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VIGYÁZAT! TELEFONOS CSALÓK!
Ne hívja vissza a 200-zal kezdődő számokról érkezett nem fogadott hívásokat! (2
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1161 Bp. Rákosi út 82.
06-70/679-8417

1161 B Rák i út 82

BB
AJTÓ - ABLAK

bb-ablak.eu
AKCIÓ

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

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

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

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

PATEK PHILIPPE
Arany:  

akár 4 000 000 Ft
Acél:  

akár 2 000 000 Ft

VACHERON
CONSTANTIN

Acél: akár 500 000 Ft
Arany:  

akár 1 000 000 Ft

CARTIER
Acél:  

akár 20 000 Ft
Arany:  

akár: 100 000 Ft

PATEK PHILIPPE
1930-AS ÉVEK

Acél: akár 1 000 000 Ft
Arany:  

akár 2 000 000 Ft

ROLEX OYSTER
CHRONOGRAPH

Acél: akár 1 000 000 Ft
Arany:  

akár 1 500 000 Ft

I.W.C.  
SCHAFFHAUSEN

Acél: akár 250 000 Ft
Arany:  

akár 500 000 Ft

OMEGA
CHRONOGRAPH

Acél: akár 500 000 Ft
Arany:  

akár 1 000 000 Ft

OMEGA
CONSTELLATION

Acél: akár 100 000 Ft
Arany:  

akár 200 000 Ft

Órákat készpénzért vásárolunk!
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TARGONCAVEZETŐ

Fontosabb feladatok:
• A Dunapack Kft. csepeli termelőüzem logisztikai részlegének támogatása: 
• Tervszerű anyagmozgatás, anyagáramlás felügyelet
• Mozgatott anyagok előírás szerinti dokumentálása
• Munkafolyamatok fejlesztésére javaslattétel

Elvárások:
• Targoncavezetői OKJ vizsga, hatósági vizsga
• Gyors problémafelismerő és megoldó képesség
• Hatékony kommunikációs készség, proaktív hozzáállás
• Alkalmazkodási készség

KARBANTARTÓ VILLANYSZERELŐ
Fontosabb feladatok:

• A Dunapack Kft. csepeli termelőüzem karbantartási részlegének támogatása: 
• Termelőgépek megelőző karbantartási tevékenységek elvégzése 
• Dokumentációk, segédletek, karbantartási utasítások használata
• Üzemi tevékenység, karbantartási munkálatokban való aktív részvétel
• Karbantartási folyamatok fejlesztésére javaslattétel

Elvárások:
• Középfokú szakirányú műszaki végzettség
• Számítástechnikai és szoftveres ismeretek
• Gyors problémafelismerő és megoldó képesség
• Hatékony kommunikációs készség, proaktív hozzáállás
• Alkalmazkodási készség

Előnyök:
• Ipari környezet, berendezések és hardware ismerete
• PLC programozási ismeret, hajtás és elektronikai ismeretek
• Angol vagy egyéb nyelvismeret
• B kategóriás jogosítvány

AMIT AJÁNLUNK:
• Hosszú távú munkalehetőség egy multinacionális nagyvállalatnál
• Szakmai fejlődés lehetősége,
• Kiszámítható és tervezhető munkaidő
•  Versenyképes jövedelem és juttatási rendszer, ingyenes company care 

egészségügyi csomagok,
• cafetéria

Munkavégzés helye: Dunapack Kft., Budapest, XXI. kerület

Amennyiben szívesen dolgozna egy dinamikusan fejlődő cégnél, kérjük, hogy 
küldje el magyar nyelvű önéletrajzát a  karrier@dunapack.hu e-mail címre. 

„Innovatív és versenyképes csomagolási megoldásokkal állunk vevőink rendelkezésére.”

A Dunapack Kft, Magyarország piacvezető hullámpapír alapú 
csomagolóeszköz gyártója, az osztrák családi tulajdonban lévő 

Prinzhorn Csoport tagja csepeli munkavégzésre keres egy fő 
targoncavezető és egy fő karbantartó villanyszerelő munkatársat.

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

06-70/281-5550
Ny: H-P: 10-18 óráig, Szo.: zárva

Csepelen a Sétáló 
utcai NŐI cipőboltban 
NAGY LEÁRAZÁS! 
30-50% engedmény 

a téli cipőkből 

és csizmákból!
Egészségpénztárra elszámolhatóak.
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Aktuális

 ■ Idén a NAV mindenki-

nek elkészíti szja-beval-

lási tervezetét, akiről ki-

fizetői, munkáltatói adat-

tal rendelkezik: legyen 

munkavállaló, ősterme-

lő, áfa fizetésére kötele-

zett magánszemély vagy 

akár egyéni vállalkozó.

A Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal (NAV) közleménye sze-
rint, az egyéni vállalkozóknak 
továbbra is önállóan kell be-
nyújtaniuk az szja-bevallást, 
aminek elkészítését nagyban 
megkönnyíti a NAV által ösz-
szeállított adóbevallási ter-
vezet. A tervezetek március 
15-étől elérhetőek a NAV hon-
lapjáról, illetve a kormányza-
ti portálról, a magyarorszag.
hu-ról egyaránt. A webes 
kitöltő felületen a tervezet 

megtekintése, a nem kifi ze-
tőtől, munkáltatótól szárma-
zó jövedelmi adatok, valamint 
a vállalkozói tevékenységgel 
összefüggő adatok kiegészí-
tése, majd mentése után le-
hetőség van a bevallás elekt-
ronikus beküldésére.

Az szja-törvény szerint 
adózó egyéni vállalkozók-
nak a beküldést mindenkép-
pen meg kell tenniük ahhoz, 
hogy a NAV által 
készített tervezet-
ből érvényes be-
vallás legyen. Az 
egyéni vállalko-
zók szja-bevallá-
sának benyújtási 
határideje meg-
változott, idéntől 
mindenkire egy-
ségesen május 
20-a az irányadó.

A kata- vagy eva-törvény 
szerint adózó vállalkozók szá-
mára továbbra is február 25-e 
a nyilatkozat, illetve a beval-
lás határideje.

Az szja 1+1 százalékáról is 
május 20-áig rendelkezhet-
nek a felajánlók, addig vá-
laszthatnak egy támogatni 
kívánt civil szervezetet, egy 
egyházat vagy a Nemzeti Te-
hetség Programot.
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ÉPÜL AZ ETELE PLAZA ÚJBUDÁN 

A bruttó 137 ezer négyzetméteres bevásárlóközpontban 180 üzlet kap helyet, a divatüzletek mellett 
élelmiszer-áruház, éttermek, kávézók, multiplex mozi, fitneszterem, gyermekjátszóház és egyéb 
szolgáltatások, valamint csaknem 1300 parkolóhely várja majd a látogatókat.

Egyre több adózónak készít szja-
bevallási tervezetet az adóhatóság

 ■ Csalás áldozataivá vál-

hatnak azok, akik visz-

szahívják az őket meg-

csengető ismeretlen kül-

földi telefonszámokat.

Az „egy csengetés, és vége” 
csalás lényege: egzotikus or-
szágokból felhívják az elő-
fi zetőt, aki sokszor nem is 

hallja az egy csengetést, de a 
készülékén megjelenik nem 
fogadott hívásként. A csa-
lók azt remélik, hogy az em-
berek kíváncsiságból, óvat-
lanul visszahívják ezeket a 
külföldi, emelt díjas telefon-
számokat. A bűnbandák na-
ponta akár 10-12 ezer hívást 
is kezdeményeznek.

Európában az országok elő-
hívó száma kétjegyű, a csa-
lók általában 200-zal kezdődő 
számokról hívják az előfi ze-
tőket, így ezekkel kell vigyáz-
ni. Ha valakit ilyen számról 
hívnak, ne hívja vissza azt, 
illetve ellenőrizze, hogy az 
előhívó szám melyik ország-
hoz tartozik.

Újra támadnak külföldi számról 
hívó telefonos csalók

www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu

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

Manual Hungary Kft.

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

innovatív nemzetközi csapat

modern drogéria környezet

rutinos szakértő kollégák

fejlődési lehetőség

ELADÓ 
PÉNZTÁROS

KOLLÉGÁKAT
KERESÜNK

BUDAPESTI BOLTJAINKBA

Szakképzések és szakmai képzések 
Budapesten

www.apave.hu/Akademia
Apave Magyarország Kft. - Apave Akadémia

• 3D nyomtatás
•  PLC programozási ismeretek 

További információ: Farkas László: +36 30 540 6652

•  Építő- és anyagmozgató gép kezelője 
(Targoncavezető) (OKJ 32 582 02) 
Nyilvántartásba vételi szám: E-000663/2014/A006; 
További információ: Hajdu Ferenc: +36 30 377 0257

•  Munkavédelmi technikus (OKJ 52 862 01) 
Nyilvántartásba vételi szám: E000663/2014/A009; 
További információ: Molnár Fruzsina: +36 70 443 2000

•  Villamos alállomás kezelő (OKJ 35 522 11) 
Nyilvántartásba vételi szám: E-000663/2014/A001. 
További információ: Jambrich István: +36 30 490 1895.
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ABLAK
ABLAK AKCIÓ  -45%, www. ablaksztar. hu, Tel.: 

06-1/273-0835

ABLAKAJTÓ
TÓ-ABLAK  Akció 42% kedvezmény! Bel-

és bejárati ajtók egyedi méretben fel-

kül! Cím: 1162 Bp. Rákosi út 82. Tel.: 

06-0609, Mobil.:0
6-70/679-8418 

dapestnyilaszaro. hu ABLAKCSERE RE AKCIÓ  ajándék redőnnyel, 

dvezménnyel! 5 év garancia.Tel.: 

9

AKFELÚJÍTÁS
Z-ig. Ablakmázolás, ablakbeál-

hőszigetelő üvegezés, ablak-

inak Kft. 06-70/657-1545
VÉTEL igázpalackját, hegesztő 

tmegvásárolnánk. Tel.: 

Gszervizhálóza- éből keresünk ncaszerelőket Szakmai ön- 011@gmail.
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Ez a kupon 6 ér Önne

Bp., VII. R
á

/Grand Ho Telefon: 06-2

KÉSZPÉNZ festményt, teljes h

da: XI. Fehérvári út 21/a

est: VII. Király u. 70. 

Tel.: 7
86-8224

ARANY: 9.250�F
EZÜST: 370�Ft-tól

ékszer

fazo
fazon

KP.

ARA KIRÁ

EGÉSZSÉG

otoro
s, ép 304 800,- Ft 0,- Ft

00,- Ft 
helyet

t

ORVOSI, KOZMETIKAI,
SZÉPSÉGIPARI
BÉRBEADÁSA

Szállá
s u. 2/b. 598

hu

anyzott és 
ttó)T

ó

06

AZON
gépet,

garanciá

MONORIER szigetelt csal kúttal. Irányár 06-20/988-59-71

KÁD KÁDFELÚJÍTÁS HŐ
val, Akció: fehér 16 00

240-9637, 06-30/989-42
KÉM

megbíz
ha szaké

rtelem kemenyfelujítokft
2007@ 063

Kastélyok ber

ezüsttárgyakat, 6-12 személyes 

stb. Kovács Margit kerámiákat, H

könyveket, antik bútoroka

Díjtalan kiszállással, értékb

Üzlet: +06-1/201-6188,

ST

ÉS 

ÁS

HITEL HÁZHOZ M
Expressz Hitelcen GYORS Hitelek ingatlanra a

3 nap alatt előzetes költségek n

BAR-listásoknak is megoldhat

Kedvező lakásvásárlási hitelek, cé

hitelek kezdő vállalkozásoknak is.

Adósságrendezés, személyi hitel.

www
.hite

l-gyo
rsan.

Gyors és korrekt ügyintézés, hívjon bizalommal!

Budai Gizella: 06-70/329-1543

Iroda: 06-1/200-5254,  

e-mail: expresszhitel@t-online.hu

V. ker. Bp., Fehérhajó u. 8-10., III. e
m.  15

FESTÉSMÁZOLÁS

Antialkoholista csapat 

es lakásfelújítást vállal!

@vipmail.hu 998-2369

tés, mázolás,
tázás, pézés,

zerelés, stb.

ERSZÁM
ogos gépeket, élhaj-

üllőt, CO hegesztőt, 
marót, kompresz-

6-70/6026-229
 ÉPEK

k javítása 4 389-8073, 

k mosó-
rosütőt 

ő-

Díjtalan Tele (1) 280

fe bútoro
m� ezüs teljes h

LEND
v

RÉGI KÖNYVEK,  könyvtárak, hag

magas áron. Díjtalan kiszállással házh

FONT ANTIKVÁRIUM 1062 Bp., Andrássy

332-1646. Nyitva: 10-18-ig. LAKÁSSZERVIZ Mosógépek
szerelését
vállalom!

Telefon:
06-20/950-4941

Felújított m
osógépek

garanciával.
PARKETTANYIKORGÁS

OZOG? NYIKOROG?

�s Lajos parkettásmester bontás 

ünteti meg a parketta nyikorgását! 

avítás, csiszolás, tükörlakkozás. 

echnológia. 10 év garancia.

0/941-4891, 404-1230

arkettanyikorgas.hu ŐNYRELUXA
CIÓ

!
S VÉGÉIG! NYÖK: ag és ed�nyök énnyel!

4
-2229 ny.hu

ÁSOK. 5%! s áron!

űanyag-
dőny: 
3év 

Buda
Pes
Tel.

K

Omeg akár 600 

Tartós, esztét
www.hazsz
Tel.: 

06-20

H�S FELÚJ 20% KEDV

SZOLGÁL

Lehel Csarnok - helyben vagyunk

sárolok nagyméretű és kisebb fe

dobozt, gyertyatartókat, tálcákat, törtezü

es Zsolnay porcelánokat, régi álló-, fali as

ékért első vevőként a legmagasabb árat fi

104 herendi17@freem
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Színes hírek

 ■ Dallos Bogi

első lemeze 

másfél éve

jelent meg,

azóta több klipje látott 

napvilágot, nyáron pe-

dig beturnézta az or-

szágot friss dalaival. 

A fi atal énekesnő a 2018-as 
évet a műsorvezetői tevékeny-
ségeinek és a háttérmunkának 
szentelte elsősorban, amely-
nek első gyümölcse a most 
megjelenő „Legszebb Péntek” 
című dala, amely kiváló ellen-
szer a téli depresszió ellen is.

A „Legszebb Péntek” az el-
múlt időszak kreatív termése, 
amely az első lemezhez hason-
lóan pozitív hangulattal bír. 

- Engem ez a dal, arra az idő-
szakra emlékeztet, amikor Bu-
dapestre költöztem és egy új 
fejezetet nyitottam az életem-
ben. A szám egy párkapcsolat 
legizgalmasabb szakászát, az 

ismerkedést írja le, 
amikor az esetle-
ges akadályok el-
lenére minden 
időtöket együtt 
szeretnétek tölte-
ni. A klipben ez a 
történet egy író-

asztalon elevenedik meg. A 
szöveg egyik kulcsmondata 
a „Nem kell más csakis egy-
más” amelyet nem csak szerel-
mi szinteken lehet értelmezni. 
Ebben az elhidegült világban, 
még mindig az a legfontosabb, 
hogy megőrizzük és megbe-
csüljük azokat az embereket az 
életünkben, akikre számítha-
tunk -  mesélte Bogi, aki Tariska 
Szabolccsal és Kedves Péterrel 
szerezte a friss dalt, amelyhez 
P. Szabó Péter rendezett klipet.

Dallos Bogi a következő hó-
napokban további dalokkal 
jelentkezik, de előtte komoly 
műsorvezetői kihívások vár-
nak rá. Januárban a „Dal 2019” 
házigazdája, míg márciusban 
folytatódik „7kor nálam!” című 
online talkshow-jának harma-
dik évada.

Ilyen Dallos Bogi 
legszebb pénteke

A Bud Spencer és Terence 
Hill fi lmből is jól ismert Du-
ne Buggy autót a jótékonysá-
gi aukció végéig bárki meg-
tekintheti az Aréna Plázában. 

Az árverés bevételéből a Heim 
Pál Gyermekgyógyászati Inté-
zetet támogatják a szervezők, 
a nyertesnek pedig szemé-
lyesen Terence Hill adja át a 

slusszkulcsot február 16-án 
Guido & Maurizio De Ange-
lis koncertjén a Papp László 
Budapest Sportarénában.

Óriási érdeklődés van 
a december 1-től indult 
árverés iránt, jelenleg 50 
000 euro felé tart a licitá-
lás összege. 

Buggy-t vegyenek!

Világpiaci árakhoz igazodva szeretettel várunk 
minden kedves érdekl�d�t. 

Autóroncsot egyben nem veszünk át! 
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Vas: 52 Ft/kg
Vaslemez: 44 Ft/kg
+8 mm fölötti: 58 Ft/kg
Akkumulátor: 200 Ft/kg

VASTELEP ÉRD
NAGYÁLLOMÁS

Tel./fax: 06-23/360-149
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig: 8.00–16.00 óráig

Az átvételhez szükséges dokumentumok:
Személyi igazolvány • Adóazonosító szám • Lakcímkártya

Futárszolgálat, 
raktározás üzleti 
ügyfeleknek

• csomagszállítás országosan 1 munkanap alatt • üzleti ügyfeleknek egye-
di árkalkuláció • webshop logisztika, bérraktározás, komissiózás,  csoma-
golás, disztribúció • üzemanyagfelár és rejtett költség nélküli díjszámítás 
• 
4m-ig • több csomagos címzett esetén, összsúly alapú fuvardíj számítás • 
utánvétek visszajuttatása utalva és készpénzes formában is • sms, email 

-
deléshez • export csomaglogisztika Európa 17 országába

Koncz Mátyás +36 (20) 251 3873
koncz.matyas@postnet.hu

Kérjen egyedi ajánlatot!

www.postnet.hu

1151 Bp. 
Székely Elek u. 13-15.

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

Hirdetésfel vé te l !

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
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 ■ Üde színfoltja a szín-

házi világnak Balogh An-

na, aki csodálatos hang-

ja mellett sugárzó egyé-

niségével is rabul ejti a 

közönséget az ország 

bármely színpadán.

Hatalmasat fordult vele a vi-
lág az elmúlt három évben, 
az élet legfontosabb szere-
pe által az eddiginél is több 
oldalát képes felvonultatni, 
köszönhetően annak a cso-
dának, hogy Liza születésé-
vel édesanya lett. A kislány 
már elmúlt hároméves, Anna 
pedig újult erővel, hihetetlen 
energiákkal veti bele magát a 
munkába, pályája a korábban 
megkezdett diadalúton töret-
lenül ível felfelé.

– 2018 szeptemberében mu-
tatta be a Madách Színház a 
Rocksuli című rock musicalt, 
amelyben Patty Di Marco sze-
repét formálod meg. Azóta is 
nagy sikerrel fut az előadás, 
a közönség egyértelműen 
a szívébe zárta. Számodra 
mit jelent ez a darab és ez 
a szerep? 

– Nagyon szerettem a gye-
rekekkel együtt dolgozni, 
vagy csak úgy a büfében el-
beszélgetni velük. Volt, hogy 
hozzám fordult tanácsért egy 
kislány, és miután megoldó-
dott a probléma, átölelt, meg-
puszilt és csak bújt hozzám. 
Ezek igazán hálás pillanatok. 
Megfi gyeltem, hogy ez az a 
kor, amikor kezdenek, kicsit 
kamaszodni, de még „babák”, 
hihetetlenül őszinték. Még 
bennük van a csoda. 

A szerep pedig azért olyan 
szuper, mert nagyon erős ka-
rakter. Ugyan negatív szerep-
lő, mégis egy színes személyi-
ség. Meg is lepett, hogy sok 
kislány mondta nekem, hogy 
neki ez a kedvenc szerepe. A 
premier után a férjem meg is 
ijedt, hogy ilyen nagy „hiszté-
rika”is tudok lenni. Ekkor ne-
vetve csak annyit mondtam, 
hogy „Ugye milyen jó, hogy 
ezt a színpadon adom ki és 
nem otthon?”

– Hol lehet mostanában ta-
lálkozni veled?

– Leginkább a Madách Szín-
házban, a Centrál Színházban 
és szinkron szerepekben.

– Az eddigi feladataid kö-
zül melyik volt a legkedvesebb 
számodra?

– Nagyon szerencsés va-
gyok, mert szinte az összes 
igazán nekem való nagy sze-
repet eljátszottam. Persze volt, 
ami kimaradt, de mindig azt 
mondom, hogy semmi nem 
véletlen, annak biztos úgy 
kellett lennie. Amit sajnálok, 
hogy már nem játszom, az a 
Kapj el című kétszemélyes mu-
sical, amit Szomor Györggyel 
játszottunk Békéscsabán, ha 
jól emlékszem öt évig. Imád-
tam, mert az éneklés mellett 
prózában is tudtam benne 
lubickolni. Ez volt a leghosz-
szabb ideig játszott darab a 
színházban.

Aztán ott volt a Spamalot 
Tó úrnője a Madách Színház-
ban vagy az Avenue Q  a Cent-
rál Színházban, ahol megint 
csak speciálisan sokszínűnek 
kellett lenni és nagyon jó mu-
sicalek voltak! De a Cabaret 
Sally-je vagy a Chicago Ro-
xie-ja, Velmája, és az Ájláv-
jú is nagy kedvencem, amit 
most újra műsorra tűzött Pus-
kás Tamás a Centrál Színház-
ban, Harangi Mária rendezésé-
ben. Pár éve már nagy sikerrel 
ment, de szerencsére újra élet-
re keltették és imádják a né-
zők ezt a négyszereplős, nem 
mindennapi humorral és zenei 
világgal rendelkező musicalt, 

amely tele van olyan élethely-
zetekkel, amelyek görbe tük-
röt mutatnak önmagunkról és 
a társadalomról.

– Egy színész életében da-
rabok jönnek-mennek, sok 
energia befektetésével felké-
szül egy-egy szerepre, évekig 
játssza, majd lekerül a mű-
sorról és el kell búcsúznia tő-
le. Te hogy éled ezt meg? Volt 
olyan előadás, amelynek el-
engedése mélyen megérintett?

– Az Édes fi aim című Art-
hur Miller drámát nagyon 
szerettem. Fantasztikus szí-
nészekkel játszottam együtt, 
akik kiváló, alázatos partne-
rek is voltak egyben és na-
gyon működött közöttünk az 
a bizonyos kémia. Ezt még az 
osztályfőnököm, Kerényi Im-
re rendezte. Meglepett, hogy 
ő még a hangosítónak is azt 
mondta, hogy „Alkosson!” Va-
lahogy mindig nyugodt volt. 
Hozzánk nem engedte be a po-
litikát. Az osztályba sem és a 
színpadra sem. Az előadások 
pedig jönnek-mennek. Egyszer 
minden elmúlik. Ez nem tra-
gédia. Helyet kell adni az új-
nak és az új impulzusoknak is. 

– Szabadúszóként tevékeny-
kedsz, nem vagy egyetlen tár-
sulatnak sem állandó tagja. 
Mitől függ, hogy hol érzed jól 
magad? Mi a fontos számod-
ra egy színházi közösségben, 
ahol feladatot vállalsz?

– Ahol azt érzem, hogy 
őszintén, nyitottan, szeretet-
teljesen állnak hozzám, ott én 

is jól érzem magam. De ehhez 
nekem is el kell fogadnom a 
többieket vagy az adott körül-
ményeket, hálásnak kell len-
nem és alázattal végeznem a 
feladatomat. Mindenkitől és 
mindenből lehet tanulni. 

– Mindezidáig főként zenés 
produkciók kísérték a karrie-
redet. Szándékos döntés volt, 
hogy elkerültek a prózai sze-
repek vagy csak így hozta az 
élet? Lenne igényed rá, hogy 
komolyabb hangvételű, prózai 
darabokban is próbára tedd 
magad?

– Kaphattam volna prózai 
társulatba fi x szerződést, de 
Liza születése előtt, amikor 
még próbálgattam a szárnya-
im, féltem lekötni magam, 
nehogy véletlenül egyeztetés 
miatt máshol elessek egy na-
gyobb szereptől. Persze volt, 
hogy bántam, mert a szabad-
úszás kemény. Most anyaként 
máshogy látom. Már lehet, 
hogy leszerződnék. És igen, 
mindig is nagy igényem volt, 
hogy a prózai oldalam is ki 
legyen bányászva, kísérle-
tezhessek sokféle szerepkör-
ben. Remélem, az élet meg-
adja, hogy kiteljesedhessem 
mindkét területen.

– Kislányod, Liza szeptem-
berben múlt hároméves. Mit 
adott számodra az anyaság, 
hogy érzed, miben formálta a 
személyiségedet?

– Felelősségteljesebb és hi-
perérzékeny lettem. Ez alatt 
azt értem, hogy azóta, ha 

meglátok egy teljesen idegen 
babát vagy gyermeket, elered-
nek a könnyeim. A Rocksuli 
egyik próbáján is volt, hogy 
elsírtam magam... Hormonok? 
Másféle tudatállapot? Nem tu-
dom, de nagyon élvezem! Még 
annyira tiszták, nincsenek „le-
földelve”, tisztábban érzékel-
nek és éreznek. Véleményem 
szerint a legtöbb gyermek na-
gyon okos, csak maximum az 
egyéni életkörülmények, szo-
cializáció miatt, „kockásod-
nak”, tompul az agyuk. Én nap 
mint nap rengeteget tanulok 
Lizától. Nagyon sokszor há-
lát adok érte, hogy ő van ne-
kem és hogy engem választott 
anyukájának.

 – Mit tartasz eddigi életed 
legnagyobb tanulságának?

– Több is van, de talán az 
volt az eddigi leglényegesebb 
felismerésem, hogy az önál-
tatás észrevétele, a félelem le-
győzése, mások elfogadása, 
a megbocsájtás és a szeretet 
az, ami célravezető. Ez trivi-
álisnak hangzik, de megvaló-
sítani nagyon nehéz. Például 
a megbocsájtás sem történik 
meg azonnal, hiába mondjuk 
valakinek, hogy rendben van, 
ha agyban meg is történt, de 
a szívben egy hosszabb, több-
lépcsős gyógyulási folyamat, 
ahol igenis nyitni kell a másik 
felé, aki megbántott, különben 
nem fog menni.

– Milyen új feladatok vár-
nak rád a közeljövőben?

– Felkérést kaptam egy több 
vidéki helyszínt érintő fellé-
pés-koncert sorozatra, és szá-
mítok a színigazgatóimra is. 
A többit pedig a fentiek biz-
tos tudják már, én még nem.

– Milyen terveid vannak 
a közeli és a távolabbi jövő-
re vonatkozóan akár a kar-
riered, akár a magánéleted 
területén?

– Nem vagyok különöseb-
ben tervezgető típus. Filmes 
területen, sorozatokban vi-
szont szívesen szerepelnék 
újra. Nyilván mindig lebeg 
valami a levegőben, de azo-
kat meg nem szabad előre el-
mondani, mert még nincs itt 
az ideje… Budai Klára

Balogh Anna: „Mindenkitől és mindenből lehet tanulni”

Vigyázz magadra, fiam!
Vigyázz magadra, fiam! címmel könyv jelent meg a Bojtorján együttes történetéről. A 

hetvenes-nyolcvanas években rendkívül népszerű eastern country stílus egyik legjobb 

zenekarának krónikáját a fővárosi Rockmúzeumban mutatták be.

M
os

óg
ép

ek
 sz

er
el

és
ét

 vá
lla

lo
m

!     
 Te

le
fo

n:
 06

-2
0/

95
0-

49
-4

1   
   F

el
új

íto
tt 

m
os

óg
ép

ek
 ga

ra
nc

iá
va

l!



52019. február 7.

További ajánlataink: www.keneditravel.hu honlapunkon és katalógusunkban.
KÉRJE 2019. ÉVI 224 OLDALAS KATALÓGUSUNKAT 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

KENEDI TRAVEL  ELŐFOGLALÁS 2019!
MÁRCIUS 31IG 811% KEDVEZMÉNNYEL FOGLALHAT!

BAZI NAGY
GÖRÖG KEN-EDI BULI!

Vidám, zenés nagysikerű programunkra 
sorra állítjuk be az időpontokat!

Időpont: 
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%!

SZABADKA
busz, csoportkísérő

ápr. 6. 8990 Ft/fő -8-11%!

LIECHTENSTEIN ÉS BURGENLAND
busz, idvez.,

ápr. 6.  8990Ft/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%!

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%!

DOBRONAK – 
AZ ŐRSÉG SZÍNEI ÉS ÍZEI

busz, idvez., svédasztalos ebéd korlátlan 
italfogyasztással (bor, üdítő, ásványvíz)
ápr. 14. 14 900 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%!

VESZPRÉM-VÁRPALOTA-SZÉKESFEHÉRVÁR
busz, idvez., ebéd

ápr. 14.  8490 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%!

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%!

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%!

BÉCSÚJHELY ÉS SOPRON
busz, idvez., ebéd

ápr. 26.,  9990 Ft/fő -8-11%!

JELI ARBORÉTUM-SÁRVÁR
busz, idvez.

ápr. 27., máj. 4.  8990 Ft/fő -8-11%!

OCHTINA-ROZSNYÓ-RIMASZOMBAT
busz, idvez., ebéd

ápr. 27. 9990 Ft/fő -8-11%!

PARÁDSASVÁR-EGER
busz, idvez., ebéd

ápr. 28.,  8990 Ft/fő -8-11%!

ERDÉLY –
SZÉKELYFÖLD KINCSEI

 5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj négycsillagos szállodában, 

svédasztalos reggeli, kirándulások, 
húsfeldolgozó látványműhely látogatás 

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

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

TOSZKÁN TÁJAKON
5 nap 4 éj

busz, idvez., 4 éj háromcsillagos szállodában, 
kirándulások, idegenforgalmi adó

május  1-5. 88 900 Ft/fő -8-11%!

FRAKNÓ VÁRA-SOPRON
busz, idvez., ebéd

máj. 3. 9490 Ft/fő -8-11%!

SEEGROTTE-HEILIGENKREUZ-MAYERLING
busz, idvez.

máj. 4. 9990 Ft/fő -8-11%!

MARIAZELL
busz, idvez.

máj 4. 11 990 Ft/fő -8-11%!

ZÁGRÁB-MARIJA BISTRICA
busz, idvez.

máj. 4.  11 490 Ft/fő -8-11%!

HEREND-TIHANY-BALATONFÜRED
busz, idvez. 

máj. 4. 9490 Ft/fő -8-11%!

KALOCSA-HAJÓS
busz, idez., ebéd, borkóstoló

máj. 5.9990 Ft/fő -8-11%!

ALCSÚT-MÓR-MAJKPUSZTA
busz, idvez., ebéd, borkóstoló

máj. 5. 9490 Ft/fő -8-11%!

BÉCS ÉS HÍRES TEMPLOMAI
busz, idvez.

máj 11. 8890 Ft/fő -8-11%!

BESZTERCEBÁNYA-ZÓLYOM
busz, idvez.

máj. 11. 8490 Ft/fő -8-11%!

KISTAPOLCSÁNY-MALONYA
busz, idvez.

máj. 11. 7990 Ft/fő -8-11%!

UMBRIA A SZENTEK FÖLDJE 5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj négycsillagos szállodában 

svédasztalos reggelivel, kirándulások a 
program szerint idegenforgalmi adó

május 15-19. 86 900 Ft/fő -8-11%!

TIROL ÉS BOLZANO 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában, 

svédasztalos reggeli, tiroli folklór est 
vacsorával, kirándulások a program szerint

május 16-19.
71 900 Ft/fő -8-11%!

ÓZD FILMTÖRTÉNETI EMLÉKPARK 
ÉS AZ EGRI BEATLES MÚZEUM

busz, idvez., ebéd
máj. 18. 9490 Ft/fő -8-11%!

DOLOMITOK LEGSZEBB TÁJAI
5 nap 4 éj

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

május 22-26. 
94 900 Ft/fő -8-11%!

KRAKKÓ-WIELICZKA-AUSCHWITZ-
ZAKOPANE 4 nap 3 éj

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

belépő
május 23-26. 44 900 Ft/fő -8-11%!

ÉSZAK-ERDÉLY MAGYAR EMLÉKEI 
4 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában, 
svédasztalos reggeli, kirándulások a program 

szerint
május 23-26. 45 900 Ft/fő -8-11%!

TOSZKÁN NYARALÁS ELBA-SZIGETI 
KIRÁNDULÁSSAL

6 nap 5 éj
busz, idvez., 5 éj háromcsillagos szállodában, 
svédasztalos reggeli, ingyenes napozószékek, 

napernyő a szálloda saját strandján
május 27-június 1.

94 900 Ft/fő -8-11%!

LONDON-OXFORD-WINDSOR-
STONEHENGE 8 nap 7 éj

busz, idvez., 7 éj háromcsillagos szállodában, 
kirándulások a program szerint, svédasztalos 

reggeli, kompjegy
június 6-13.

174 900 Ft/fő -8-11%!

PRÁGA-PLZEN-BRNO 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában,  
svédasztalos reggeli, kirándulások a program 

szerint
június 7-10. 

41 900 Ft/fő -8-11%!
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. II. Pedagógus Expo 
A legfrissebb pedagógiai módszerekre és eredményekre nyit ablakot a Pedagógus Expo február 

23-án, szombaton a Budapest Kongresszusi Központban. A rendezvény házigazdája Novák Pé-

ter lesz, az előadók sorában találkozhatunk többek között Böjte Csabával és Gyarmati Évával is.Álláspont

 ■ Néha kifejezetten ide-

gesítő tud lenni, mikor 

valaki olyannal dolgo-

zunk együtt, aki ahelyett, 

hogy magától elmonda-

ná az ötleteit, például 

egy megbeszélés alkal-

mával, inkább csönd-

ben hallgatja, hogy mit 

mondanak a többiek. 

Egy introvertáltnak majd-
hogynem mindennél 

fontosabb az idő. Hagyjunk 
neki időt arra, hogy gondol-
kozzon, és arra is, hogy cse-
lekedjen. Megfontoltabb, 
azonban ezáltal precízebb 
eredményt is kapunk tőle. Le-
het, hogy azonnal is tud vála-
szolni vagy csinálni valamit, 
de az nem lesz kellően átgon-
dolt. Ő kevésbé mozog otthon 
a spontaneitás talaján…

Mivel ők nem szeret-
nek annyira beszélni, ezért 

jobban járunk, ha inkább 
e-mailben egyeztetünk velük. 
Sokkal több információt tu-
dunk így kiszedni belőlük.

Az introvertált emberek na-
gyon jól tudnak koncentrálni. 
Ha kapnak egy feladatot, akkor 
nem egyszerű őket kizökken-
teni. Bár a legtöbb ember vi-
szonylag hamar elveszti mind 
az érdeklődését, mind a kitar-
tását, addig egy introvertált 
(nem szereti az erősebb kül-
ső ingereket), így sokkal job-
ban tudja folytatni a munkát.

Az introvertáltakat nehéz 
kihozni a sodrukból, mert 
elég nyugodt személyiség-
nek mondhatók. Bármilyen 
probléma is adódik, nyugod-
tan tudnak reagálni, és mivel 
nem idegesítik fel magukat, 
így könnyebben is találják 
meg a megoldást. Ez még 
egy plusz érv arra, ha valaki 
egy introvertált álláskeresőt 
interjúztat, hogy esetleg ér-
demes lenne meggondolni a 
felvételét.

Introvertált kollégák? Így 
dolgozzunk velük hatékonyan!

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

Új helyen, továbbra is 
1990. óta a Csepeliek szolgálatában

KÖRÚT KFT AUTÓSISKOLA
1211 II. Rákóczi F út 107-115/C – Rákóczi Liget lakópark 

• Járművezető-képzés minden kategóriában
• Gépkezelő (targonca, földmunkagép, emelőgép kezelő…képzések)

• Közlekedési szaktanfolyamok (GKI, ADR,…)
• Közlekedési továbbképzések

telefon: 06-20-9418-776, email: korutkft@gmail.com

A piac egyik meghatározó, 1992 óta fémhulladék 
kereskedelemmel, feldolgozással foglalkozó cég

SEGÉDMUNKÁS MUNKAERŐT
keres XXIII. kerületi munkavégzésre.

Feladatok: kézi anyagválogatás, anyagmozgatás.
Elvárások: minimum 8 általános iskola.

Előny, de nem feltétel: hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat, targoncavezetői jogosítvány

PÁLYAKEZDŐK, NYUGDÍJASOK ÉS MEGVÁLTOZOTT 
MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓK 

JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK.
Önéletrajzokat az info@mgg-mugu.com e-mail címre várjuk.

Munkarend: normál, egy műszakos
munkarend hétfőtől-péntekig.

Amit nyújtunk: versenyképes alapbér, 
teljesítmény alapú havi prémium, 

hosszútávú, megbízható munkahely
További elérhetőségeink: 

1239 Budapest, Ócsai út 4/a.
Mobil: 06-30-487-02-71 fax: 06-1-283-05-14

www.mugu.huM
ü-

gu
 K

ft
.

1202 Bp., Nagyk�rösi 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

Komplett kivitelezés!
6 légkamra

GABI
ABLAK

38% kedvezmény 01.02-02.28-ig 
ABLAK ÉS ERKÉLYAJTÓRA

Minden m�anyag nyílászáró egyedi gyártású! 
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

Budapest XXIII. kerületi 
partnercégünk számára az 

alábbi munkakörökbe 
keresünk munkatársakat:

Amit kínálunk:

06203505734
Kölcsönzést-közvetítést engedélyező 

nyilvántartási szám: 4376-4./2003
24

94
64

 

06-70/572-4464

Hirdesse meg Budapesten!

Tel.: 887-0707
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Már fizethetünk az új 500 forintossal
A régi típusú 500 forintosokkal 2019. október 31-ig lehet majd fizetni. November 1-től a ré-

gi típusú 500 forintosok nem értéktelenednek el, hiszen azokat a hitelintézetek 3 évig, az 

MNB pedig 20 évig térítésmentesen cseréli.

 ■ Már csak 3-4 hóna-

pig működhet jelen for-

májában a Budapes-

ti HEROSZ Állatotthon, 

ha nem kap azonna-

li pénzbeli segítséget.

Az egyesület az szja 1%-ának 
felajánlásából fi nanszírozza 
a kiadásokat, azonban most 
nem érkezett elegendő utalás 
a HEROSZ Budapesti Szer-
vezetének. Legutóbb sokan 
jártak úgy, hogy olyan szer-
vezeteket jelöltek meg a be-
vallásukban, melyek nem is 
léteznek, így veszett el több 
száz millió forintos segítség.

Közel harminc éve műkö-
dik a Brassói-Nyél utca sarkán 
a Budapesti HEROSZ Állat-
otthon, mely befogad meg-
unt, elkóborolt, gazdátlan ál-
latokat. A hely, ahol nemcsak 
kutyák vagy macskák talál-
nak otthonra és kapnak egy 
második esélyt a szebb élet-
hez, hanem madarak, teknő-
sök, kígyók, birkák, kecskék, 
rágcsálók vagy éppen nyulak. 
Az állatotthon folyamatosan 
telt házzal (70-80 kutya, 20-
30 macska) működik, ha van 
is üresedés, rögtön érkezik új 
állat, tehát nagy szükség van 
az otthonra. 

A dolgozók és az önkén-
tesek most támogatókat ke-
resnek, emellett egy nemrég 
elnyert pályázatnak köszön-
hetően telefonon is érkez-
het a segítség. A HEROSZ 
ADJUK ÖSSZE adományvo-
nal egy hívása 500 forintot 
ér, melyre SMS is küldhető. 
Hívja a 13600-as telefonszá-
mot, majd az automata beje-
lentkezése után adja meg a 
HEROSZ kódját: 40. Ugyaner-
re a számra küldhető sms, ak-
kor a 13600-as számra küldje 
a 40-et. Egy telefonhívás vagy 
egy sms üzenet értéke 500 Ft, 
amit meg is kap az egyesület! 

Ha valaki nagyobb összeg-
gel szeretné segíteni az ál-
latmentők munkáját, akkor 
a szervezet számlaszámára 
utalhat, mely a következő: HE-
ROSZ BUDAPESTI SZERVEZE-
TE. Számlaszám: 11707024-
20151483. (Viszkocsil Dóra)

Veszélyben a HEROSZ 
Állatotthon! 

 ■ Az elektromos töltő-

állomásokat üzemeltető 

NKM Mobilitás Kft. bőví-

ti telefonos applikációját, 

az új funkcióval a Mobi-

liti néven működő orszá-

gos hálózat töltőit már 

az applikációból tudják 

majd csatlakozás után 

elindítani az ügyfelek.

Ennek segítségével az autósok 
nyomon tudják majd követni 
a töltéseket, és az elindított 
töltést is csak maguk tudják 
majd leállítani. Emellett RFID 
kártyás azonosítást is elérhe-
tővé tesz a társaság, amellyel 

a töltők indításához és leállítá-
sához az applikációban törté-
nő regisztráció után már a te-
lefont sem kell majd elővenni.

Az applikációból történő 
indítás először a budapesti 
KÖKI terminál parkolójában 
telepített Mobiliti töltőknél 
érhető el, itt három töltő már 
kizárólag az applikáció segít-
ségével indítható el.

App-ról is indítható az 
elektromos autók töltése

MEGRENDELÉS:

+ 36/30 310 20 50
MEGRENDELÉS:MEGRENDELÉS:

+ 36/30 310 20 50
Díjmentes házhoz szállítás!

BALLONOS ÉS PALACKOZOTT 
ÁSVÁNYVIZEK, 

FORRÁSVIZEK OTTHONÁBA, 
MUNKAHELYÉRE!

info@vizbolt.hu
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ADÁS-VÉTEL
BÉLYEGFELVÁSÁRLÁS!  Könyv, pénz, jelvény, 
egyéb gyűjtemények vétele, díjtalan kiszállás-
sal. Pál István Tel.: 06-20/947-3928
DOMINANT NYOMDAGÉPEK  , Grafopress GPE 
stancológép valamint Adast maxima 80-as vágó-
gép eladó. Telefon: 06-30/9154-119

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

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

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

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

ÁLLÁS
NYUGDÍJAS MUNKALEHETŐSÉGEK  Budapest 
különböző részein, 2-4-6 órában. Takarítás, 
konyhai kisegítés, cukrászdai munka, porraloltó 
összeszerelés, tálaló, ablakgyártás, pénztáros 
és könnyű fi zikai munkák. 06/1-781-0045 vagy 
06/20-215-0837. Északi Szomszédok Nyugdíjas 
Szövetkezet, 1134 Budapest, Kassák Lajos u.50.
CÉGÜNK VILLANYSZERELŐKET  keres. Munka-
végzés: Budapest. Szállás, utaztatás biztosított. 
Kimagasló bérezés+bónuszok. Decar Trade Kft. 
06-70/434-7128

Há
z- é

s la
kásfelújítás

Csak pontosan, szépen,
         úgy érdemes.

Gipszkartonozót,
lakatost,
burkolót, 

kőművest,
festőt felveszek!

06-20/998-2369
VIDÉKI VASBETON  előregyártó üzembe szakirá-
nyú végzettséggel, tapasztalattal rendelkező, épí-
tőiparban jártas MŰVEZETŐT/MINŐSÉGELLENŐRT 
keresünk. Tel.: 06-70/336-2200. HardferrBau Kft.
PESTERZSÉBETI  kis létszámú idősek otthonába 
ápolónőt keresünk. Jelentkezés munkaidőben: 
+36-20/397-0224 Ambrózia Kft.
KECSKEMÉTI NEMZETKÖZI  áruszállító cég keres 
német és/vagy angol nyelvtudással rendelke-
ző, agilis munkavállalót fuvarszervezői pozíci-
óba. Fuvarszervezői tapasztalat előnyt jelent. 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a burochef@
bitointertrans. hu címen lehet. Bitó Intertrans Kft.
ÖSSZESZERELŐI MUNKÁRA  keres a BC Enginee-
ring Kft. 50 éves korig dolgozókat XVIII. kerület-
ben. Azonnali kezdéssel! Tel.: 06-30/928-5963 

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

FESTÉKRAKTÁRBA KERESÜNK  bekeverőket 
Soroksárra, 2 műszakba, 8 órába. Továbbá ke-
resünk 11. kerületbe élelmiszeripari céghez, 1 
műszakba árufeltöltőt, valamint margarinipari 
segédmunkást szintén 11. kerületbe. Pest me-
gyei telephelyekre csomagolókat, gépkezelő-
ket 2 műszakba, Budapestről ingyenes céges 
busz megoldott. Felvételi: 2019. 02.13., szerda 
13.00 óra, Csepeli Munkásotthon, Árpád u. 
1. Érdeklődni: 06-70/342-1653, S-Forrás Kft.

A PANNONLOG TRANSPORT KFT.  C+E kategóriá-
val rendelkező nemzetközi kamionsofőrt keresünk 
(11500 km esetén 500000 Ft) kiemelt bérezéssel. 
Telephelyünk Újhartyánban található. Bővebb fel-
világosítást 06-70/383-1686 és a 06-70/617-2702 
számú telefonszámon kérhet.

Váci munkavégzéssel

keresünk C és E 
GKI vizsgával

 

Érd.: 30/984-3666

Budapesti takarító cég 
rész- és teljes 

munkaidőbe keres új 
munkatársat 

TAKARÍTÓ 
pozícióba.

Jelentkezés: Az 
iroda@pedanteria.hu 

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

da
nt

ér
ia

 K
ft

.

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

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

CSERÉPKÁLYHA
CSERÉPKÁLYHÁS:  építés, átépítés, javítás, bon-
tás, ingyenes állapotfelmérés. Nyugdíjas kedvez-
mény! T.: 06-30/418-3292

ÉLETJÁRADÉK
MAGÁNYOS?  Ellátásra szorul? Vagy csak rossz az 
anyagi helyzete? Életjáradéki, eltartási szerződést 
kötnék. 06-30/517-4580
KIEGÉSZÍTENÉ NYUGDÍJÁT?  Nagyobb összegű 
készpénzre van szüksége? Kössön életjáradéki 
szerződést! 06-30-188-5118

ÉPÍTŐANYAGOK
II. OSZTÁLYÚ  trapézlemez akció! Horganyzott és 
színes trapézlemezek 1200-1300 Ft/m² (nettó). 
Tel.: 06-29/367-618, 06-70/318-9472

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

FESTÉS-MÁZOLÁS
SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS  -olcsón, 
minőségben takarással, bútormozgatással Tel: 
06-20/9877-273, Vezetékes: 706-64-19
FESTÉST, MÁZOLÁST,  burkolást vállalok! Nyug-
díjasoknak kedvezménnyel, bútormozgatással, 
takarítással! Tel.: 06-30/422-1739

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

GÉP, SZERSZÁM
VÁSÁROLNÉK  lakatos, bádogos gépeket, élhaj-
lítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, 
műszerészesztergát, marógépet, kompresz-
szort, invertert, kis gépeket. 06-70/6026-229

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

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

Felújított mosógépek 
garanciával!

Mosógépek  
szerelését vállalom! 
Telefon: 06-20/950-4941

INGATLAN

A FŐVÁROS  II. Kerületének legforgalmasabb 
közlekedési csomópontjában a Széll Kálmán té-
ren kiadó egy közel 400 m²-es iroda. I.Á: 950.000 
FT+Áfa +rezsi/hó Érd: 30/556-8652

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

•  Valóban versenyképes 
bérezés

•  Kimagasló béren kívüli 
juttatások

• Havi mozgóbér
• Félévente jutalom

•  Képzések / továbbképzések
•  Céges szálló, ill. 

albérlet támogatása
•  Vállalati buszjárat
•  Vidékieknek hazautazás 

támogatás

•  Céges üdülő használat 
(Balaton, Zemplén)

• Sportolási lehetőség
•  Kirándulások, 

rendezvények, egyéb 
juttatások

Nyitott pozíciók – kettő vagy három műszakos 
munkarendben:

Amit kínálunk:

www.femalk.hu/karrier

CSEPELI ÉS DUNAVARSÁNYI TELEPHELYÜNKRE 
EGYARÁNT KERESÜNK:

- Awi hegesztő
- CNC marós
- Esztergályos

- Karbantartó lakatos
- Elektroműszerész
- Szerszámfelfogó lakatos

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

Ezüsttárgyakért kimagasló árat  
fizetünk készpénzben!

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

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

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

06-30/788-6062

Hagyatékot 

is!

222222

ttt

akár

10 000–30 000 Ft 

darabja

Agancs felvásárlás!

Hirdessen a Szuperinfóban!

Telefon: 
06-1/887-0707

E-mail: 
hirdetes@szuperinfo.hu
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LEHEL CSARNOKBAN,  jól bevezetett 11,5 nm-es, 
forgalmas helyen lévő üzlet február 1-től kiadó: 
+36-30/257-9207

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

JÁRMŰ
AUTOBONTÓ  autókat vásárol bontásra, bontá-
si igazolás kiadása a bontóba szállítás ingye-
nes. 30/455-8719

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

KÉMÉNY
KÉMÉNYBÉLELÉS,  kondenzációs, illetve ha-
gyományos tüzelőberendezésekhez, Ügyin-
tézéssel, kiszállási díj nélkül. Mosolygós árak, 
ügyfélbarát munkavégzés. botoskemeny@
gmail.com 06-20/624-0601

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

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

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

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS
FESTÉS, MÁZOLÁS,  külső-belső hőszigetelés és 
kapcsolódó szakipari munkái. T.: 06-30/9413-563, 
www. szobafestok.eu, info@vabu. hu

Arany, ezüst, briliáns, fogarany és órás-, 
ékszerész hagyaték felvásárlás!

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

Herendi, Zsolnay porcelánok

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

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

Ékszerek aukciós áron! 
Antik arany; Gyémánt; Briliáns

KORREKT, MEGBÍZHATÓ, LEINFORMÁLHATÓ

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

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

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

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

Zsazsa Galéria
Szakértelem és becsület egy helyen

Készpénzért vásárolunk 
festményt, bútort, porcelánt, szőnyeget, 

ezüst dísztárgyakat és készleteket, 
zománcos és brilles ékszereket,

továbbá hagyatékot.
Kérem jöjjön el 

hozzánk!

ARANY
EZÜST
ÓRA

BRILL
BOROSTYÁN
HAGYATÉK

BETANÍTOTT 
MUNKÁST

Ha szeret önállóan dolgozni, JÓL KERESNI egy össze- 
szokott csapatban, VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

Jelentkezés: Sinka Lászlóné 06-30-556-6749
E-mail: sinka.marcsi@intermetal.hu

Piacvezető 
nagyvállalat keres 

TARGONCA 
VEZETŐT

ÉS

A munkavégzés helye a cég csepeli központja, 
1211 Budapest, Budafoki út 5-7.

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!
M�anyag és 

alumínium red�nyök
5% kedvezménnyel!

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

RED�NY JAVÍTÁSOK.
Szúnyoghálók -5%!

Napellenz�k akciós áron!

RÉGISÉG

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

SZOLGÁLTATÁS
TELJESKÖRŰ TETŐ-,  kémény-, bádogosmun-
kák, átépéítés, felújítás. Gyorsan, garanciával! 
06-30/961-9884, 06-30/977-1860

SZERETET SZOLGÁLAT,  lelki gondozás, ima-
kérés. Segítünk amiben tudunk! Hívjon bátran: 
06-30/419-6818

Hirdetésfelvétel: Telefon: 06-1/887-0707
E-mail: hirdetes@szuperinfo.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

TETŐ
TETŐFELÚJÍTÁS  cserepes lemezzel, palatető 
felújítás, lapostető felújítás. Ingyenes áraján-
lat. 06-20/911-1717

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

TETŐFEDŐ, BÁDOGOS  régi tetőjavítás cserép-
lemezzel, ereszcsatornázást vállalunk, akciós 
árban. Elérhetőség: 06-30/893-7418

TOLLTISZTÍTÁS

ÜDÜLÉS
ÜDÜLJÖN HAJDÚSZOBOSZLÓN  2éj félpanzióval 
élményfürdő belépővel 15.990 Ft/fő 03.31-ig. 
06-52/558-635

ELŐ-TAVASZI AKCIÓK APARTMANOKBAN!  Fürdő 
50m! 6nap/5éj szállás, 5 svédasztalos reggeli+5 
vacsora. Idegenforgalmi adóval, garázs, Wifi . 
CSAK: 23.250 Ft/fő/csomag.Több ajánlat http://
hajduszoboszlo.jaszbere. hu Tel: 30/381-7941

 ■ A Szent Ferenc Kórház 

által létrehozott, Út az 

egészséghez programja 

részét képzik a tanösvé-

nyek, melyek elsősorban 

szív- és érrendszeri be-

tegséggel vagy magas-

vérnyomás-betegséggel 

élők, illetve cukorbete-

gek számára készültek. 

A kórház szakemberei – szak-
mai partnerségben a Sanofi  
gyógyszergyárral –az újpesti 
önkormányzat segítségével 

hozták létre a tanösvényt a 
Farkaserdőben még 2016-ban.  
A kirándulás megtervezésé-
ben gyógytornász segíti az ér-
deklődőket, akik kölcsönöz-
hető teleszkópos túrabottal, 
pulzusmérő karórával és szív-
ritmusmérővel vághatnak ne-
ki az útnak. A séta folyamán 
mért és összegyűjtött adato-
kat aztán kiértékelik a szak-
emberek, és azok számára, 
akiknél kiugró adatokat ész-
lelnek, további szűrővizsgá-
latokat javasolnak. 

A hosszabb túraútvonal 4,2 
km, a rövidebb 2,4 km, ami 
akár egy óra alatt is kényelme-
sen teljesíthető. A tanösvény 
pihenőpontokkal tagolt, ké-
nyelmesen teljesíthető szaka-
szokra van osztva. A túraprog-
ram nem csak a panaszokkal 
élők, hanem az egészséges 
résztvevők számára is aján-
lott, betegségmegelőző céllal.

Tanösvény az egészséges szív-
és érrendszerért
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Koncz Balázs: 

Hogyan válj jól fizetett C# 
programozóvá? 

Vajon mibe kerül megtanulni 
programozni? Mire számít-
hatok a mun-
kaerőpiacon 
C# progra-
mozóként? 
Milyen plusz 
tudásra van 
szükség az 
alap programozói ismerete-
ken túl? Egyáltalán: hogyan 
gondolkodjam úgy, mint egy 
programozó?... Ha a fentiek-
hez hasonló kérdések foglal-
koztatják a kedves olvasót, 
akkor jól teszi, ha kezébe 
veszi A Hogyan válj jól fi ze-
tett C# programozóvá? cím-
mel most megjelenő okos kis 
kiadványt. 

A.F. Brady: Vakság
Metszően éles regény egy nő-
ről, aki olyan mélyre ereszke-
dik az őrületbe, hogy talán 

többé meg sem találja a ki-
vezető utat...

Sam James éveken át kö-
rültekintően építette hírnevét, 
mint a legnehezebb eseteket 
kezelő man-
hattani pszi-
chiátriai inté-
zet, a Typhlos 
legjobb pszi-
chológusa. 
Hisz benne, 
hogy ha magát nem is tudja 
megmenteni, megment vala-
ki mást. Ez a messiás-komp-
lexus ugyan hasznára válik, 
hogy segítsen betegeinek 
megküzdeni belső démona-
ikkal, ám sötét utakra is vezeti 
Samet, miközben saját mentá-
lis zűrzavara is feltárul előtte.

Amikor egy rejtélyes beteg, 
Richard érkezik a Typhlos-
ba, akit más terapeuta nem 
hajlandó vállalni, Sam elhatá-
rozza, hogy ő megfejti a férfi  
titkait és lelkét. Nem sikerül 
azonban rájönnie, miért tűnik 
Richard olyan normálisnak 

egy őrülettel teli kórházban. 
Ahogy Sam egyre jobban be-
lemerül a férfi  tekervényes 
múltjába, kénytelen alapos 
vizsgálatnak alávetni saját 
életét is – az alkoholizmu-
sát, a bántalmazó barátját –, 
az eredmény pedig halálra 
rémíti. És ezzel manipulatív 
játszma veszi kezdetét kette-
jük között.

Charlie Higson: 

The Enemy – Felnőttek 
nélkül

Charlie Higson regénye egy 
young adult disztópia első ré-
sze. Az ismeretlen vírus pusz-
tította London romjain gyere-
kek próbálnak egy új világot 
felépíteni. A 
végzetes jár-
ványt köve-
tően ugyanis 
bomlásnak 
indult tes-
tű, vérszom-
jas lényekké 

változtak mindazok, akik 
életben maradtak és elmúl-
tak tizennégy évesek. A kiska-
maszok különböző épületek-
ben barikádozták el magukat 
London-szerte, és csak akkor 
merészkednek ki az utcára, 
ha élelmet kell keresniük.

A bátor Arran és az érzé-
keny Maxie vezette gyerek-
csapat a Waitrose szuper-
marketben él. Tartalékaik 
megfogyatkoztak. Ám felbuk-
kan egy titokzatos fi ú, Jes-
ter, aki azzal kecsegteti őket, 
hogy a Buckingham-palotá-
ban biztonságos menedék-
re lelhetnek, ételben, italban 
sem lesz hiány. Nekivágnak 
az útnak, miközben város-
szerte mindenütt lesben áll-
nak a felnőttek. 

Mireille Guiliano:

A francia nők nem számol-
nak kalóriát

A könyv lebilincselő stílus-
ban ír a párizsiaknak a világ 

legérzékibb kagylójával folyta-
tott szerelmi viszonyáról. Fő-
ként az Huîtrerie Régisre, a 
Fény Városának szívében meg-
búvó szűk, zsúfolt osztrigabárt 
ismerhetjük 
meg, annak 
nyakas tula-
ját, de különös 
törzsvendége-
it is. A francia 
nők nem szá-
molnak kaló-
riát, amely részben kulturális 
utazás, részben szakácskönyv, 
részben életkép, bebizonyítja, 
hogy a párizsiaknak minden 
téren igen egészséges étvágy-
gyal bírnak. Megismerhetjük 
a világ legjobb osztrigafajtáit, 
azok tápértékét, illetve a hoz-
zájuk legjobban illő borokat. 
És ha ez nem elég, ott van még 
egy tucatnyi ínycsiklandó re-
cept, hogy ne csak epeked-
jünk, de a tettek mezejére is 
lépjünk. Virtuális párizsi ki-
rándulásra fel! Merítkezzünk 
meg az élvezetekben!

d
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Új albumon dolgozik 13 év után a Who
A rajongók a „sötét balladáktól a kemény rockig és a kísérleti elektronikus zenéig” 

mindenre számíthatnak. A Who 2006-ban jelentkezett utoljára albummal, az End-

less Wire pályafutásuk 11. stúdióalbuma volt. Az új lemez még idén megjelenik.Kikapcsoló

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

e-mail: rejtveny@szuperinfo.hu
2019. február 15.

rejtvénycsomagot sorsolunk ki.
A helyes megfejtést és a nyertesek nevét 

A Szuperinfó 2019/3. heti rejtvényének megfejtése:

Nyertese:
Markó László Márk, Budapest X.

Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.Ép
ül

 a
z 

Et
el

e 
Pl

az
a 

Ú
jb

ud
án

ro
va

tu
n

ka
t m

eg
ta

lá
lja

 a
 2

. o
ld

al
on

.
Ak

tu
áli

s



112019. február 7.

Sziámi 
dupla 
koncert
az A38-on

Június 22-én a Papp László Budapest 
Sportarénában ad koncertet a zseni-
ális énekes.

I M P R E S S Z U M

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

A Kiadó a megjelentetett hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott 
jogsérelemért felelősséget nem vállal, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket és 
hátrányokat a Megrendelőre hárítja.

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Sir Tom Jones 
újra Budapesten

Tom Jones zenei 
érdeklődése rendkí-

vül széles skálán mo-
zog. Bár olyan dalok 

kapcsán vált ismertté, 
mint az It’s Not Unusual, 

Delilah, What’s New Pus-
sycat, I’ll Never Fall In Lo-

ve Again, de évtizedekkel ké-
sőbb már a Kiss és az If I Only 

Knew dalai vezették a listákat. Egyi-
ke azon művészeknek, akik létrehoz-
ták a rhythm & blues műfaját, soul 
behatással. Legsikeresebb albuma pe-
dig karrierje 35. évfordulóján, 1999-
ben jelent meg, 
amelyen mások 
dalait dolgoz-
ta fel, és végül 
több, mint 5 mil-
lió példány talált 
gazdára belőle 
világszerte. 

Testből testbe címmel dupla kon-
certet ad a Müller Péter Sziámi 
AndFriends február 16-17-én az új-
budai A38 hajón. A csapat eljátssza a 
legsikeresebb Sziámi-lemez, az 1992-
ben megjelent Testből testbe dalait, 
valamint az újabb AndFriends-szá-
mokat is.

A Testből testbe a Sziámi máso-
dik lemeze volt, olyan da-
lok szerepelnek rajta, mint 
a Világegyetemista, a Zuha-
nórepülés, a címadó Test-
ből testbe, az Apokalipszis 
itt és most vagy a Kis tökös 
üstökös. A Müller Péter Szi-
ámi AndFriends 2012-ben 
egy zenélő baráti társaság-
nak indult, amely saját da-
lok írása és előadása mellett 

az URH, a 
Kontroll Cso-
port, a Sziámi és a ko-
rai Európa Kiadó dalait is rendszere-
sen játssza.

A konfl iktus látszólag 
Clausen tanácsos idős-
kori fellángolása miatt 
robban ki, melyet egy 

fi atal ta-

nítónő iránt érez, a mély-
ben azonban kicsinyes 

acsarkodás, hatalom- és 
vagyonféltés húzódik 
meg, mely szétterje-
dő mételyként gyil-
kolja a családot. 
Modernkori Le-
ar király – annak 
minden nemessé-
ge nélkül.

A József Attila 
Színház előadá-
sát Verebes Ist-
ván rendezte.

Kikapcsoló
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Gerhart Hauptmann:
Naplemente előtt

Ismét Wolfmother-koncert lesz az Akváriumban
Másodszor lép magyarországi színpadra a Wolfmother. A napjaink egyik 

legkülönlegesebb rockzenekarának számító ausztrál formáció június 15-én 

három év után visszatér a fővárosi Akvárium Klubba.

Ne érints meg!
A középkorú Laura 
retteg az intimitás-
tól. Nem tudja elvi-
selni mások érinté-
sét, ezért különféle 
terapeutákhoz és 
furcsa idegenekhez 
fordul segítségért. 

A nő számára egy különös 
utazás veszi kezdeti a szexu-
alitásban, miközben mind 
jobban összemosódik 
számára a valóság és 
a fi kció. A rendhagyó 
terápia során felül-
kerekedik régi szo-
kásokon, túllép 
tabukon, leküzd 
védekezési me-
chanizmusokat, 
egyúttal azt is 
megtapasztalja, 
hogy a legvárat-
lanabb módokon 
is megteremthető 
az intimitás.

Jennifer Anistonf

A vízöntő nő határozott, min-

den körülményben kiáll a véle-

ménye mellett. A február 11-én 

született Jennifer Aniston is sok

udvarlót elrettenthetett erős 

jellemével, célorientált látás-

módjával.

Ikrek

Egész héten kedvezző

szelek ffújnak, érdemess 

kihasználnia őket, haa 

ügyet intéz, vagy sze-

retne valamit vég-

hezvinnni. Ám a hét 

másoodik felében 

megglehetősen 

érzzékeny lesz.

Rák

Mostanábban 
nem 

olyan 

megértő, mmint szokott, és 

ezzel megglepi környe-

zetét. Türellmmetlen, in-

gerlékeny
éss nyersen 

fejezi ki a véélemé-

nyét. Érdemes len-
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A gyömbér – érték, mértékkel!
A gyömbér levesek, főzelékek, szószok, húsételek és sütemények készíté-

sénél is kitűnő ízesítő. Intenzív aromája miatt adagolásával takarékosan kell 

bánni, mert túladagolva kesernyés ízt ad az ételnek.Gasztronómia
 ■ A magyar köztudot-

tan leveses nép, ráadá-

sul a többi kultúrához ké-

pest meglepően sokféle 

ízvilágban és variáció-

ban készítünk forrón ka-

nalazható előételeket. 

A Falatozz.hu ételrendelő 
portál felmérése alapján a 
legnépszerűbb leves a hús-
leves, ami önmagában nem 

meglepő, hiszen ki ne akar-
ná a hétköznapi munkarutin 
közben felidézni a vasárna-
pi családi ebédek nosztalgi-
áját? A második helyezést a 
bableves érte el (a babgulyás 
népszerűbb, mint a Jókai-fé-
le verzió), a bronzérmet pe-
dig meglepő módon a hideg 
gyümölcsleves érdemelte ki. 
Negyedik a fokhagymakrém-
leves lett, majd a csontleves 

következik a kedvelt levesek 
sorában. Érdekes, hogy a gu-
lyásleves a szerény hatodik 
helyen végzett a Falatozz.hu 
adatbázisa szerint, holott az 
elsőszámú hungarikum leve-
sünkről, népünk kvintesszen-
ciájáról van szó.

A hazai ízek mellett azon-
ban egyre népszerűbbek ha-
zánkban más kultúrák specia-
litásai is. Az oroszok legalább 
annyira levesimádóak, mint 
mi, sőt, náluk akár főételként 
is funkcionálnak a tartalma-
sabb változatok. A céklá-
ból készített borscs és sava-
nyú uborkás szoljanka a két 

legismertebb specialitásuk. 
Mostanra már hazánkban is 
egyre népszerűbb a vietnami 
pho leves, amely ázsiai fűsze-
rekkel – főleg korianderrel –, 
hússal és rizstésztával tölti 
meg a bendőnket.

A mexikóiak is szeretik 
megpakolni a folyékony éte-
leiket, ők a tortilla-levesre és 
a fűszeres tehéngyomor-le-
vesre esküsznek. Thaiföld 
különleges ízvilággal hódít: 
az édes-kókusztejes csirkele-
ves, a Tom Kha és a csípős-sa-
vanyú Tom Yum minden 
ínyenc szívébe és gyomrá-
ba belopja magát. Az oszt-
rák nem egy levesnemzet, 

de a palacsintatésztás erőle-
vesük, a Frittatensuppe egy-
szerű és nagyszerű. A japá-
nok két slágere a miso és a 
ramen leves: előbbi egy szó-
jababpürés alapléből és némi 
levesbetétből áll, utóbbi egy 
szójával ízesített, hússal és 
zöldségekkel gazdagon pa-
kolt hosszútészta-leves. 

A kínai kínálat hiába vál-
tozatos, a csípős-savanyú le-
ves egyeduralmát nehéz meg-
törni. Holott méltán lehetnek 
büszkék az üvegtésztás, 
gyömbéres csirkelevesükre 
vagy a shiitake- és fafülgom-
balevesükre is. 

A húsleves a kedvenc levesünk
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