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EGYÉVES LETT A MOL LIMO

A tavaly januári indulás óta már hárommillió kilométert tettek meg a Mol Limo autói.

(2. oldal)

Érd.: 30/984-3666
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2019. január 31. • 5. hét

Budapest • Dél-Pest

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

Cím: Csepel, Petz Ferenc u. 14.
Nyitva: H–P 9–18 Szo 9–12
Telefon : 784-1772

Illényi Katica –
25 éve a pályyán
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Csepelen a Sétáló
utcai NŐI cipőboltban

NAGY LEÁRAZÁS!

30-50% engedmény

KIRÁLYERDŐ
GYÓGYSZERTÁR
•
•
•
•

Accu Chek
Vevőszolgálati Pont
Bank- és Egészségpénztár
kártya elfogadása
Gyöngy Patika, Vitalitáspont akciók
Eucerin, Helia-D termékek

Nyitva tartás: H–P 8–20, Szo 8–13
1213 Budpest, Kondor u. 45.

Telefon: 425-3324

a téli cipőkből
és csizmákból!

Egészségpénztárra elszámolhatóak.

06-70/281-5550

Ny: H-P: 10-18 óráig, Szo.: zárva

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)

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 500 000 Ft
Arany:
akár 1 000 000 Ft

ROLEX OYSTER
CHRONOGRAPH
Acél: akár 1 000 000 Ft
Arany:
akár 1 500 000 Ft

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

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

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

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

20 éves a Magna Cum Laude

Színes hírek

Fogsor javítás azonnal!
Készítés gyorsan!

rovatunkat megtalálja a 3. oldalon.
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Aktuális
Egyéves a Mol Limo

XI. kerületi kis létszámú, dinamikusan fejlődő könyvelőiroda főállású munkatársat keres hosszú távra
ADATRÖGZÍTŐ KÖNYVELŐ MUNKAKÖRBE.
Családias, nyugodt, pozitív légkör.
Inspiráló szakmai közeg. Személyes szakmai fejlődést
támogató munkakörülmények, munkatársak.
Feladata a bizonylatok rögzítése, naprakész
főkönyvi egyeztetése.
Elvárás precíz, pontos, igényes, önálló munkavégzés.
Feltétel szakirányú végzettség és/vagy szakmai gyakorlat.
Önéletrajzot fizetési igény megjelölésével az
info@elektrokgepvill.hu e-mail címre várunk.
Company Care Solutions Kft.

■ A tavaly januári indulás óta már hárommillió
kilométert tettek meg a
Mol Limo autói, egy év
alatt több mint 40 ezer
felhasználó regisztrált
a budapesti autómegosztó szolgáltatásra.
A közösségi autómegosztó
szolgáltatás ﬂottája kezdetben 300 autóból állt, jelenleg már 450 autóból a felhasználók 100 elektromos,
valamint 300 benzinüzemű

Tévhit, hogy a golfozás drága sport!

Utazás rovatunkat megtalálja az 5. oldalon.
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Volkswagen up! és 50 újgenerációs Mercedes-Benz A-osztály járművet vehetnek igénybe. A tavaly szeptembertől
elérhető prémium kategóriás Mercedes járművek különösen kedveltek a fővárosiak
körében, kevesebb mint 4 hónap alatt több mint 200 ezer
kilométert tettek meg velük.
A Mol Limo nem csak a ﬁatalok körében népszerű, a
legidősebb regisztrált felhasználó 89 éves. A közösség tagjai több mint 10 millió percet

töltöttek a volán mögött, ami
19 teljes évet tesz ki.
A szolgáltatás indulása
óta folyamatosan bővült a
Limo-zóna is, a kezdeti 60
négyzetkilométeres terület
mára 77,5 négyzetkilométerre
nőtt. Egy négyzetkilométeren
belül átlagosan hat autót találhatnak a felhasználók, ami
azt jelenti, hogy sétatávolságban átlagosan 5 percen belül
elérhetők az autók.
A Mol folyamatosan növelni kívánja a ﬂottát, azon belül pedig az elektromos autók arányát. A szolgáltatási
terület folyamatos bővítésével
pedig szeretnék elérni, hogy
még több ember számára legyen a Mol Limo elérhető
közlekedési alternatíva, ezzel
csökkenthető Budapest gépjármű-terheltsége és elősegíthető a város élhetőbbé tétele.

Modernizál és árakat emel
a Magyar Posta
■ Február elsejétől egyszerűsíti levéltermék portfólióját, továbbá árakat
változtat a Magyar Posta, ami leginkább az üzleti
ügyfeleket érinti, a lakosság által leggyakrabban
használt levéltermékeknél
rendkívül szűk, inflációt
követő vagy annál kisebb
mértékű emelés várható.

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

A lakossági ügyfelek legnépszerűbb terméke, a 30 g-os közönséges levél feladási ára nem
változik február elsejétől, az 50
g-os levél díja pedig 5 forinttal
lesz több. Az elsőbbségi 30 és
50 g-os levelek szintén 5-5 forinttal kerülnek majd többe.
A vállalati, üzleti ügyfeleket érintő, tömeges feladású
közönséges levelek díja a tavalyi évhez hasonlóan átlagosan 9,4 százalékkal nő. Az
ajánlott többletszolgáltatás
320 forint helyett 350 forintba
kerül, a tértivevény ára pedig
220 forintról 240 forintra nő.

A vállalat egyszerűsíti levéltermék portfólióját, összevonnak súlykategóriákat, így
a korábbi 7 helyett 4 súlykategória lesz. Az egyszerűsítés
az átlagosnál nagyobb súlyú,
50 g feletti leveleket érinti.
A súlykategóriák összevonása miatt egyes tételeknél az
üzleti ügyfelek az átlagosnál
magasabb árakat is érzékelhetnek, ugyanakkor más tételek esetén jelentősen csökkennek a korábbi díjak.
A Magyar Posta tavaly tesztjelleggel elindította a Postai

Azonosított Küldemények
Követése projektjét, amely a
küldeményeket júliustól fogja érinteni. A fejlesztésnek
köszönhetően gyorsulnak az
átfutási idők a tértivevények
esetén, a könyvelt levélküldemények a csomagokhoz hasonlóan mindig nyomon követhetőek lesznek, és csökken
a papíralapú adminisztráció,
ami a feladók számára költségmegtakarítást tesz lehetővé, mivel a papír alapú feladás
drágább lesz az elektronikus
feladáshoz képest.
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Azonnal terhelhető
implantátumok
akár altatásban is.
www.hungarodental.hu
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20 év, rengeteg küzdelem,
tagcserék, nagylemezek, klipek és koncertek százai nyomán jutott el a Mező Misi,
Szabó Tibi, Kara Misa alkotta
eredeti formáció a gyulai próbateremből a nagyszínpadokig és a határon túlra is. Lesták Marci billentyűs és Török

Máté dobos immár évek óta
stabil tagjai a csapatnak
A jubileumi év egy új kiadvánnyal is gazdagodik, Gyulai HÚSZfeldolgozó címen. A
rendhagyó válogatáslemezen
hazai előadók Magna-átiratai
hallhatók.
A születésnapi koncert a
zenekar pályafutásán átívelő
nagykoncert lesz, ahol újabb
dalok mellett elhangzanak a régi nagy slágerek is – Vidéki sanzon, Pálinka dal, Színezd újra
vagy a Köszönet, hogy csak
néhányat említsünk a zenekar
megannyi sikerdala közül.

ÁS

■ Karrierjének két évtizedes jubileumát, különlegesnek ígérkező téli mulatsággal ünnepli a Magna
Cum Laude zenekar február 15-én, a Papp László
Budapest Sportarénában.

• Vegye elő naptárát, és tervezzen
be minimum egy fogorvosi vizsgálatot az évre!
Ennek a fogadalomnak a megtartása azonban nem csupán megelégedettséget fog Önnek eredményezni,
de a fogszuvasodás, az íny- és fogágy betegségek elkerülését is, vagy
az elvesztett fogak hiányát is. Nem
beszélve a fogínybetegségekkel öszszefüggő egyéb betegségekről, mint
a szív-és érrendszeri betegségek vagy
a cukorbetegség.
A Hungarodentál páciensei részére évente egyszeri ingyenes konzultációs lehetőséget biztosít, hogy segítsen megoldani fogászati problémáit.
Ez évben valóban egészségesen szeretne élni? Kezdje a fogaival! Alakítsa ki már év elején a jó
szokásokat!
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20 éves a Magna Cum Laude

Mi lenne a mi ajánlatunk az Ön
számára?
Gondolt már arra, hogy a fogaival kezdje?
Hogy mégis hogyan tegye?
• A napi minimum kétszeri fogmosás megtörténtét nem nehéz nyomon követni.
• Mint ahogy a fogselymet a bevásárlólistára felírni nem akkora
ördöngösség.
• Sose távozzon a fogászati rendelőből úgy, hogy nincs következő
alkalomra időpontja.
• A fogorvosi látogatás halogatása, a problémák elhanyagolása sosem a jó megoldás. Mi olyan lehetőséget kínálunk Önnek, mellyel nem
csak fájdalommentesen, de félelem
és stressz nélkül élheti meg a fogászati kezeléseket.
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Néhány hónapja egy tündéri kis jövevény, Bonifác teszi
mozgalmassá Márió a harmonikás mindennapjait. A
hathónapos kölyökkutya a
család tagjaként éli mindennapjait. A házőrző feladatát
azonban egyelőre még Molli –
a zenész idősebb bullmasztiff
kutyája - tölti be.
- Valójában Mollinak kerestünk társaságot, hogy a sok
utazásunk alatt ne legyen
egyedül. Nagytestű kutya,
ezért nem tudjuk mindenhova magunkkal vinni. Az első
hetekben úgy tűnt, nem lesz
barátság a két kutya között,
sokat harcoltak, verekedtek.
Aztán lassan elcsendesedtek
az indulatok és megszokták
egymás társaságát.
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Új taggal bővült Márió
családja

korábbi lemezbemutató buli
hangulatát. Az idei koncerten is hallhatóak lesznek a
rádiókból már jól ismert dalok (Movie Star, Azon az éjszakán, Buborék, Emszercénégyzet, Zuhanás, Kicsit
még…), lesz tánc is és ott lesz
még vendégként a Fák Alatt
zenekar!



Az előzetes hírek szerint onnan viszik tovább a szálat,
ahol nagyjából egy évvel ezelőtt a Pixelek album Négyzetek közt című számával
abbahagyták. A zenei világot továbbra is a zenekart és
a főhőst érő impulzusok, útkereső kalandok, a közben
megjárt mélységek és magasságok alakítják.
A következő lemez első dala február 1-jén debütál egy
kislemezen, élőben pedig a
Zaporozsec február 9-i budapesti koncertjén az Akvárium Klubban, ahol rögtön
egy klipforgatásnak is részesei lehetünk. A zenekar ígérete szerint az új dal szövege és
a karakteres zenei világa egy

csendes, befelé forduló, lélekelemző melankóliába húz
magával bennünket.
Ha bizonytalankodnánk,
hogy miért érdemes kimozdulni egy fagyos februári estén, akkor nézzünk bele a
tavalyi Pixelek koncerten készült videóklipbe (Pixelek),
és idézzük fel pár percre a

keme

■ Nincs kétség, a Zaporozsec zenekar már
a harmadik nagylemezén dolgozik.

t és

Zaporozsec az Akváriumban

ttó) T

Színes hírek

A
Hungarodental
az egyik
legrégebbi
altatásos
fogászat.
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Telefon: 06-20/950-49-41 Felújított mosógépek garanciával!

Mosógépek szerelését vállalom!
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Paparazzi

Árva gyerekekről énekel Oláh Gergő
Mellbevágó dallal jelentkezett Oláh Gergő. Az énekes egy nagyon komoly ügy mellé
állt, a Hozzád bújnék című szerzeménnyel az árva gyerekek helyzetére, és az örökbefogadásra szeretné felhívni a figyelmet.

Illényi Katica – 25 éve a pályán
■ Illényi Katica 2018ban – többek között egy
nagyszabású jubileumi
koncerttel is – ünnepelte
pályafutásának 25 éves
évfordulóját, valamint
az 50. születésnapját.
A sokoldalú és hihetetlen
mennyiségű energiával rendelkező művésznő az idei
évbe is óriási lendülettel vetette bele magát, itthon és a
világ minden részén csodálatos dallamokkal ajándékozza
meg a közönséget, emellett
pedig készül az új theremin
albuma is, amelyen ennek a
különleges hangszernek a segítségével egy még kevésbé
ismert zenei világba is elkalauzolja a műfaj szerelmeseit.
– Milyen eredményekkel,
új élményekkel zárta a jubileumi évet?
– Nagyon hálás vagyok az
elmúlt egy évért. Csupa emlékezetes és nagyszerű dolog történt velem. 2018-ban
voltam pontosan 25 éve a pályán és 50 éve a Földön! Ez
alkalomból volt a jubileumi
koncertem a Kongresszusi
Központban, amelynek felvételét több televíziós csatorna is adásra tűzi. Nyáron egy
izgalmas, kortárs zenei albumot vettem fel, melodikus, érzékeny műveket, különböző
országok szerzőitől, amelyeket hegedűre írtak zongorakísérettel. Ősszel pedig megjelent a Vigadóban előadott
Tango Classic koncertem,
amelyet a Duna Tv be is mutatott októberben.
– Milyen szempontok alapján választotta ki a kortárs
szerzők műveiből összeállított anyagot? Mi volt a szándéka azzal az albummal?
– Az volt a lényeg, hogy ma
élő szerzők szerepeljenek rajta, akik más-más országból
származnak. Emellett koncepció volt az is, hogy dallamos zenék legyenek, mert
szerettem volna eloszlatni
azt a kialakult képet, hogy
a kortárs zene disszonáns és
élvezhetetlen. Be akartam

bizonyítani, hogy a kortárs
zene igen is lehet dallamos,
és az, hogy mai nem feltétlen jelenti azt, hogy elvont
is egyben.
– Talán lehet azt mondani,
hogy a zenei életében a tangó
a legújabb szerelem. Mi fogta
meg benne, mi sarkallta arra, hogy beemelje azt a műfajt is a repertoárjába?
– Astor Piazzolla - Négy
Évszak Buenos Airesben az
egyik kedvenc darabom, ami
egy tangó stílusban írt négytételes zenemű. Régebben is
gondolkodtam rajta, hogy milyen jó lenne egy egész estés
tangó műsort összeállítani,
aztán egy ismeretség megadta a motivációt, hogy megvalósítsam tervemet. Megkeresett Saúl Cosentino, argentin
zeneszerző, hogy gratuláljon
a Libertango előadásomhoz,
amit aYoutube-on látott. Anynyira lelkes lett, hogy felajánlotta nekem a darabjait, ami
azért is nagy dolog, mert ő Piazzolla tanítványa és legjobb
barátja volt. Meghallgattam a
műveit, és rögtön felvettem
párat a repertoáromba.
– Öt éve része az életének
a theremin. Eleinte önállóan gyakorolta a használatát, majd több kurzuson is
részt vett, hogy minél több ismeretet szerezzen róla. Hogy
érzi, mára sikerült teljesen
kiismernie ezt a hangszert?
– Igen, sikerült kiismernem. Eljutottam oda, hogy
már nincsenek technikai kérdéseim a hangszer megszólaltatásával kapcsolatban, most
már csak a gyakorláson múlik a fejlődésem. Most tartok
ott, hogy már a korlátait is
észreveszem a hangszernek:
például nem lehet elég nagy
dinamikai különbségeket előállítani rajta, ami korlátoz a
zenei kifejezésben. Január
elején találkoztam Svájcban
az egyik theremin oktatómmal, a „Theremin Doktor”
néven is ismert Thierry
Frenkel-lel, aki nem csak a
hangszeren való játékhoz, hanem beállításához, egyáltalán

mindenhez ért, ami a theremin-nel kapcsolatos. Vele már
arról beszélgettünk, hogy hogyan lehetne kifejleszteni a
jövő theremin-jét. Thierry
már egy ideje dolgozik egy
igazi koncert-thereminen,
melyben kiküszöböli ezeket
a hiányosságokat.

annak hiányosságával még
nem adhatom elő… Szerencse, hogy már készül az új
hangszer, amely minden zenei igénynek és elvárásnak
eleget tesz. Tervezek még íratni további darabokat is, hogy
a világon bővülhessen az eddig még igen kicsi theremin

– Hogy tapasztalja, milyen
mértékben nőtt meg hazánkban a theremin ismertsége és
kedveltsége az ön tevékenysége által? Mennyire széles
jelenleg a világban rendelkezésre álló theremin repertoár, és milyen módon szeretne ön is hozzájárulni a
bővítéséhez?
– Mielőtt nem játszottam a
hangszeren, Magyarországon
szinte egyáltalán nem ismerték. Óriási misszió számomra
az, hogy itthon is megismertessem a theremint. Eljutottam oda, hogy már nincs
olyan koncertem, ahol ne
kérnék külön, hogy vigyem
az új hangszeremet is. Olyan
ez a koncertek alatt, mint egy
kis varázslat! Ott Rezső zeneszerzővel írattam egy 3 tételes
theremin concerto-t, de ezt
a jelenlegi hangszeremmel,

repertoár. Ennek a többi theremin előadó is bizonyára nagyon fog örülni. Itt is fontos
számomra, hogy szórakoztató és dallamos művek legyenek, Ott Rezsőnek köszönhetően még egy Harry Potter
Fantázia is készült thereminre
és nagyzenekarra.
– Jellemző önre az állandó megújulás, folyamatosan
keresi az újabb és újabb kihívásokat. Van esetleg olyan
hangszer, ami iránt még érdeklődést mutat, amelyen szívesen megtanulna játszani?
– Nemrégiben váratlanul
kaptam ajándékba egy gitárt,
ezen szívesen megtanulnék
játszani. Egyelőre csak hobbiból próbálgatom. A keresztﬁam is elkezdett gitározni, lehet, hogy én is csatlakozom
hozzá az órákon, ha az időmbe belefér.

– Mit tart eddigi élete legnagyobb tanulságának?
– Erről sokat tudnék beszélni, sok tanulság volt. Mesélek
egy szakmait és egy magánéletit. Az egyik legnagyobb
tanulság az, hogy bár nagyon
mások vagyunk világnézetben, vérmérsékletben…, a zene a világ bármelyik pontján,
bármelyik országban, függetlenül vallástól, identitástól
mégis ugyanazokat a húrokat
pendíti meg az emberekben.
A másik nagy tanulság, ami
inkább magánéleti: az, hogy
a boldog élet titka a mértékletesség. Mindenben! Hoszszú távon megéri odaﬁgyelni.
Például a mértékletes táplálkozás a rendszeres sportolással egybekötve a hosszú
élet egyik titka. Fontos, hogy
becsüljük meg a párunkat, a
családunkat, a barátainkat…;
legyünk hálásak mindenért,
amink van.
– Milyen tervei vannak a
2019-es évre? Milyen külföldi meghívásoknak tesz eleget
idén, illetve milyen kiadványokra lehet számítani öntől?
– A tavalyi évet Svájcban
zártam, ahol a Musikkollegium Winterthur meghívására testvéreimmel adtunk
szilveszteri gálakoncertet.
2019-et az 55 éves Molnár Dixieland Band-del közös előadásokkal nyitom meg Szegeden és Budapesten; közben
Erdélyben, Szatmárnémetiben a magyar kultúra napja alkalmából a Dinu Lipatti Filharmonikus Zenekar
kíséretével adok koncertet.
Mindemellett készülök Argentínába a Budapest Days
rendezvénysorozat keretén
belül, áprilisban pedig Sárik Péterrel és zenekarával
Jordániában koncertezünk.
Közben a jubileumi koncertem utómunkái és a készülő
új theremin lemezem köt le,
valamint az osztrák Musikwelten 2019 fesztiválra való
készülődés, amelyre szintén meghívást kaptam több
koncertre.
Budai Klára

Ismét versenybe szállt a főváros a legjobb európai úti cél címért
A www.europeanbestdestinations.com oldalon február 5-ig bárki szavazhat, hogy Budapest az
European Best Destination szervezet szavazásán az első helyre kerüljön. A legjobbak egy éven
keresztül használhatják a TOP 10 európai úti cél címet és logót.

Tévhit, hogy a golfozás drága sport!
■ Magyarországon egyre többen vesznek golfütőt a kezükbe, azonban világviszonylatban még eléggé el vagyunk maradva.

rajta. A pálya kiválóan karban
tartott, így a hazai versenyek
mellett egyre több nemzetközi verseny is megrendezésre
kerülhet.
Sokan járnak át golfozni a
környező országokból, úgymint Ausztria, Szlovénia,
Szlovákia, akik közül többen
klubtagokká is váltak. Ezen
felül egyre többen érkeznek
az északi országokból: Finnországból, Norvégiából. De

Sport és gasztronómiai élmények egy helyen
A Zala Spring Golf Resort
nem csak golfpálya, elsősorban egy ingatlanfejlesztési projekt. Jelenleg három
épületben összesen 55 magas
színvonalú lakás készült el.
Egész évben számos különleges program is megrendezésre kerül: borvacsorák, gin
tonic délutánok, főzőiskola. A
golfosok mellett a házasulandó párok is felfedezték már
maguknak a helyet, hiszen
igazán pazar esküvői helyszín a Golf Resort nyáron és
télen egyaránt.
A Sztana Ferenc által vezetett konyha szezonális étlappal, helyi és nemzetközi ízekkel várja nem csak a
golf miatt betérőket, hanem
a különleges gasztronómiai
élményt keresőket is. A chéf
nagy hangsúlyt fektet a zalai
ízekre és alapanyagokra.

Vendégek a világ minden
részéről
A Zala Springs Golf Resort
egy 160 hektáros fejlesztési
terület, melynek nagyjából
felét teszi ki a világhírű Robert Trent Jones Jr. által megálmodott golfpálya. A 6351
méter hosszú, tavakkal tarkított, tizennyolc szakaszos
bajnoki pályát 2015 szeptemberében nyitották meg a játékosok előtt, és az elmúlt rendezett már a Zala Springs
A fejlesztések folyamaévben már több mint tizen- Golf Resortban versenyt viet- tosak. 2018 novemberében
háromezer golfozó játszott námi csapat is.
indult el az újabb tóparti

1066 Bp., Dessewffy u. 49.
Tel.: 269-3533 • www.anetttours.hu

KRAKKÓ – AUSCHWITZ –
WIELICZKA – ZAKOPANE
3 nap/2 éj busz+hotel+reggeli
március 15-17. Részvételi díj:

40.700 Ft/fő
SZLOVÉNIAI ÍZELÍTŐ

busz+hotel+reggeli
március 15-16. 2 nap/1 éj
Részvételi díj: 36.500 Ft/fő

PÁRIZS NEVEZETESSÉGEI

Október 25-29. 5 nap/3 éj
busz+hotel+reggeli
ápr. 15-ig csak 89.900 Ft/fő!

KITTSEE CSOKIGYÁR
+ POZSONY

ápr. 13. busszal 6.000 Ft/fő
Előfoglalási kedvezmény
a görög nyaralásokra!
március 29-ig Busszal 6%,
egyénileg 5%.

R-01365

Hazánkban nagyjából 1.500
regisztrált golfozó van. Még
mindig elterjedt tévhit, hogy
a golfozás drága sport. Sokan
nem is tudják, hogy már akár
1.000 Ft-tól el lehet kezdeni
játszani, hiszen ennyiért már
kaphatunk egy kosár golﬂabdát és ütőt, amivel indulhat
a gyakorlás a tanulópályán.
Szintén sokan gondolják tévesen, hogy a golf az idősek
sportja. A nagy golfos nemzetek esetén, mint például
Amerikában, a ﬁatalok közt
is igazán kedvelt a sport, ahol
csoportokba verődve mennek játszani. Közben esznek
egy-egy klubszendvicset,
megisznak néhány üveg sört
vagy pezsgőt, szivaroznak és
jól érzik magukat.

apartmanház építése és hamarosan kezdetét veszi az első villa kialakítása is.
- A területen helyet kap
majd egy fürdőtó, prémium
wellness központ, üzletek,
konditerem, gyógyszertár,
kávézók, éttermek is. Tulajdonképpen egy luxustelepülést tervezünk a zalai dombok
közé – tájékoztatott Tankó Balázs, a Zala Springs Golf Resort értékesítési vezetője.

ANETT TOURS

Részletes programot kérje irodánktól!
Adminisztrációs díj minden útnál 500 Ft/fő

Termál Hotel Pávai Berekfürdő

Csodálatos környezet, simogatóan selymes
gyógyvíz, pihenés és gyógyulás egy helyen.
Visszatérő vendégeink
10% kedvezményt kapnak!

T.: 06 59 519 111
Web: www.termalhotelpavai.hu
E-mail: thpfoglalas@gmail.com

SOPRONI SZENIOR NAPOK
A LÖVÉRBEN
2019. február 03 – július 05. között

vasárnaptól péntekig foglalható 5 éjszakára, kivéve kiemelt időszakok, ünnepek

5 éjszaka szállás bővített félpanzióval, ingyenes transzfer
a soproni vasútállomásról vagy autóbusz pályaudvarról,
a szálloda wellness-szigetének használata.
Egyágyas szoba 1 fő részére: 59.500,- Ft – 92.000,- Ft / 5 éj között

Kétágyas szoba 2 fő részére: 79.000,- Ft – 124.000,- Ft / 5 éj között

Extra kényeztető ajánlat: 20% kedvezmény
a wellness kezelések árából (kivéve fodrászat)
RÉSZLETES AJÁNLATAINKAT KERESSE WEBLAPUNKON.
Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.
Az ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható.

Tel: 06 99 888 400 | info@hotellover.hu | www.hotellover.hu

Kikapcsoló rovatunkat megtalálja a 10-11. oldalon.

Utazás
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Guido & Maurizio De Angelis az Arénában

2019. január 31.

2019. január 31.

Álláspont

Személyes állásinterjú – óvatosan a szavakkal!
A szóbeli kommunikáció az írásbelihez képest jóval nehezebb, hiszen míg az előbbinél van lehetőségünk átgondolni mindent, addig itt azonnal „megkapja az üzenetet” a beszélgetőpartnerünk, és rögtön kapunk valamilyen visszacsatolást. Elengedhetetlen a megfelelő felkészülés!

Tanulás munka mellett
■ Napjainkban már szinte általánosnak mondható az a trend, hogy a tanulás és önképzés nem
ér véget akkor, amikor kikerülünk az iskolapadból,
hanem akár egész életünkben tovább – vagy
átképezhetjük magunkat.
A lifelong learning, vagyis
az egész életen át tartó tanulás fogalma közel sem új,
Angliában már a 20. század
elején megfogalmazták. A
gazdasági növekedés, a versenyképesség, a foglalkoztathatóság kapcsán kialakult
szemlélet napjainkban már
uniós és állami támogatást
is élvez, hiszen nem csak az
egyén, hanem a társadalom
számára is fontos, hogy az
aktív munkavállalók minél
szélesebb ismeretanyaggal,

illetve tapasztalattal rendelkezzenek, vagy szükség esetén képesek legyenek akár
egy új szakma elsajátítására is.
Magyarországon jelenleg
számos felnőttképzési forma közül lehet választani.
A felsőoktatási intézmények
esti vagy levelező képzései
régóta népszerűek a munka
mellett tanulni vágyóknak,
hiszen általában
a munkaidőn kívül történik az
oktatás. Emellett
egyre gyakoribb
az e-learning,
vagyis az online
felületen keresztül történő oktatás, aminek nagy
előnye, hogy
a tananyag később is bármikor

elérhető, visszanézhető, így
mindenki a saját tempójában
tudja feldolgozni az anyagot.
Emellett népszerűek az okj-s
képzések, melyek állami támogatással akár ingyenesen
is végezhetőek. Aki nem szeretne éveket áldozni az idejéből, számtalan speciﬁkus
tanfolyam, szakmai továbbképzés, vagy akár workshop
közül választhat.

A Legfittebb Munkahely
■ Az ULYSSYS, az Acelity és az MKK lettek idén
A Legfittebb Munkahely
Díj büszke tulajdonosai.
A 2013-ban privát kezdeményezésre megalapított díj nem titkolt célja a munkavállalói jóllét és a vállalati kultúra
emelése a céges sportprogramokon keresztül.

Budapest legnagyobb
fémhulladék kezelő cége keres

tehergépkocsi-vezető
munkatársat belföldre.
Tgk. vez. elvárás:
• C/E kategória vezetői engedély
• érvényes GKI
• digitális tachograf kártya
Előnyt jelent: nehézgépkezelői vizsga

Várjuk jelentkezését:
Sinka Lászlóné 06-30-556-6749
e-mail: sinka.marcsi@intermetal.hu

Munkahely Díjat. Az indu- között: a rendszeresen sporló középvállalatok között az tolók aránya, a vállalati sportULYSSYS Számítástechnikai támogatás mértéke és ennek
Fejlesztő és Tanácsadó Kft., munkavállalói megítélése vola nagyvállalatok sorából az tak. Követendő példa, hogy
Acelity – KCI Hungary; a a nyertes cégeknél átlagoközigazgatási szférából pe- san 60%-os a rendszeresen
dig a Magyar Kövesportolók aránya
teléskezelő Zrt. letés átlagosan 80% a
tek 2018 legﬁttebb
munkavállalók elémunkahelyei. Az
gedettsége munkaelbírálás szemponthelyének sport
Idén három kategóriában jai a jelentkezők
támogatásával.
ítélték oda A Legfittebb
A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

Takarító-mosogató
munkatársat keresünk
a III. kerületi
Cziniel Cukrászdába,
teljes munkaidőben!
Napi 8 óra munka,
a beosztás egy hónapra
előre elkészül.
Fizetett szabadság.
Nettó fizetés 170.000-200.000 Ft.
Biztos háttér!
1-2 év tapasztalat előnyt
jelenthet.
Fényképes önéletrajzokat
várunk e-mailben:
cziniel@czinielcukraszda.hu
Telefon: 06-30/922-2913

CUKRÁSZ
a III. kerületi
Cziniel Cukrászda
keres munkájára
igényes, gyakorlattal
rendelkező, önállóan
dolgozni tudó cukrász
kollégát, teljes
munkaidőben!
Kulturált munkakörnyezet,
megbízható háttér,
biztos megélhetés.
Kreatív változatos munka.
Versenyképes, magas fizetés.
Jelentkezését a
cziniel@czinielcukraszda.hu-ra
küldje el!
Tel.: 0630/922-2913

Budapest XXIII. kerületi
partnercégünk számára az
alábbi munkakörökbe

keresünk munkatársakat:
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nyilvántartási szám: 4376-4./2003
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Hirdetésfelvétel: hirdetes@szuperinfo.hu • 1132 Budapest, Visegrádi u. 48.
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Elkészült a belvárosi templom Mátyás-oratóriumának restaurálása
Befejeződött a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom XV. századi Mátyásoratóriumának (kegyúri imatermének) a restaurálása. A szűk lépcsőn megközelíthető emeleti teret
a nagyközönség minden szerdán délután kettőtől tekintheti meg szervezett tárlatvezetésen.

Válasszuk a biztonságos közlekedést!

■ A téli gumi kapcsán az
egyik leggyakoribb tévhit az, hogy csak és kizárólag akkor van szükség rá, amennyiben
odakint esik a hó és havasak az utak, de meszsze nem ez az egyetlen
ilyen hiányosság, amely
az emberek többségének tudását a téli abroncsok kapcsán jellemzi.

hidegebb időszakokban, az
autó féktávolsága akár több
méterrel is megnövekedhet,
ezáltal potenciális veszélyforrássá válhat a hétköznapi
forgalomban. A felmérések
szerint egy hidegebb időszakban nyári abroncson közlekedő személyautónak elegendő
mindössze 50 km/h-val közlekednie ahhoz, hogy csúszós
útszakaszon akár négyszeresére növekedjen a féktávolsáSokan azonban sajnálatos ga, ami igazán jelentős menymódon már csak akkor döb- nyiségnek tekinthető.
bennek rá minderre, amikor
nyári gumival a teljesen szá- A téli gumik sajátosságai
raz utakon egy kanyarban A téli gumik rendszerint sokvagy egy hirtelen fékezéskor kal lágyabb keverékkel renolyannyira megcsúsznak, delkeznek, mint nyári társahogy azzal kis híján balese- ik, mindezen túl pedig eltérő
tet okoznak, lévén a nyá- mintázattal is rendelkeznek
ri abroncsokat úgy tervez- annak érdekében, hogy egyték, hogy 7 Celsius fok alatt részt ne keményedjenek fel
már olyannyira megkemé- a leghidegebb időszakban,
nyednek, hogy elveszíthetik mindeközben pedig latyatapadásukat.
kos és havas úton is jó tapadást garantáljanak. Fontos,
Mennyire veszélyes téli gu- hogy az ilyen abroncsokba a
mi nélkül közlekedni?
téli időszakban legalább 0,1
Amennyiben személyau- bárral nagyobb nyomást tetónk téli gumi helyett nyári gyünk, de lényeges odaﬁgyelabronccsal van felszerelve a ni a gumik proﬁlmélységére

is. Habár a jogszabály szerint
ennek a minimuma 1,6 milliméter, azonban a gyakorlatban ez már olyan, mintha
teljesen sima abroncson haladnánk. Éppen ezért a szakértők is azt tanácsolják, hogy
a téli abroncsok proﬁlmélysége 3,5-4 milliméternél soha ne
legyen kisebb.
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06-70/572-4464

SZAMOS

Egészségház-Fitness
Aqua-fitness,
Úszásoktatás,
Fitness, Aerobik,
Masszázs, Szauna,
Konditerem
Fodrászat, Kozmetika, Manikűr
1201 Bp., Átlós u. 17-19.
T.: 06 1 285 8102
+36 30 573 2212
www.egeszseghaz-fitness.hu

info@vizbolt.hu

MEGRENDELÉS:

Díjmentes házhoz szállítás!

+ 36/30 310 20 50
BALLONOS ÉS PALACKOZOTT
ÁSVÁNYVIZEK,
FORRÁSVIZEK OTTHONÁBA,
MUNKAHELYÉRE!

A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT.
FELVÉTELT HIRDET

KERTÉSZETI GÉPKEZELŐ,
FŰNYÍRÓ TRAKTOR-KEZELŐI,
KERTÉSZETI SZAK- ÉS SEGÉDMUNKÁS,
PARKÉPÍTŐ,
KŐMŰVES munkakörökbe
Amit kínálunk:
Hosszú távú, stabil munkahely, bejelentett 8 órás munkaviszony,
szakmai fejlődési lehetőség, versenyképes jövedelem,
kiegészítő juttatás: cafetéria.
Felvételnél előnyt jelent:
- Szakirányú végzettség, szakmai gyakorlat
- Gépjármű vezetői jogosítvány (B, C kategória)
Jelentkezés:
Önéletrajz és bizonyítványok megküldésével a park@varosgazda.eu
e-mail címre várjuk, valamint személyesen leadhatja
ügyfélszolgálatunkon (1215 Budapest, Katona József u. 62-64.)
További információ: 06-1/277-7856

Kövess minket a facebookon is! www.facebook.com/szuperinfobudapest

Dél-Pest
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SÉRVPANASZOK

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)

Mtét nélküli kezelése!

árnyékolástechnikai cég Bér: 330 ezer Ft/hó.
vendrey @ t-online.hu

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

EGYEDI MÉRETRE KÉSZÜL SÉRV- ÉS
HASKÖTK, TÖKÉLETES VÉDELMET
NYÚJTANAK MINDEN SÉRVRE!

06-70-311-2348

Törtarany és fazonarany felvásárlás!

Rendszeres fogadóórát tartunk Budapesten,
a Rottenbiller utca 24. (VII. ker.)
Materia Medica Gyógyszertárban,
Minden kedden, 13:30-15:30 h között.
Elzetes idpontegyeztetéssel az alábbi címen:
Spranz Kft. 2097 Pilisborosjen, F út 3.
Tel.: 06 (26) 336-122 és 06 (26) 336-322
E-mail: info@spranz.hu
www.spranz.hu
A Jerikó Keresztény Humán Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium

2019/2020-es tanévben a következő képzéseket indítja.
(1194 Budapest XIX. kerület, Szegfű utca 10.)

általános nyelvi tagozat ( angol, német, olasz )
rajz – művészet és média tagozat

Szakmai vezető: 06-20-5444-375
Központi telefonszám: 06-1- 349-9198
Honlap: http://www.jeriko.atw.hu/ t E-mail: jerikogimn@gmail.com
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IPARI EZÜST, platina, palládium felvásárlása. Helyszíni kézpénzfizetéssel. Tel.:
06-30/496-6417

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

ADÁS-VÉTEL

Csak pontosan, szépen,
úgy érdemes.

ALBÉRLET
PESTERZSÉBETEN külön bejáratú bútorozott
szoba hölgynek hosszútávra kiadó. 60000 Ft
rezsivel + 1 hó kaució. +36-30/244-7690

ANTIKVITÁS
MAGAS ÁRON vásárolok régiséget, festményeket, műtárgyakat, hagyatékot, szőnyegeket, órákat, ékszereket, borostyánokat,
kerámiát, bronzot, ezüstöt, aranyékszert,
kitüntetéseket, varrógépeket, bútorokat.
Tel.: 06-70/352-8776
KÉSZPÉNZÉRT MEGVESZEM használt
tárgyait: bakelitlemez, bútor, könyv,
nem működő karórák, faliórák, régi papírok, képeslapok, pénzérmék, jelvények,
kitüntetések stb...Díjtalan kiszállás! Tel.:
06-30/913-8356
FELVÁSÁRLÁS! HAGYATÉKBÓL származó nagyobb értékű és egyszerűbb tárgyakat is, poharakat, tányérokat, készleteket, hűtőszekrényt,
régi, népművészeti tárgyakat, fali tányérokat,
korsókat, Miska kancsót, butellát, fűszertartót,
szaruból készült tárgyakat, szűrőtálat, vadászhagyatékot, stb., karórát, fali órát (üzemképtelent is), mosógépet, centrifugát, könyveket,
csillárokat, porcelánokat, vitrintárgyakat, nippeket és kerámiákat (olcsóbbat is), képeket,
bútorokat, valamint teljes hagyatékot vásárolok. Azonnal fizetek. Telefon: 06-30/396-4495

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

ÁLLÁS
DUNAHARASZTI PÉKSÉG tapasztalt, B
kategóriás jogosítvánnyal rendelkező
sofőrt keres kiemelt bérezéssel. Telefon:
06-70/935-2581 Calypso Pékség Kft.

RAKTÁROS MUNKATÁRSAT KERESÜNK
GYÁLRA és SZIGETSZENTMIKLÓSRA
(ÁTI-SZIGET Ipari Park, Megközelíthető a
H6-os HÉV-vel). Feladatok: bejövő áru átvétele, eltárolása, rakodása. 3-1 műszakos
munkarend. Versenyképes bérezés + cafeteria. Targoncavezetői tapasztalat szükséges! Jelentkezés: 30/483-3737 vagy allas5@
jobconcept.hu. Jobconcept Kft.
PRONTAX KFT. hollandiai munkára keres festőket, burkolókat és asztalosokat.
06-30/2488-999

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.

Pedantéria Kft.

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

A PANNONLOG TRANSPORT KFT. C+E kategóriával rendelkező nemzetközi kamionsofőrt
keres (11500 km esetén 500000 Ft) kiemelt bérezéssel. Telephelyünk Újhartyánban található.
Bővebb felvilágosítást 06-70/383-1686 és a
06-70/617-2702 számú telefonszámon kérhet.
BUDAPESTI MUNKAVÉGZÉSRE keresünk
csőszerelő, hegesztő segédmunkás munkatársakat. Szállás, utazás biztosított. Bér
megegyezés szerint. Tel: 06-20/842-0177
SL-Gépész kft

Autóipari alkatrészeket gyártó cég
budapesti telephelyére (Örs Vezér
tere közvetlen közelébe) keres:
2 műszakos munkarendbe:
kábelkötegek gyártására kollégát
3 műszakos munkarendbe:
női, férfi gépkezelő operátorokat;
női, férfi gyártósori összeszerelőket

3 műszakos munkarendbe férfi
gépbeállítókat - alapbér + cafeteria
+ minőségpótlék + egyéb juttatások
Jelentkezni a 06-1/431-9690
és 06-70/364-4172-es
telefonszámokon lehet
munkanapokon 8:00-15:00 óra között.

CSERÉPKÁLYHA
CSERÉPKÁLYHÁS: építés, átépítés, javítás,
bontás, ingyenes állapotfelmérés. Nyugdíjas
kedvezmény! T.: 06-30/418-3292

ÉLETJÁRADÉK
ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST kötnék üres
telekre, nyaralóra, kisebb nagyobb lakásra,
házra. Ügyvéd jelenlétében kötődnek szerződéseink. 06-30/905-8587
KIEGÉSZÍTENÉ NYUGDÍJÁT? Nagyobb összegű
készpénzre van szüksége? Kössön életjáradéki
szerződést! 06-30-188-5118
MAGÁNYOS? Ellátásra szorul? Vagy csak rossz
az anyagi helyzete? Életjáradéki, eltartási szerződést kötnék. 06-30/517-4580
LEINFORMÁLHATÓ HÁZASPÁR életjáradékot fizetne idős hölgynek vagy úrnak. Tel.:
06-30/225-6743, T.: 283-5083

FÉNYKÉPEZÉS

teléshez 14.000 Ft/nap, (400.000 Ft/hó). He-

FÉNYKÉPEZŐGÉP FELVÁSÁRLÁS! Fényképezőgépektől porosodik a polca? Örökölt
objektíveket, de nem használja őket? Bármilyen optikai eszköz érdekes lehet számomra!
Elérhetőségeim: 36-30/849-3554, kalocsay.
bence@phwi.hu

technika Kft.
GÉPKEZELŐ, CSOMAGOLÓ MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK GYÁLRA. Kb. nettó
150.000-160.000 Ft/hó+ cafetéria+havi
bónusz. SZÁMOLNI TUDÁS ÉS SZÁMÍTÓGÉPES
ISMERET SZÜKSÉGES! Munkarend: 12 órás, 3
munkanapot (nappal-éjszaka) 3 pihenőnap
követ. Ingyenes dolgozói buszjárat a Határ
útról és Kőbánya-Kispestről. Jelentkezés:
06-30/338-2005 Jobconcept Kft.

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

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

10 000 – 30 000

Ft

darabja

Nematech Kft.

ÖSSZESZERELŐI MUNKÁRA keres a BC Engineering Kft. 50 éves korig dolgozókat
XVIII. kerületben. Azonnali kezdéssel! Tel.:
06-30/928-5963
BUDAPESTI munkásokat keresünk építőipari
segédmunkára hosszú távra Moratus Kft. Tel.:
06-30/301-0898 (Szállást biztosítunk!)
SEGÉDMUNKÁST KERESEK, Kezdőknek 11.000
Ft/nap, heti fizetés. Telefon: 06-70/550-9592
Szőcs Szigeteléstechnika Kft.

SZAKMUNKÁST KERESEK lapostető szige-

ti fizetés. 06-70/550-9592 Szőcs Szigetelés-

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

VARRODÁKAT, VARRÓNŐKET keresek egész
éves, állandó, folyamatos munkára! Telefon:
06-30/933-3065 M-R Fashion Kft.

Amit nyújtunk:
1 hónap betanítás után bruttó
190.000 Ft-os alapbér, +
cafeteria, + délutáni és éjszakai
pótlék 30% + minőségpótlék.

FELVÉTELI VIZSGA NINCS.

Magán apróhirdetés! 10 szó: 3900 Ft+áfa

jogosítvánnyal
rendelkező
L A K AT OS T
keres.

SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, tapétázást azonnalra vállalok, üres lakásokra árkedvezmény.
Közületeknek is. Tel.: 06-20/247-7185

LEHEL CSARNOKBAN, jól bevezetett 11,5
nm-es, forgalmas helyen lévő üzlet február
1-től kiadó: +36-30/257-9207

FOGÁSZAT

TÁPIÓSZŐLŐSÖN ELADÓ 3660 m²-es gyümölcsös besorolású körbe kerített tehermentes telek. Nyaralónak, telephelynek alkalmas, kertészkedéshez is kiváló. A telken
ivóvíz, 90 m földkábellel ellátott villamos
vezeték, locsolásra alkalmas vízvezeték
(a telek hosszában) illetve könnyűszerkezetes lábakon álló építmény + konténer
(6,5x2.5m) is található. Tel: 06-20/3552-606

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

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

GONDOZÁS

SEGÍTEK BUDAPESTI önkormányzati vagy
öröklakásának cseréjében, eladásában.
06-20/494-67-51 Pálvölgyi Márta

KÖZÉPKORÚ VAGY nyugdíjas hölgyet keresek
házi segítségi feladatokra, kis takarítás, vásárlás...stb. Lakást 1 fő lakja! Tel.: 06-30/294-9464

RÉGI MOTOROKAT, alkatrészeket keresek
gyűjteménybe. Telefon: 06-30/905-1306

JÁRMŰ

HÁZTARTÁSI GÉPEK

KÁDFELÚJÍTÁS

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

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

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

FESTÉS-MÁZOLÁS
SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS -olcsón, minőségben takarással, bútormozgatással Tel: 06-20/9877-273, Vezetékes: 706-64-19
FESTÉST, MÁZOLÁST, burkolást vállalok!
Nyugdíjasoknak kedvezménnyel, bútormozgatással, takarítással! Tel.: 06-30/422-1739
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BUDAPESTI LAKÁST vásárolnék sürgősen
saját részre, készpénzért azonnal! Magánszemély! 20/911-1411

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

KÖNYV
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
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

LAKÁSFELÚJÍTÁS
CSEMPÉZÉST, járólapozást, laminált parkettázást vállalok 06-30/641-0735
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LOMTALANÍTÁS
LOMTALANÍTÁS! HAGYATÉK ingatlan,
pince, padlás lomtalanítása - ürítése, akár
díjtalanul is ! Magyar Imre 06-30/398-1597

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!

Zsazsa Galéria

Szakértelem és becsület egy helyen
Készpénzért vásárolunk

ARANY
EZÜST
ÓRA
BRILL
BOROSTYÁN
HAGYATÉK

festményt, bútort, porcelánt, szőnyeget,
ezüst dísztárgyakat és készleteket,
zománcos és brilles ékszereket,
továbbá hagyatékot.
el
n
Budapest
XIII.,
Hollán Ernő u. 4. (a Jászai Mari térnél)
jjö
jö
m
re
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hozzánk!

Telefon: 350-4308, 06-70/522-4249

Hirdetésfelvétel!

Dinasztiánk harmadik generációja vagyok, aki folytatja a több
évtizede tartó családi hagyományt, a szép tartós értékek felkutatását, felvásárlást. Édesapám 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, fogarany és órás-,
ékszerész hagyaték felvásárlás!
Arany felvásárlás: Fazonarany 20 000 Ft/g-tól
(briliánssal díszített 1 karáttól)

Herendi, Zsolnay porcelánok
Ezüst dísztárgyak felvásárlása

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

100 Ft/g-tól 800 Ft/g-ig

XV., Média 2000 Bt.,

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

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

Ivánka Pál u. 13., Tel.: 417-1837

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

XVI., XVI. Kerületi Ipartestület,

KORREKT, MEGBÍZHATÓ, LEINFORMÁLHATÓ

Margit u. 18., Tel.: 403-0205

BUDAPEST FELVÁSÁRLÁS

XX., Kapucenter, Szűrös-Team,

Fehérvári úti Vásárcsarnok fsz., PORCELÁN ÉS EZÜST ÜZLET (virág soron)

Határ út 90., Tel.: 1/421-0071, 30/921-3560

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

LEGMAGASABB ÁRON vásárolok bélyeggyűjteményeket, 1945 előtti képeslapokat, papír
és fémpénzeket. Filadiszkont 1064 Budapest
Vörösmarty u 65. Tel: 06-20/936-4757 Tel:
06-1/608-5320
HASZNÁLT PÁRNÁT, dunyhát, könyveket,
mindenféle hagyatékot készpénzért veszek!
Régiségért + 10%-ot adok! T.: 06-70/414-5184
ZSIGMOND MIHÁLY AZONNAL KÉSZPÉNZZEL vásárol hagyatékot: bútorokat, könyveket, festményeket, porcelánokat, órákat,
hanglemezeket, kitüntetéseket, érméket,
csipkéket, bizsukat, ékszereket, csillárokat, szőnyegeket, bronz réztárgyakat, teljes
lakásdekorációkat. 06-70/600-1727

ROVARIRTÁS

SZOLGÁLTATÁS
SZERETET SZOLGÁLAT, lelki gondozás, imakérés. Segítünk amiben tudunk! Hívjon bátran:
06-30/419-6818
LAKÁSOK, CSALÁDI házak felújítását vállaljuk rövid határidővel, garanciával. Árajánlat: 06-20/497-5461
VÁLLALOK SEGÉDMUNKÁT építőipari területeken saját autóval, akár 5 fővel és kerti munkákat is. Tel.: 20/923-4251

TÁRSKERESÉS

ROVAR- ÉS
RÁGCSÁLÓIRTÁS

KÖTETLENEBB KAPCSOLATOT kereső hölgyet
keresek, max. 50 éves korig. Visszahívlak! Tel.:
06-30/911-2643

megrendeles@dunatox.hu

TÉLI AKCIÓK APARTMANOKBAN! Fürdő 50
m! 6 nap 5 éj szállás, 5 svédasztalos reggeli
+ 5vacsora. Idegenforgalmi adóval, garázs,
wifi. CSAK: 21.950 Ft/fő/csomag.Több ajánlat http://hajduszoboszlo.jaszbere.hu Tel.:
06-30/381-7941

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

Tel.: +36-1/951-0253,
+36-30/343-3155

ÜDÜLÉS

TETŐ
RÉGI HAJLOTT tetők javítása, cseréje, beázás elhárítás, bádogozás, Lindab tető, új tető
cserepezése. SOS munkák! 06-30/622-5805,
06-20/492-4619

1117 Krösy József utca 7-9.
Nyitvatartás: H–P: 1000–1700

Az árváltozás jogát fenntartjuk!

RÉGISÉG

Ékszerek aukciós áron!
Antik arany; Gyémánt; Briliáns

Hirdessen Budapesten!!

Tel.: 887-0707

Üzleti apróhirdetés! 10 szó: 7800 Ft+áfa

TELJESKÖRŰ ÉPÍTŐIPARI munkák! Lakásfelújítás, családiház építés!
www.bereczepito.hu
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Paparazzi rovatunkat megtalálja a 4. oldalon.
Illényi Katica – 25 éve a pályán

2019. január 31.
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Kikapcsoló
MIKOR
ÉS HOL?

KULTURÁLIS
PROGRAMAJÁNLÓ

Február 9., szombat
10.00 Nyitnikék– vetőmag-, szaporítóanyag-börze és vásár
Helyszín: Vigyázó Sándor Művelődési Ház (XVII. ker., Pesti út 113.)
11.00 Kovácsovics Fruzsina interaktív gyermekkoncertje
Kovácsovics Fruzsina, aki az első
Csillag születik műsor döntőse volt, két
sikeres, felnőtteknek szóló album után
jelentette meg első gyereklemezét, Elfeledett mézescsók címmel.
Koncertjein Fruzsi egy derűs, interaktív utazásra hívja a gyerekeket
és a gyermeklelkű felnőtteket: a nézőtér játszótérré változik, van közös
táncolás és éneklés, Fruzsi bemutatja
a legérdekesebb madarakat, bevezet
a hangszerek különleges világába,
megtanítja a pingvintáncot és azt is,

mi mindenre jó a hepperedeppe-heppendre varázsige…
Helyszín: Marczibányi téri Művelődési Központ (II. ker., Marczibányi tér 5/a.)
18.30 Gere Tamás és Zsolt borkóstoló és Jam Session
Közreműködnek:
Svajcsik Kristóf (Mary PopKids) és
meglepetésvendége.
Helyszín: Budavári Művelődési Ház
(I. ker., Bem rakpart 6.)
18.00 Fúvós Hangverseny a Budafoki Fúvósegylettel
A Budafoki Fúvósegylet hagyományosan február hónapban tartandó
nagyszabású koncertjének repertoárján történelmi magyar indulók és
kortárs magyar szerzők művei, valamint a nemzetközi zeneirodalom
jeles fúvószenekari alkotásai és azok
fúvószenekari átiratai szerepelnek.
Helyszín: Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ
(XXII. ker., Nagytétényi út 31-33.)
Február 10., vasárnap
19.00 Pszichoszínház
Bácskai Juli hangulat- és kapcsolatjavító vándorszínháza. A főszerepben

Enigma-koncert lesz áprilisban a MoM Sportban
Budapestet is útba ejti jövő tavaszi turnéján az Original Enigma Voices. A
kilencvenes években gregorián alapú popzenéjével óriási sikereket aratott
Enigma három énekese 2019. április 7-én ad koncertet a MoM Sportban.

két profi színész improvizál az
író-pszichológus-színre álmodó Bácskai Juli ötleteire. Közbehegedül: Bóna János.
Helyszín: Eötvös10 (VI. ker., Eötvös u. 10.)
Február 13., szerda
10.30 Gergely Róbert – „Szereted-e
még…?”
Szécsi Pál emlékműsor.
Helyszín: Óbudai Kulturális Központ (III. ker., San Marco utca 81.)
18.00 Szeder Katalin – Irodalmi
csillagdélután
Bálint-nap alkalmából minden
résztvevő felolvashatja kedvenc szerelmes versét. A vendégekkel Gyimesi László író, költő beszélget. Közreműködnek: a Veres Péter Gimnázium
színjátszó diákjai.
A belépés ingyenes.
Helyszín: Csillaghegyi Közösségi
Ház (III. ker., Mátyás király út 11-15.)
Február 14., csütörtök
18.30 Csodák, rejtélyek és katasztrófák - Történelmi fordulópontok
a piramisoktól a maja világvégéig
Történelmi előadássorozat. Előadó:
Antalffy Péter történész.

Dzsingisz kán pusztítása – szerelem,
alkohol és sztárkultusz a pusztában.
Hogyan lett egy szerencsétlen sorsú ﬁúból a világ legnagyobb hódítója?
Mennyit tudhatunk Dzsingisz kán eredetéről, és hihetünk-e a mesékkel és
mítoszokkal teli forrásoknak? Valóban
a puszták ura lett volna?
Helyszín: Marczibányi téri Művelődési Központ (II. ker., Marczibányi tér 5/a.)
Február 15., péntek
17.00 Színházi kulisszák mögött –
Sulyok Mária
Előadó: Szebényi Ágnes színháztörténész, múzeumpedagógus. A belépés ingyenes.
Helyszín: Békásmegyeri Közösségi Ház (III. ker., Pethe Ferenc tér 2.)
18.00 Hiszti, dackorszak - Vida Ágnes babapszichológus előadása
A dackorszak ellen az egyetlen lehetőség, ha megvárjuk amíg kinövi
a gyermek? Elkerülhetőek a hisztik,
az állandó huzavona, a nyafogás? Képesek vagyunk folytonos harcból békéssé varázsolni a dackorszakot? Vida
Ágnes babapszichológus szerint igen.
Helyszín: Budavári Művelődési Ház
(I. ker., Bem rakpart 6.)

Fejtse meg rejtvényünket és a megfejtést küldje be címünkre!
Szuperinfó Rejtvény, 1132 Budapest, Visegrádi u. 48.,
e-mail: rejtveny@szuperinfo.hu
#FL«METJIBUSJEâ2019. február 8.
"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 2018/50. heti rejtvényének megfejtése:
A megelégedés nem lehet soha teljes.
Nyertese:
Petényi Mária, Budapest XV.
Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.

"K»OEÃLP[[POFMàGJ[FUÃTUXXXLFEWFODXFCBSVIB[IV
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egyetlen alkalommal, 1986-ban járt
Budapesten, amikor – többek között
– a budai Skála áruházat népszerűsítették közreműködésével.

Nyilas

Halak

A világhírű olasz testvérpár Guido & Maurizio De Angelis viszszatér Budapestre. Február 16-án a
Papp László Budapest Sportarénában
ismét élőben csendülnek fel a jól ismert ﬁlmslágerek.
A világhírű olasz színész, Terence Hill elvállalta a koncert szervezői által meghirdetett jótékonysági
aukció védnökségét. Árverés alá kerül egy felújított Dune Buggy, amely
egy az egyben olyan, mint a „Különben dühbe jövünk” című ﬁlm
legendás autója. A nyertes nevét
Terence Hill fogja kihirdetni a
koncerten, s ünnepélyes keretek között adja át neki a Buggy
slusszkulcsát.
A koncert kapcsán az indiai Kabir Bedi is hazánkba látogat. Az anno Sandokant megformázó színész

február 13-án látta meg a
napvilágot.

Sting: My songs
Sting: My Songs elnevezésű turnéja
nyáron Európában lesz látható. Néhány különleges fesztiválfellépésből
és önálló koncertekből áll a sorozat,
amellyel a világ egyik legnépszerűbb

IMPRESSZUM
MTI

HÍRFELHASZNÁLÓ

Fotó: Szigetváry Zsolt – MTI

Szűz

Guido &
Maurizio
De Angelis
az Arénában

veszélybe, ki tudja, mit hoz a holnap.
Kasimir éppen elvesztette a munkáját, Karoline pedig mintha túlságosan is sokfele nézelődne a
vásárban. Ahogy az este éjszakába vált, a szerelmesek
elveszítik egymást, a piti
bűnözők, élveteg milliomosok és széplelkű
torzszülöttek részeg
forgatagában...
Ödön von Horváth sírnivalóan
gyönyörű népszínműve aktuálisabb,
mint valaha.
A Centrál Színház előadását
Alföldi Róbert
rendezte.
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Csodálatos fiú

művésze visszatér
Budapestre július
2-án.
A Sting: My Songs
koncertek olyan dinamikus előadások
lesznek, amelyek Sting
legnépszerűbb dalaira összpontosítanak, és felölelik a tizenhatszoros Grammy-díj nyertes énekes teljes karrierjét, a Police
együttessel és szólóművészként is.
A rajongók biztosan hallhatják majd
többek között az Englishman In New
York, a Fields Of
Gold, a Shape Of
My Heart, az Every Breath You Take, a Roxanne
és a Message In
A Bottle dalokat
Stingtől és kísérő
rockbandájától.

Kiadó: Mai Reklám Kft.
• Szerkesztőség: szerkesztoseg@szuperinfo.hu • A kiadásért felel: A kiadó ügyvezető igazgatója
• Főszerkesztő: Lizák Anna • Szerkesztő: Budai Klára • Tördelés: Tárcziné Fülöp Hajnalka
• Hirdetésfelvétel: hirdetes@szuperinfo.hu, 1132 Bp., Visegrádi u. 48. • Tel.: 887-0707, fax: 887-0777
• Terjesztés: terjesztes@szuperinfo.hu • Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt.
Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 12. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető
A Kiadó a megjelentetett hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott
jogsérelemért felelősséget nem vállal, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket és
hátrányokat a Megrendelőre hárítja.

Aktuális

Ödön von Horváth:
Kasimir és Karoline

David Sheff (az
Oscar-jelölt Steve Carell – Foxcatcher, A nagy
dobás) újságíróként már-már Mindenki sikít a hullámvasegészen hétköz- úton, zeng a sördal, szól a sramnapi, középosz- li és a valcer – a müncheni Oktálybeli életet él toberfesten. Mindenki szállni,
második felesé- mulatni, felejteni akar. Az 1929gével és két gyer- es gazdasági világválság milliók
mekükkel. Az idillt megtöri, hogy legnagyobb ﬁa, az előző
egzisztenciáját
házasságából született Nic (az Oscar-jelölt Timothée
sodorta
Ikrek
Olyan értékes informá
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a kérdést: meddig terjed a szülő felelőssége? A szereteten kívül mit tehet még
a ﬁáért, amit eddig nem tett meg?
Veszélybe sodorhatja-e saját, és
Robbie Williams
új családja éleAki uralni szeretne egy vízöntő
tét pusztán azférfit, az nagyon gyorsan felejtzal, hogy tovább
se el! A jegy szülötte mindenreménykedik Nic
áron megvédi a függetlenségét,
akárcsak Robbie Williams, aki
gyógyulásában?

rovatunkat megtalálja a 2. oldalon.

Március 23-án mutatja be a Madách Színház Szente Vajk és Bolba Tamás Liliomfi
című romantikus zenés komédiáját, amelyet Szigligeti Ede műve nyomán írtak. A
főszerepben Nagy Sándor lesz látható, az előadást Szente Vajk rendezi.

Egyéves a Mol Limo

Kikapcsoló

Új magyar zenés komédia a Madáchban

2019. január 31.

Kövess minket a facebookon is! www.facebook.com/szuperinfobudapest
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KENEDI TRAVEL  UTAZZON A LEGJOBB ÁRON!
MÁRCIUS 31IG 811% ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNNYEL FOGLALHAT!
BAZI NAGY
GÖRÖG KEN-EDI BULI!
Vidám, zenés nagysikerű programunkra
sorra állítjuk be az időpontokat!

Időpontok:
február 23., február 24.
Utazás busszal Várpalotára,
idegenvezetővel, részvétel egy igazi görög
zenés programon, ahol görög zenekar
és tánckar szórakoztatja a vendégeket
és megtanulhatjuk a görög táncot is.
Görög ebédet szolgálnak fel nekünk,
a menü az alábbiakból áll: tzatziki, gyros
hasábburgonyával és lilahagymával,
baklava.
Délután élőzene (tánczene), kedvünkre
táncolhatunk, szórakozhatunk!
JÖJJÖN VELÜK ERRE A NAGY
SIKERŰ VIDÁM PROGRAMRA!

Részvételi díj:
9990 Ft/fő -8-11%!

BÉCS ÉS A NASCHMARKT PIAC
busz, idvez.
ápr. 6. 8890 Ft/fő -8-11%!

POZSONY-DÉVÉNY VÁRA busz, idvez.
ápr. 13. 8790 Ft/fő -8-11%!
DIÓSGYŐR-LILLAFÜRED-BÜKKSZENTKERESZT
busz, idvez., ebéd
ápr. 14. 9990 Ft/fő -8-11%!

SZABADKA busz, csoportkísérő
ápr. 6. 8990 Ft/fő -8-11%!
LIECHTENSTEIN ÉS BURGENLAND
busz, idvez.,
ápr. 6. 8990Ft/fő -8-11%!

DOBRONAK – AZ ŐRSÉG SZÍNEI ÉS ÍZEI
busz, idvez., svédasztalos ebéd korlátlan
italfogyasztással (bor, üdítő, ásványvíz)
ápr. 14. 14900 Ft/fő -8-11%!

GARAMMENTI KISKÖRÚT
busz, idvez., ebéd
ápr. 7. 7990 Ft/fő -8-11%!
GOMBASZÖGI BARLANG-ROZSNYÓ-SZINPETRI
busz, idvez., ebéd
ápr. 7. 9990 Ft/fő -8-11%!
SEMMERINGI ÉLMÉNYEK
busz, idvez.
ápr. 12. 10 990 Ft/fő -8-11%!
BÉCS-SCHÖNBRUNN busz, idvez.
ápr. 13., 8990 Ft/fő -8-11%!
IPOLYTARNÓC-FÜLEK-MÁTRAVEREBÉLY
busz, idvez., ebéd
ápr. 13., 8990 Ft/fő -8-11%!

SZEGED ÉS A ZSINAGÓGA
busz, idvez., ebéd, zsinagóga belépő
ápr. 14. 9490 Ft/fő -8-11%!
GÚTA-KOMARNO-KOMÁROM
busz, idvez., ebéd, vizimalom belépő
ápr. 14. 8490 Ft/fő -8-11%!

HÚSVÉT AZ ADRIÁN
4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos tengerparti
szállodában, svédasztalos félpanzióval,
korlátlan italfogyasztással, kirándulások (Krk,
Rijeka, Opatija) bor-házi sonka, sajt kóstoló
Vrbnikben, csokoládékóstoló Opatijában
április 19-22. 68 900 Ft/fő -8-11%!
HÚSVÉT KÁRPÁTALJÁN
4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában,
félpanzióval, pisztrántelep látogatás pisztráng
ebéddel, borkóstoló, élőzene, táncolási
lehetőség
április 19-22. 54 900 Ft/fő -8-11%!

VESZPRÉM-VÁRPALOTA-SZÉKESFEHÉRVÁR
busz, idvez., ebéd
ápr. 14. 8490 Ft/fő -8-11%!

SALZBURG-SALZKAMMERGUT ÉS A SASFÉSZEK
4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában,
kirándulások a program szerint
április 25-28. 64 900 Ft/fő -8-11%!

FIRENZE-RÓMA-VELENCE 6 nap 5 éj
busz, idvez., 5 éj három és négycsillagos szállodákban,
svédasztalos reggelivel, Firenze gyorsvasútjegy,
Velence helyi vonatjegy, városnézések
ápr. 18-23. 99 900 Ft/fő -8-11%!

KRAKKÓ-WIELICZKA-AUSCHWITZ-ZAKOPANE
4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szálldoában,
svédasztalos reggeli, Orawka templom belépő
április 25-28. 44 900 Ft/fő -8-11%!

További ajánlataink: www.keneditravel.hu – 224 oldalas katalógusunkat kérje irodánkban.
Bp. 1066, Teréz krt. 22. (4-es, 6-os villamos Oktogon megálló, BEJÁRAT AZ ARADI UTCÁBÓL)
Nyitva: H-P 09:30-17:30 • Tel.: 278-2156, 278-2157

Legyél részese egy valódi magyar sikertörténetnek!
A FÉMALK ZRT. már közel harminc éve meghatározó szereplője az autóiparnak. Vállalatunk alaptevékenysége elsősorban
az autóipar részére nyomásos alumíniumötvények előállítása. Dinamikus növekedésünknek köszönhetően mára már több,
mint 1300 tehetséges szakembert foglalkoztatunk.

CSEPELI ÉS DUNAVARSÁNYI TELEPHELYÜNKRE EGYARÁNT KERESÜNK:
Nyitott pozíciók – kettő vagy három műszakos (folyamatos) munkarendben:
• Betanított gépkezelő (öntöde,
megmunkáló, szerelde, csomagoló)
• Anyagmozgató
• Raktáros

• Olvasztár
• TMK karbantartó
• Esztergályos
• CNC marós

• Anyagvizsgáló
• Szerszámfelrakó lakatos
• AWI hegesztő
• Elektroműszerész

Amit kínálunk:
• Valóban versenyképes bérezés
• Céges szálló, ill. albérlet
• Kimagasló béren kívüli juttatások támogatása
• Havi mozgóbér
• Vállalati buszjárat
• Félévente jutalom
• Vidékieknek hazautazás
• Képzések / továbbképzések
támogatás

• Céges üdülő használat
(Balaton, Zemplén)
• Sportolási lehetőség
• Kirándulások, rendezvények,
egyéb juttatások

Önéletrajzodat a toborzas@femalk.hu email címre várjuk!
További információ: 06-1/420-4608 (mellék: 531 vagy 267)

www.femalk.hu/karrier

