interneten!
inte
A NAP

24

órájában
BUDAPEST

www.szuperinfo.hu
www
szuperinfo hu

8 óráig kell befejezni, ha napközben újból jeges vagy havas lesz a járda, meg kell
ismételni.
A járdatakarítás elmulasztása miatt bekövetkező
balesetekért a társasház tulajdonosai egyetemlegesen
felelnek, a kártérítési kötelezettség alól a síkosságra vagy
a jegesedésre ﬁgyelmeztető
táblák kihelyezése sem menti
fel a lakóközösséget.
Belterületen a közutak kivételével tilos a hagyományos
só használata! 2010. szeptember 1-jétől csak olyan
anyag szórható a járdára,
amelyik nem veszélyezteti
a fás szárú növény egészségét; fák és bokrok közelében nátrium-klorid-tartalmú, azaz hagyományos
sót tilos használni. A legjobb eszközök a kvarchomok, a zeolit, illetve a
jeget is felolvasztó acetát
alapú készítmények vagy
a kalcium-kloridos mészkő granulátum.

TETŐFELÚJÍTÁS RÖVID HATARIDŐVEL,
AZONNALI KEZDÉSSEL.
Ácsszerkezetek készítését, felújítását,
régi tetők javítását, átfedését,
bádogos munkákat,
lapostető-szigetelést,
kőművesmunkát,
kéményátrakást vállalok.

Tel.: 06 20 913 8458

BÚTORBOLT A XVIII. KERÜLETBEN A BÉKE TÉREN
1183. BUDAPEST, ÜLLI ÚT 737.
NYITVA TARTÁS H–P.: 9–17, Szo.: 9–13
Akció időtartama: 2018. 02. 08 – 02. 21-ig, ill. amíg a készlet tart!

A képek csak illusztrációk!

A hatályos fővárosi rendelet
alapján az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni az ingatlana
előtti járda, illetve a járda és
a kocsiút közötti terület gondozásáról, szemét- és gyommentesítéséről, valamint hóés síkosságmentesítéséről.
Ha az épületben üzlet működik, a hó és a jég eltüntetése nyitvatartási időben a bolt
használójának, minden más
időpontban a (társas)háznak
a feladata. A síkosságmentesítést naponta legkésőbb reggel

06(1)295-5812
06(1)295
5812

AKCIÓ!
Rafi kanapé

Atlanta 330 cm szekrénysor

133700 Ft helyett

128 700 Ft

154400 Ft helyett

146 700 Ft

Robert 3+1+1 garnitúra

77 400 Ft
bruttó árak

Fotó: wikipedia

HONLAPUNKON

Új, gyalogos-kerékpáros Duna-híddal erősítene a Duna-Buda tervpályázat keretében megújuló
budai Duna-part. A Lágymányostól Újlakig tartó közel 7 kilométeres szakaszon megújulnának
a közparkok és átszerveznék a közlekedést is, hogy biztosítsák a lejutást a vízpartok közelébe.

Ne feledkezzünk meg
a síkosságmentesítésről!

Emelkedő forgalom
a budapesti fürdőkben

Tavaly négy százalékkal több,
közel 4,2 millió vendég kereste fel a budapesti fürdőket, a
bevételek pedig meghaladják
a 13 milliárd forintot, ami 14
százalékos növekedés az előző évhez képest - közölte az
előzetes adatokat a Budapest
Gyógyfürdői Zrt.
A Budapest Gyógyfürdői Zrt.
bevételéből több új fejlesztést
tervez, idén nyáron átadják a
Csillaghegyi fürdő új fürdőegységét. A fejlesztéssel a mai
kor színvonalának megfelelő
rekreációs, sport-, vendéglátó,
szolgáltató funkciókkal rendelkező területet adnak majd
át. A BGYH Zrt. megkezdte a
2005 óta zárva tartó Pesterzsébeti Jódos-sós Gyógy- és
Strandfürdő felújítását is, ami
11 belső gyógy-, termál- és élménymedencével és további 3
kültéri medencével bővül.

Rakpart felújítás és gyalogos-kerékpároshíd

Flóra 200 cm
konyhasor
MODERN BÚTOROK ÁTHÚZÁSÁT, JAVÍTÁSÁT, RÖVID HATÁRIDŐVEL,
DÍJTALAN SZÁLLÍTÁSSAL, GARANCIÁVAL VÁLLALJUK!
MHELY: 1188 BUDAPEST, Vasút utca 70/b.
NYITVA: H-P: 8-17
06(1)295-2531
147300 Ft helyett

139 900 Ft

OTP
áruhitel www.fejesbutor.hu

Komplett kivitelezés!
GABI
6 légkamra
ABLAK
40% kedvezmény 01.18-02.28-ig
ABLAK ÉS ERKÉLYAJTÓRA

Minden manyag nyílászáró egyedi gyártású!
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

1202 Bp., Nagykrösi út 203. Manna 75 Bt. Ny.: H-P: 9-17
T.: 06-30/694-1063 • T/F.: 06-1/605-2388
gabiablakok@gmail.com
www.gabiablak.hu

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

KÉSZPÉNZES
FELVÁSÁRLÁS

Gyűjteményeket bármilyen nagy tételben megvásárolok!

Tört és fazonarany 18.000 Ft/g-ig
Zsolnay, Herendi,
mindenféle antik
tárgy 300.000 Ft-tól
akár több millió Ft-ig.
Ékszerek, gyémántok,
brilliáns, gránát,
borostyán.
Arany és acél karórák.
XII. ker. Böszörményi
ö é i út
ú 16/b
//b
b

Tel.: 06-70/407-3898

boszormenyiaranyhaz.hu

OMEGA
PATEK PHILIPPE
CARTIER
I.W.C.
SCHAFFHAUSEN CONSTELLATION
Arany:
Acél:
akár 4 000 000 Ft
akár 20 000 Ft Acél: akár 250 000 Ft Acél: akár 40 000 Ft
Arany:
Acél:
Arany:
Arany:
akár 200 000 Ft
akár 2 000 000 Ft akár: 100 000 Ft
akár 500 000 Ft

Agancs felvásárlás!
06-30/788-6062
2
akár

NEMZETKÖZI FURGONOS
gépjárművezetőket
keresünk dobozos és ponyvás
furgonra!

Ft
10 000 – 30 000
darabja

(Kizárólag Gödöllő és Hatvan környékéről!)

t
téko
a
y
g
Ha
is!

PATEK PHILIPPE
VACHERON
1930-AS ÉVEK
CONSTANTIN
Acél: akár 500 000 Ft Acél: akár 2 000 000 Ft
Arany:
Arany:
akár 400 000 Ft
akár 1 000 000 Ft

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

Zsebórák
200 000–500 000 Ft-ig
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!

Elvárás:
• minimum 2 éves tapasztalat
nemzetközi fuvarozásban
• rugalmasság
• terhelhetőség

Amit kínálunk:
• pontos fizetés
• fiatal géppark

Magán apróhirdetés! 10 szó: 3900 Ft+áfa

Fényképes önéletrajzát küldje el a
furgonos.munka77@gmail.com
e-mail címre!

Érdeklődni lehet telefonon:
06-20/931-8967
ABLAK

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

AUTÓ

AUTÓFELVÁSÁRLÁS AZONNALI készpénzfizetéssel, hitel kiegyenlítéssel is. Díjmentes állapotfelmérés háznál: +36-30/682-1390

ÁLLÁS

Jelentkezés:

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

06203171797

kattila@biztospont.hu

KOMISSIÓZÓ (áru összekészítő) munkalehetőség!
Munkaidő: hétfőtől csütörtökig 06.00- kb 17.30;
pénteken 06.00-kb 15.00.Alapbér: br 220.000
Ft+ juttatások: Elvárás: 8 általános végzettség,
pontos, megbízható hozzáállás Ingyenes buszjárat: Budapest, Lakihegy, Halásztelek, Szigetszentmiklós, Szigethalom, Taksony, Dunaharaszti,
Dabas, Inárcs, Ócsa, (szállást nem tudunk biztosítani) Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
csilla@biztoskesz.hu emailcímen lehet. Tárgy:
Alsónémedi.

A Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi
Egyetem, Kollégiumok
Műszaki Osztály az alábbi
szakmunkás álláslehetőséget
hirdeti meg:

DUNNÁKAT, PÁRNÁKAT 22.500 Ft/
kg-ig, hagyatékot, örökséget vásárolok.
06-70/422-4659

,!'"
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ÉTKEZÉSI BURGONYA vöröshagyma sütéshez, főzéshez egyaránt szállítással. Tel: 06-70/616-3743

' !%#%)&,%

Az önéletrajzokat a

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

NŐI, FÉRFI vagy nyugdíjas takarítókat éjszakai
műszakra felveszünk az I. kerületbe, másod- vagy
főállásban. Tel.: 06-20/926-6118

ADÁS-VÉTEL

ARANY

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
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humaneroforras@mail.bme.hu

e-mail címre várjuk.

GYAKORLOTT VILLANYSZERELŐKET, betanított villanyszertelőket keresünk Budapesti
munkavégzésre. Fizetés: nettó 240.000 Ft-tól.
06-20/409-0094

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

MUNKÁSSZÁLLÓRA RECEPCIÓST keresünk!
Bp. X. kerület, 24/48 órás munkavégzés. Fizetés nettó: 180.000.-Ft. Igény szerint lakhatás is megoldható. Jelentkezés: recepciox@
gmail.com

A DMH MAGYARORSZÁG Kft. keres raktárost
targoncavezető vizsgával és sofőröket min.
„B” kategóriás jogosítvánnyal. A munkavégzés
helye: Harbor Park Logisztikai központ. Érd.
tel.: 30/817-0323

ÉPÍTŐIPARBA SEGÉDMUNKÁST keresek. Vidékieknek és erdélyieknek szállást biztosítok. Bejelentett állás, heti fizetés, kezdőknek 260.000 Ft/
hó. Lehetőség van szakmát tanulni, jóval magasabb órabér. Jelentkezni 06-30/9841-887

FIGYELEM! FIGYELEM!
Zsazsa Galéria gyűjtői árakon vásárol!
Brilles
B
ill ék
ékszerek:
k
100 000–3 000 000 Ft-ig

TörtTö
ö é
és ffazonarany:
6000–19 800 Ft-ig

Ezüst tárgyak: 100–600 Ft/gr-ig

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

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.
ÖSSZESZERELŐI MUNKÁRA keresünk dolgozókat a XVIII. kerületben. Azonnali kezdéssel! Tel.:
06-30/338-9403

ELTARTÁS
LEINFORMÁLHATÓ KÖZÉPKORÚ HÖLGY

eltartási, életjáradéki szerződést kötne,
akár nagyobb egyösszegű kiﬁzetéssel,
valamint teljes ellátással, gondozással,
ügyvédi ügyintézéssel.

ơƦƬơƥΎƬƧƪƦƙ

tel.: 06-20-229-0986
ÉLETMÓD

tanfolyam
ȯΎƥȯɀȵȷɂ
hídnál.

Ƨȹɂȯɂʑ˶
ƚȽȲȯȷȼɡΎƟɀȽɁɈΎƝɀɈɁɡȰȳɂ

ƬȳȺ˷˶Ύ̵̯˹̸̶̱̯̳̐˹̸̴̷̲
FESTÉS-MÁZOLÁS
FESTÉST, MÁZOLÁST, burkolást vállalok! Nyugdíjasoknak kedvezménnyel, bútormozgatással,
takarítással! Tel.: 06-30/422-1739

FOGÁSZAT

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

GÉP, SZERSZÁM
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO hegesztőt,
műszerészesztergát, marógépet, kompreszszort, 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

Mosógépek
szerelését vállalom!
Telefon: 06-20/950-4941
Felújított mosógépek
garanciával!
INGATLAN

ELADÓ KÉTSZINTES (70m2) ház Montenegróban,40 m-re a tengertől, két apartmant, egy
hálószobát és egy garázst tartalmaz.230 m²-es
telken, amelyen szép, 2 m magas szőlőlugas,
gránátalmafa és fügefa van. 20 m²-es tengerre néző erkéllyel. Ára: 200.000.-Euro. Tel.:
06-48/312-794
BUDAPESTEN A VÁRBAN eladó ingatlant keresek megvételre 45-50 m-ig. Tel: 06-20/417-2373
JOBBÁGYIBAN KÉTSZINTES , jó állapotú családi
ház eladó vagy értékegyeztetéssel budapesti lakásra cserélhető. Bővebb leírás ingatlan.com-on
megtalálható. Ár: 27,9 M Ft. Tel.: 06-70/4245-463

2018. február 8.
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ÚJ ÉV, ÚJ REMÉNYEK,
SOKKAL TÖBB PÉNZ
e re

det

i

Dinasztia Galéria

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

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

KÉMÉNYFELÚJÍTÁS
KÉMÉNYBÉLELÉS
TURBÓS, KONDENZÁCIÓS
KÉMÉNYEK
.e0e1<6(35ė-È5'È.
ÉPÍTÉSE
Tel.: +36-30/636-80-36
info.fh2015@gmail.com
… az Ön kéménye
biztonságos?
7HOMHVN|UĦPHJROGiVRNNDO
V]ROJiOXQNKémény-építés,
kéménymagasítás,
kémény-felújítás.
7HOHIRQ06 30 959 3204
HPDLO
kemeny2015@gmail.com

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

KÖNYV
KÖZPONTI KÖNYVFELVÁSÁRLÓ ANTIKVÁRIUM minden könyvet, teljes könyv hagyatékot ingyenes kiszállással megvásárol. Tel :
06-20/992-1358
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
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.

KŐMŰVES
JÓZANÉLETŰ BRIGÁD azonnalra vállalja családi házak építését, szakipari munkákat. Tel.:
06-20/232-5663

LAKÁSSZERVIZ
VÍZ-,GÁZ- központi fűtés szerelés, duguláselhárítás. Mogyoró Ferenc. Tel.: 06-70/940-6311

ORVOS
MAGÁN DIABETOLÓGIA ÉS ÁLTALÁNOS BELGYÓGYÁSZAT RENDELÉS! BEJELENTKEZÉS:
06-30/966-1961, 06-30/682-6872 AZ ELSŐ
VIZSGÁLAT KÖRÜLBELÜL EGY ÓRÁT VESZ
IGÉNYBE. SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!
DR. SZABÓ ZSUZSANNA

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

TÁRSKÖZVETÍTÉS

VÉNUSZ TÁRSKÖZVETÍTŐ. Alapítva: 1986. Érd.
06-70/314-3897, e-mail: venusz@chello.hu
TÁRSKÖZVETÍTÉS: szívvel-lélekkel segítünk megtalálni párját! Tel.: 20/272-1461 Komolyan Gondolom Társközvetítő

TETŐ

TETŐJAVÍTÁS , ácsmunkák. Cserepezés Lindab
lemezzel és cseréppel. Bádogozás, ereszcsatorna.
06-30/899-6270
MAGAS ÉS LAPOSTETŐK kivitelezését, felújítását, javítását, szigetelését, ezek bádogosmunkáit vállalom! 35 év gyakorlattal! Tel.:
06-20/92-68-321

TOLLTISZTÍTÁS

Fazonarany: 9000 Ft-tól
Arany felvásárlás:
6000 Ft-tól
Briliáns ékszerek
aukciós áron!

Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Csak pontosan, szépen,
úgy érdemes.

TÁRSKERESÉS

63/176 75 kg-os férfi, rendezett háttérrel, kedves
nővel megismerkedne. Telefon: 06-70/705-3536

SÁRGA Borostyán RÉGI arany,
ezüst,
100 000 Ft-tól
papírpénz

REDŐNY-RELUXA

AKCIÓK!

HERENDI felvásárlás
MINDENFAJTA SVÁJCI AUTOMATA MECHANIKUS, STOPPEROS ÓRÁK

Manyag és
alumínium rednyök
5% kedvezménnyel!

Rolex; Omega; Iwc; Patek Philippe;
Vascheron; Universal; Angelus;
Doxa; Marvin

REDNY JAVÍTÁSOK.
Szúnyoghálók -5%!
Napellenzk akciós áron!

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

ROVAR- ÉS
RÁGCSÁLÓIRTÁS

SZAKÉRTELEM, DISZKRÉCIÓ,
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS.
Pl. POLOSKAIRTÁS 10900.- Ft-tól,
CSÓTÁNYIRTÁS 7900.- Ft-tól.

megrendeles@dunatox.hu
Tel.: +36-1/951-0253,
+36-30/343-3155
SZARVASAGANCS

SZARVASAGANCS, HULLOTTAGANCS vadászhagyaték felvásárlás aktuális napi áron.
06-70/616-3743

SZOLGÁLTATÁS

ÜDÜLÉS

TÉLI AKCIÓK! 6 nap 5 éj szállás, 5 svédasztalos
reggeli + 5 vacsora. Idegenforgalmi adó, garázs, wifi. CSAK: 21.900 Ft./fő/ csomag! Több
ajánlat: http://hajduszoboszlo.jaszbere.hu Tel.:
30/381-7941

MEZŐKÖVESD
GYÓGYFÜRDŐN
3 nap/2 éj

félpanzióval: 9.800.-

6 nap/5 éj
félpanzióval: 24.500.Tel.: 06-49/312-251

www.fenyo-panzio.hu

KŐMŰVES MUNKÁT , hőszigetelést, vizes-repedezett épületek kezelését, tetőfelújítást vállalunk.
www.faldoki.hupont.hu Tel.: 06-70/384-2651
ÁCS, TETŐFEDŐ, bádogos munkák. Anyag és
munkadíj 4500 Ft/m² lindab lemezzel. Régi tetők felújítása. Lapos tető szigetelés. Számlaképesen! Mátyás Európa Hu Kft. 06-30/376-8440,
06-70/219-9167
ÉPÜLETEK TERVEZÉSE kedvezményes miskolci árakon! Elérhetőség: giftenergykft@gmail.
com 06-30/228-9516
BONTÁST! (fal, ablak, ajtó). Laminált parkettázást
vállalunk. 06-30/641-0735
LAKATOSMESTER! Rácsok, kapuk, kerítések készítése, zárnyitás, zárszerelés, lakatosmunkák.
Tel.: 06-30/299-1211

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

Hirdetésfelvétel!
Apró- és keretes hirdetését már
az alábbi irodákban is feladhatja:

X Divatáru üzlet
XII.,
Németvölgyi út 2.

Ú J ! Ny.: H-P 10-18 óráig

Tel.:
T 06-20/9365-457
email: judit.regner@gmail.com
XV., Média 2000 Bt.,
Ivánka Pál u. 13., Tel.: 417-1837
XVI., XVI. Kerületi
Ipartestület, Margit u. 18.,
Tel.: 403-0205
XX., Kapucenter,
Szűrös-Team, Határ út 90.,
Tel.: 1/421-0071, 30/921-3560

FELMENT az ezüst dísztárgyak
és dobozos készletek ára

EXTRA AJÁNLAT!
KORREKT, MEGBÍZHATÓ, LEINFORMÁLHATÓ

BUDAPEST FELVÁSÁRLÁS
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

Üzleti apróhirdetés! 10 szó: 7800 Ft+áfa

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

e
akásf lújít

ás

ELADÓ 30 m-re a tengertől egy apartman
(27m2) Montenegroban, egy kis fürdőszobával,
főzősarokkal, 10 m²-es tengerre néző terasszal,
valamint egy dupla garázs felével. Ára: 10M Ft.
Tel.: 06-48/312-794

MUNKA

Gipszkartonozót,
festőt,
burkolót,
kőművest
felveszek!
06-20/998-2369
Ház- és l

BALATONFÖLDVÁRON 629 nm telken belüli összközműves építési telek eladó. Érd: 36-30/921-5905

Arany, ezüst, briliáns, fogarany és órás-,
ékszerész hagyaték felvásárlás!
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Kikapcsoló
MIKOR
ÉS HOL?

KULTURÁLIS
PROGRAMAJÁNLÓ

Február 11., vasárnap
10.00 A Hahó Együttes koncertje
Zene, móka, játszva tanulás kicsiknek és nagyoknak, öko-tudatosan, egy
igazán interaktív, családi koncerten. A
2010-ben alakult együttes népszerű
koncertjein az elhangzott dalok között
játékos módon vezetik fel a gyerekeknek a környezettudatosság fontosságát.
Helyszín: Óbudai Kulturális Központ (III. ker., San Marco utca 81.)
Február 13., kedd
15.00 Nosztalgia táncklub Bakacsi
Bélával
Helyszín: Eötvös10 (VI. ker., Eötvös u. 10.)
Február 14., szerda
19.30 Lyukasóra próza – Résztvevők: Lackﬁ János moderátor, Szabó T.
Anna, Kis Judit Ágnes, Vörös István.

Meghódította az országot A Piramis – jön a második évad!
Imádják a nézők a TV2 vadonatúj gameshow-ját! A Piramis az indulása óta kiemelkedő
nézettségi eredménnyel büszkélkedhet, a február 12-én startoló új évadba pedig több
ezren szeretnének bekerülni játszani.

A Lyukasóránál bevezetett szabály
szerint csak holt szerzők műveiből lehet idézni, akár három rövid részletet
is, majd információkkal körülírva segíteni a helyes megfejtést.
Helyszín: Marczibányi téri Művelődési Központ (II. ker., Marczibányi tér 5/a.)
Február 15., csütörtök
18.30 Hősies zsiványok és botrányos
királyok – A múlt leghírhedtebb lázadói és újítói
Történelmi előadássorozat. Előadó:
Antalffy Péter történész.
Fáraónők – Kleopátra, Hatsepszut,
avagy a lehetetlen küldetés
Kleopátra a modern kultúra ikonja, Hatsepszut emléktemplomát ma
is turisták tömegei látogatják, de hogyan kerülhettek nők a fáraók trónjára? Milyen eszközeik lehettek, és
hogyan tudtak akár évtizedekig uralkodni a férﬁak világában?
Helyszín: Marczibányi téri Művelődési Központ (II. ker., Marczibányi tér 5/a.)
Február 16., péntek
19.00 Szendi Gábor pszichológus
előadása

Értelmes szenvedés – a boldogság
Szendi Gábor leás a boldogság ősi
gyökereihez, és az agykutatás, a genetika és az antropológia eredményeire támaszkodva bizonyítja, hogy az
igazi boldogság a saját küldetésünk
felismerését, a sorsunkban rejlő lehetőségek kibontásáért vállalt felelősséget, és a minket éltető közösséghez
való hazatalálást jelenti.
Helyszín: József Attila Művelődési Központ (XIII. ker., József Attila
tér 4.)
19.00 Irodalmi kávéház
A galéria ezen az esten kávéházzá
alakul, ahol kellemes hangulatban,
kávé és tea mellett, az asztalokon elhelyezett irodalmi étlapról lehet rendelni. Verspincérek: Mácsai Pál és
Huzella Péter: Befogad és kitaszít a
világ. Moderátor: Kurucz Éva.
Helyszín: Óbudai Kulturális Központ (III. ker., San Marco utca 81.)
Február 18., vasárnap
11.00 Mesemalac
Játék a padláson tárgyakkal, bábokkal, gyerekekkel a Batyu Színház előadásában 1 részben, a Holdvilág Kamaraszínház szervezésében 3 éves kortól.

Helyszín: József Attila Művelődési Központ (XIII. ker., József Attila
tér 4.)
Február 20., kedd
18.30 „ElőadáSOKK” Kutyalélek-tan
Nyakas Gábor kutyakiképző tréner, állatviselkedés-kutató előadása.
Rendhagyó előadás, melyben a sorozatban megszokottól eltérően nem
az emberek lelkéről lesz szó, hanem
a kutyákéról. Nyakas Gábor egész
életét négylábú kedvenceink megismerésének, és az ember-állat kapcsolat feltérképezésének és mélyítésének szentelte. Interaktív előadásán
a résztvevők saját kutyáikkal kapcsolatos aggasztó kérdéseikre is választ
kaphatnak.
Helyszín: Eötvös10 (VI. ker., Eötvös u. 10.)
Február 21., szerda
10.00 Mátyás király és a cinkotai
kántor
Zenés, énekes színpadi játék 2 részben, a Holdvilág Kamaraszínház előadásában 5 éves kortól.
Helyszín: József Attila Művelődési
Központ (XIII. ker., József Attila tér 4.)

Fejtse meg rejtvényünket és a megfejtést küldje be címünkre!
Szuperinfó Rejtvény, 1133 Budapest, Gogol u. 26.,
e-mail: rejtveny@szuperinfo.hu
#FL«METJIBUSJEâ2018. február 16.
"IFMZFTNFHGFKUTUCFL«MEâLL¥[¥UU
FHZ,FEWFODSFKUWOZMBQPLC¢M¥TT[FMMUPUU
rejtvénycsomagot sorsolunk ki.
A helyes megfejtést és a nyertesek nevét
B4[VQFSJOG¢GFCSVSONFHKFMFOâT[NCBOL¥[¥MK«L
A Szuperinfó 2018/4. heti rejtvényének megfejtése:
A hazugság a rabok és az urak vallása.
Nyertese:
Kochán János, Budapest XIII.
Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.

"K»OEÃLP[[POFMàGJ[FUÃTUXXXLFEWFODXFCBSVIB[IV

Újra megrendezik a Fülesbagoly Tehetségkutatót, ami a tavalyi év legnépszerűbb
könnyűzenei versenye volt itthon. Az előválogatót követően a döntőt április 22-én
tartják Martonvásáron, a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban.

George Gershwin:
Porgy és Bess
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Több év után, 2018 márciusában ismét nagy koncertet
ad a magyar rock zene legendás zenekara, a Piramis. Az eseményen megemlékeznek az egykori zenésztársukról, Som Lajosról, aki
az egyik alapítója volt a zenekarnak.
A repertoárban több olyan dal is
felcsendül, ami hozzá köthető. Töb- világ, stb. A zebek között a „Dal”, „Ha volna két éle- nekar már régóta kétem”, „Másnap olyan hatalmas lett a szül erre a nagy koncertre, mert egy
országos turnésorozat első
állomása lesz a Budapesti
MOM Sportcsarnok.
A méltó megemlékezés mellett egy fergeteges
nagy bulira számíthatnak
a rajongók. Elhangzanak
a legnagyobb slágerek és
ugyanolyan erővel és töretlen hittel fogják játszani,
mint amikor ezek a dalok
megszülettek.

Az Arctic Monkeys is jön
a Sziget Nagyszínpadára
Bár nagyot szólt pár nappal ezelőtt a
Sziget bejelentése, ahol Kendrick Lamar, Kygo valamint a Mumford and
Sons európai exkluzív nagyszínpados
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Szűz

Som Lajosra
emlékeznek
a Piramis
nagykoncertjén

és Bess legnépszerűbb részletei. George Gershwin, DuBose és Dorothy Heyward és
Ira Gershwin története a
dél-karolinai Charleston
egyik fekete közösségének vidámsággal,
imádsággal, munkával és erőszakkal teli életét mutatja be
egy kripli koldus és
egy kábítószerfüggő nő különös szerelmén keresztül.
Az Erkel Színház előadását Almási-Tóth András
rendezte.

Érdemes most több időt
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Egy nyár Észak-Olaszországban. Elio (Timothée Chalamet), a 17 éves amerikai srác számára maga a
e
y
gokra is ráveheti magát,
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ténész, aki minden évben befogadja néhány
hétre egy tanítványát. Ezúttal a doktori disszertációján dolgozó Oliver
(Armie Hammer)
érkezik, aki megShakira
zavarja a boldog
A Vízöntő nő rendkívül szenveharmóniát. Nem
délyes az élet minden területén.
illik ide. Túl laza,
Igaz ez a február 2-án született a
túl szép, nem tudkolumbiai énekesnőre, Shakirára
is, aki libanoni, olasz, spanyol
ni mit akar.

Fotó: MTI – Mónus Márton

Szólíts a neveden

Ki ne ismerné a Summertime, az
I Got Plenty O’ Nuttin’ vagy az It
Ain’t Necessarily So kezdetű slágereket? Sokan nem tudják azonban,
hogy ezek nem csupán régi jazz-dalok, hanem az egyik leghíresebb
amerikai opera,
az 1935-ös
Ikrek
Porgy
Ezen a héten olyan dolM

fellépéséről adtak
hírt, úgy látszik, még
akad muníció a szervezők tarsolyában.
Negyedik headlinerként ugyanis az Alex Turner, Jamie Cook, Nick O’Malley and Matt Helde alkotta
formációt, az Arctic Monkeys-t
jelentették be a Sziget idei Nagyszínpadára, augusztus 14-én, keddre.
A zenekar évek óta éllovasa a Sziget kívánságlistájának, pár évvel ezelőtt azonban a frontember a The Last
Shadow Puppets nevű formációjával
járt itt. 2017-ben viszont újra összejöttek és a
hírek szerint szeptemberben
hozzáfogtak az új albumhoz is.

Kiadó: Mobil Lap Kiadói Kft. 1133 Budapest, Gogol utca 26.
• Szerkesztőség: szerkesztoseg@szuperinfo.hu • A kiadásért felel: A kiadó ügyvezető igazgatója
• Főszerkesztő: Lizák Anna • Szerkesztő: Budai Klára • Tördelés: Tárcziné Fülöp Hajnalka
• Hirdetésfelvétel: hirdetes@szuperinfo.hu, 1133 Bp., Gogol utca 26. • Tel.: 887-0707, fax: 887-0777
• Terjesztés: terjesztes@szuperinfo.hu • Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt.
Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 12. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető
A Kiadó a megjelentetett hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott
jogsérelemért felelősséget nem vállal, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket és
hátrányokat a Megrendelőre hárítja.

LFNFOZ!HNBJMDPNô06-30/959-3204

Kikapcsoló

Idén is lesz Fülesbagoly Tehetségkutató

... az Ön kéménye biztonságos?
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Teljes kör megoldásokkal szolgálunk
kémény-építés, kéménymagasítás, kémény-felújítás

2018. február 8.

hirdetés
az 5. oldalon

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

2018. február 8.
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Divat

Mezőfi Andrea sportos kollekciója
Mezőfi Andrea kollekcióit a sportosság és a hordhatóság jellemzi. A fodrászként is dolgozó szakember álma, hogy az MZF névre keresztelt márkája egyre több fiatalhoz jusson el, s egy csapat dolgozzon a keze
alatt legújabb ötletein.

Megjelent a világon egyedülálló
Plus Size Stílusbiblia
■ Kozma Ritát a legtöbben „Plus Size guruként” aposztrofálják.
Nem véletlenül, hiszen hazánkban ő az egyetlen, aki átfogóan foglalkozik a teltkarcsúak helyzetével. Most pedig
megjelent első kötete, a Plus Size Stílusbiblia, mely nem csak
Magyarországon, hanem világviszonylatban is egyedülálló.

Kozma Rita kommunikációs szakember, művésztanár és
stílustanácsadó. Hosszú éveken át dolgozott újságíróként
és stylistként, mégis a 2010-es
év volt sorsfordító számára,
amikor az akkor még plus size-os Tóth Verát öltöztette egy
divatanyaghoz. Rádöbbent
ugyanis, hogy a telt hölgyek
nehezebben boldogulnak egy
vásárlás alkalmával, vagy amikor egyszerűen csak szeretnének csinosan felöltözni.
A Plus Size guru ekkor stílustanácsokat kezdett osztani a közösségi oldalán azért,
hogy a telt nők is jól érezzék
magukat a bőrükben, megtalálják az alkatukhoz és a
személyiségükhöz illő ruhákat. Ezzel elindult egy pozitív
spirál, amiből mára valóságos
birodalom lett, melyek koronája a Plus Size Stílusbiblia.

