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BUDAPEST100 – 2017-BEN IS!
 A rakpart lesz idén a Budapest100 elnevezésű program központi témája. A rakpart lesz idén a Budapest100 elnevezésű program központi témája. (2
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Mintegy 800 négyzetméteres területen épí-
tették meg az álmok jégkönyvtárát a szibé-
riai Bajkál-tónál, a Szobolinaja-hegységben, 
ahol ezer ember álmait, reményeit vésték 
bele hatalmas jégtáblákba számos nyelven.
Nemcsak Oroszországból, hanem a világ szá-
mos részéből küldték el az emberek álmaikat, 
vágyaikat. A feliratokat eredeti nyelven vés-
ték a Bajkalszk városhoz közeli síterepen fel-
állított jégtáblákba, amelyekhez 140 tonna 
jeget használtak fel.  5. oldal

Délkelet-Pest

Az álmok 
jégkönyvtára

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)

Tekintse meg weblapunkat: louisgaleria.hu

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

Minden pénzt megfizetünk a régi brilles  
fülbevalóért! akár 100 000–5 000 000 Ft-ig 

(a brillkő méretétől függően)

TÖRTARANY- ÉS FAZONARANY-FELVÁSÁRLÁS!
TÖRTARANY, FAZONARANY: 8000–12�000 Ft/g
TÖRTEZÜST, FAZONEZÜST: 170–800 Ft/g

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!
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ABLAK, REDŐNY, 
SZÚNYOGHÁLÓ

Időtálló minőség Sziléziából. 
-55% AKCIÓ

Ingyenes felmérés, bontás, beépítés. 
www.beresablak.hu 

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

Marci bácsi méhészete

Rendeljen mézet a termelőtől!
www.termeloimagyarmez.hu
+36-1/409-1481
Ingyenes házhozszállítás!*

* Budapesten és néhány környező településen, 4 000 Ft feletti rendelés esetén. Részletek: termeloimagyarmez.hu

Akácméz: 2.050 Ft
Vegyesméz: 1.300 Ft

Kapható még: Hárs, Napraforgó, 
Repce, Selyemfű és Lépes méz is!

0,97 kg-os üvegben

A hazai higiéniai papíripar vezető gyártója, 
a VAJDA-PAPÍR KFT. munkatársakat keres 

folyamatosan bővülő csapatába

GÉPKEZELŐ, GÉPBEÁLLÍTÓ 
CSOMAGOLÓ 

TARGONCAVEZETŐ 
KARBANTARTÓ LAKATOS 

pozíciókba
Amit kínálunk:
• Versenyképes alapbér 
• Teljesítménybónusz 
• Cafetéria 
• Túlóra pótlék
•  Budapestre bejárás 

költségtérítése
• Hosszútávú, bejelentett, folyamatos munka
• Megbízható vállalati háttér
• Többműszakos munkarend

Kezdés: folyamatos, azonnali

Munkavégzés helye:
1239 Budapest, Ócsai út 8.

Önéletrajzaikat a  
karrier@vajdapapir.hu e-mail 

címre várjuk, a tárgyban a megpályázott 
munkakör pontos megnevezésével.

Hirdesse meg Budapesten!

Tel.: 887-0707

Kövess minket 
a Facebook-on is!

www.facebook.com/
szuperinfobudapest
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AktuálisAktuális
A BŰVÖS ÓCEÁN – Titkos 
tengeri küldetés című kiál-
lítás és játék március 18-tól 
április 30-ig látogatható a 
Vajdahunyadvárban. 

A látványos kiállításba lép-
ve a látogatók egy képzeletbe-
li tengeri tájra érkeznek, ahol 
bátorságukat és ügyességüket 
próbára téve titkos küldetés 
részesei lehetnek.

A tengerifű kusza zöldjé-
ben fürge apróhalak cikáz-
nak, a szúrós őrtornyok rej-
tekéből szeszélyes kardhalak 
kémlelik az óceáni tájat. Fá-
tyolos fény dereng, bálnák 
énekét hozza az éjszínű víz, a 
cirkáló súlyos horgonya tom-
pa morajlással földet ér. 

Vajon mit rejt az óceán sötét-
je? Miféle titkos kísérlet zajlik a 
roppant mélységben? Vakme-
rő elme vagy hóbortos képze-
let szövi a fortélyos tervet? Aki 
csatlakozik a titkos küldetés-
hez, alámerülhet a Bűvös Óce-
án káprázatos birodalmába, de 
vigyázat, a rejtelmes vízi világ 
meglepő kalandokat tartogat!

A Mezőgazdasági Mú-
zeumban nyíló, új tavaszi 

kiállítás és játék egy képze-
letbeli, tengermélyi utazásra 
hívja a látogatókat. Egy kü-
lönleges tengeralattjáró uta-
saként sosem látott tengeri 
tájakat barangolnak be, mi-
közben megtévesztő feladvá-
nyok és furfangos fejtörők te-
szik próbára bátorságukat és 
ügyességüket.

A rakpart lesz idén a főváro-
si épületeket bemutató Buda-
pest100 elnevezésű program 
központi témája, idén azon-
ban a 18. századtól egészen 
a legmodernebb épületekig 
ismerhetik meg behatóbban 
a Duna-parti házakat a láto-
gatók április 22-én és 23-án.

A Rákóczi hídtól az Árpád 
hídig a Duna-parti lakóközös-
ségek, intézmények az épüle-
tek korától függetlenül vesznek 
részt idén a programban, így a 
régi paloták mellett modern és 
kortárs épületek is lesznek a 
látogatható helyszínek között.

A Budapest100 a rakpartok 
házaiban a speciális helyszín 

előnyeit és hátrányait is be-
mutatja, miközben hagyo-
mányainak megfelelően köz-
kinccsé teszi az itt élők és a 
középületekben dolgozók 
történeteit. 

A rakpartok jövője állan-
dóan megújuló vitatéma és 
sürgető urbanisztikai feladat, 
amelyet szintén feldolgoz-
nak majd a két napos soro-
zat programjai.

Titkos tengeri küldetés a VajdahunyadvárbanTitkos tengeri küldetés a VajdahunyadvárbanBudapest100 – Idén a rakpart Budapest100 – Idén a rakpart 
régi és új épületei nyitnak kirégi és új épületei nyitnak ki

Fo
tó

: M
T

I/
M

o
ha

i B
al

áz
s 

Több mint százezer árvácskát ültet el a FŐKERT 
A FŐKERT a fenntartásában lévő kiemelt, közcélú zöldterületeken színesíti a város-

képet, a tavaszi összes árvácskakiültetés meghaladja a 100 ezer tövet, így az őszivel 

együtt több mint 117 ezer árvácska díszlik majd a parkokban.

Altemplomi esték a Belvárosi plébániatemplombanAltemplomi esték a Belvárosi plébániatemplomban
Március 6. óta látogatható a 
Belvárosi Főplébánia Templom 
altemploma, amely az épület 
legrégebbi, 1000 éves része.

Itt volt Szent Gellért első sír-
ja, akinek ereklyéje most az ol-
tárban található, és itt tartotta 
Szent Erzsébet az eljegyzését 
még 4-5 éves korában.

Március 31-én 18 óra 30 
perckor indul az Altemplomi 
Esték sorozat, amiben a mél-
tatlanul elfeledett Krajovai 
és topolyai báró Kray Pál tá-
borszernagy életét fogják fel-
idézni, akinek a síremléke a 

templomban van elhelyezve. 
A mindennap 9-18 óra között 
nyitva lévő templomba a turis-
táknak a belépő 1000 Ft/fő, az 
imádkozóknak ingyenes.

A vasárnap 10 órakor kez-
dődő szentmise különleges 
zenei élmény is, ezt követi 16 
órától egy olasz és 18 órától 
egy angol nyel-
vű mise. Va-
sárnap 20 óra 
30 perctől pe-
dig az altemp-
lomban van a 
szentmise.
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A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

nevelőszülőket keres.nnnnnnnnneeeeeeeeeeeevvvvvvvveeeeeeeeeeeelllllőőőőőőőőőőőősssssssssszzzzüüüüüüüüüüüüllllőőőőőőőőőőőőkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeetttttttttt kkkkkkkeeeeeeeeeeeeerrrrrrreeeeeeeeeeessssssssssss.........
óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooootttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééédddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllllllllllllllllllllllllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááállllllllllllllllllllllllllllllltttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllllllllllllllőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőősssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssszzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüllllllllllllllllllllllllllllőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss...................................
Ha szeretné vállalni gyermekvédelmi 

gondoskodásban élő gyermekek nevelését és 
képes szeretetet, biztonságot nyújtani a rászoruló 

gyermekeknek, akkor jelentkezését várjuk az 
alábbi telefonszámon:

06-30/624-2840 • www.szentagota.hu

www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu

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

Manual Hungary Kft.

 
tanfolyam

hídnál.
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Hamarosan visszatér az RTL Klub népszerű gasztroreality-je, a Konyhafőnök. 

A zsűrit most is a Wossala Rozina, Fördős Zé és Sárközi Ákos trió alkotja, a 

hobbiszakácsok ezúttal viszont egytől-egyig ismert emberek lesznek.SzSzíínneess  hhíírreekk

Egyedülálló formátummal, 
egzotikus helyszínekkel és 
egy nem várt csavarral jelent-
kezik a VIASAT3 vadonatúj 
saját gyártású műsora, az 
Exek az édenben. A párkere-
ső reality show helyszíne az 
indonéziai Bali szigete, ahol 
a szereplőknek nemcsak a já-
tékos feladatokkal, hanem sa-
ját múltjukkal is szembe kell 
nézniük.

Az angol Ex on the Beach 
formátum alapján készült 
műsor ugyanis nem hagyo-
mányos párkereső: a kezdet-
ben három fi úhoz és három 
lányhoz hetente érkeznek új 
játékosok, akik azonban nem 
lesznek ismeretlenek a szá-
mukra, hiszen exbarátaikról 
vagy -barátnőikről van szó. 

A meseszép szigeten min-
den adott lesz, hogy az új 

szerelmesek összejöjjenek, 
vagy az exekkel ismét fellán-
goljon a szerelem – hacsak 
nem a bosszúvágy vezérel 
egy-egy volt kedvest. A fe-
szültséget még inkább növe-
li, hogy a műsorban hetente 
kiszavaznak valakit a játéko-
sok, és a legvégén csak egy 
pár marad, aki hazaviheti a 
főnyereményt. 

A műsorvezető Bódi Sylvi 
lesz, aki először próbálhatja 
ki magát a szerepben.

 ■ A Lepörög a film, az 

Életút, a Felejtés, a Ha én 

lennék a főnök, a Legjob-

ban, a Menj tovább és a 

Nem vagy egyedül lettek 

az év legjobb hazai rap, 

hip-hop  hangfelvételei.

A Várkert Bazárban tartott 
díjátadó gáláról a Hősök is 

boldogan térhetett haza be-
zsebelve első Fonogram-dí-
jukat. Az év legjobb könnyű-
zenei teljesítményeit díjazó 
Magyar Zenei Díj gálaesten 
a népszerű formáció az ATV 
közvetítése mellett vehette 
át az elismerést. A kategória 
jelöltjei még Deniz, a Halott 
Pénz, Majka feat. Kollányi 

Zsuzsi és a Red Bull Pilvaker 
voltak.

– Nagyon örülünk a Fo-
nogram-díjnak. A tavalyi 15 
éves születésnapunk lezárá-
sának, megkoronázásának 
tekintjük – fogalmazta meg 
Eckü. Az előadó azt is elárul-
ta, hogy amíg a tavalyi év in-
kább a visszatekintésről és 
összegzésről szólt, nemrégi-
ben máris két új klippel jöt-
tek ki (Hamis, Sosem elég), 
és terv szerint minden más-
fél hónapban új dallal jönnek 
elő. „Ez az év az alkotásról 
szól!” – összegzi Eckü.

A Hősök pályafutása ele-
jén a Hip Hop Mission nyer-
teseként kapott óriási visz-
szajelzést, hogy jó úton 
haladnak, később munkás-
ságukat zenei díjjal méltat-
ta a Hiphop.hu és a Magyar 
Kultúra Napján is részesültek 
kitűntetésben.  

Fonogram-díjat kapott a HősökFonogram-díjat kapott a Hősök Balin forgatja legújabb Balin forgatja legújabb 
realityjét a VIASAT3realityjét a VIASAT3
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Mit „lát” az ultrahang?Mit „lát” az ultrahang?
 ■ Az ultrahang (UH) 

vizsgálat olyan kép-

alkotó eljárás, amely 

a különféle sűrűsé-

gű szöveteken át-

haladó, illetve visz-

szaverődő hanghul-

lámok segítségével 

enged betekintést a 

test belsejébe. A kép-

ernyőn megjelenített 

kép alapján radioló-

gus szakorvos állít-

ja fel a diagnózist.

Az 1950-es évek óta al-
kalmazott ultrahang a 
leggyakrabban használt 
képalkotó vizsgálatok 
közé tartozik. Az évtize-
dek óta felhalmozott ta-
pasztalatok alapján nincs 
mellékhatása, nincs koc-
kázata, fájdalommentes, 
bármikor megismétel-
hető, teljesen veszélyte-
len, csecsemők vizsgála-
tára is alkalmas eljárás. 
Legfeljebb a bőrre fel-
vitt zselé lehet egy kicsit 

kellemetlen, amely a 
vizsgálófejből kibocsá-
tott ultrahanghullámok 
megfelelő terjedését teszi 
lehetővé. Számos panasz 
esetén elsőként válasz-
tandó képalkotó vizsgá-
lat, például pajzsmirigy, 
máj- és epeproblémák 
tisztázásához. Panasz-
mentesen szűrésre, álla-
potfelmérésre használha-
tó. Az UH diagnosztika 
harmadik alkalmazási te-
rülete az állapotváltozás 
nyomon követése, például 
daganat esetén kontroll-
vizsgálatként végezzük. 

MIRE AD VÁLASZT?

UH vizsgálattal az embe-
ri szervezet teljes terüle-
tét át lehet tekinteni bár-
mikor, előkészítést csak 
a hasi ultrahang igényel, 
ehhez ideális feltételeket 
teremt az éhgyomor és a 
teli húgyhólyag. 

• Hasi ultrahang vizs-
gálattal felfedezhető a 
hasi fájdalmak oka, az 
epe-, a vese- és a húgy-
úti kövek, kimutatható 
az egyes szervek megna-
gyobbodása, a daganatos 
betegségek máj áttétei, a 

hasüregi folyadék- vagy 
gennygyülemek, a rejtett 
vérzések. 

Mindenkinek javasol-
ható, hogy évente jelent-
kezzen hasi ultrahangra. 
Panaszmentes esetben 
a tüneteket még nem 
okozó elváltozások fel-
deríthetők, és nagyobb 
eséllyel gyógyíthatók. 
Vizsgálható a máj, az 
epehólyag, a hasnyálmi-
rigy, a lép, a vesék, a kis-
medencében a húgyhó-
lyag, nőknél a méh és a 
petefészkek, férfi aknál a 
prosztata. Továbbá a has-
üregben futó nagyobb 
erek, és a hasi főverőér 
mellett található nyirok-
csomókról is vélemény 
alkotható.

• A nyaki nagyerek 
UH vizsgálata alkalmas 
szűrésre, illetve fejfá-
jás, szédülés, érelme-
szesedés, látászavarok 
esetén a panasz okának 
felderítésére. 

• A végtagok mélyvé-
nás doppler vizsgálatá-
val felmérhető az erek 
állapota, illetve mélyvé-
nás trombózis gyanúja, 
a végtagok dagadása, fáj-
dalma esetén a tünet oka 
tisztázható.

• A pajzsmirigy vizs-
gálata javasolt a pajzsmi-
rigy ismert, illetve gyaní-
tott betegsége miatt. 

• Lágyrész vizsgála-
tokkal tisztázható a bár-
melyik testtájon kiala-
kult, ismeretlen eredetű, 
tapintható duzzanatok 
oka, igazolhatók a lágy-
rész sérülések, zúzódá-
sok, szakadások, eldönt-
hető, hogy a panaszos 
nyirokcsomók igényel-
nek-e további vizsgálatot.

• Ízületi sérülések, 
váll-, könyök-, térd-, bo-
ka-, csípőfájdalom esetén 
UH vizsgálattal megálla-
píthatók a szakadások, 
vérömlenyek, gyulladá-
sos állapotok.

Verhetetlen téli akció Óbudán!! 
Jöjjön el az Alfa Egészségközpontba 2017. április 12. 
napjáig, végeztesse el nálunk a hasi, alhasi, ízületi, 

pajzsmirigy, mélyvénás ultrahangvizsgálatot, 
amely vizsgálati típusonként 12.900 Ft helyett 

CSAK 9.000�Ft!
Kettő vagy több terület vizsgálata esetén 

a teljes árból további 10% kedvezmény.
06-70/940-0099

www.alfaegeszsegkozpont.hu
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Tucatnyi kamera követte a Desperadot
Nem hibázhatott hazánk egyik legnépszerűbb popcsapata, a Desperado, hiszen próba nél-

kül, első nekifutásra kellett leforgatnia legújabb videoklipjét. Az őszi Total Dance fesztivá-

lon több mint tíz kamera figyelte minden mozdulatukat; a végeredmény márciustól látható.PaparazziPaparazzi
 ■ Lehár Ferenc A víg öz-

vegy című darabját már 

több alkalommal mű-

sorra tűzte a Budapes-

ti Operettszínház, ezút-

tal, tíz év után, Szabó 

Máté rendezésében lesz 

látható március 31-étől 

a nagyszínpadon. Dani-

lovics Daniló szerepé-

ben Homonnay Zsolt-

tal találkozhatunk.

– Miben lesz más ez a 
mostani előadás, mint a 
korábbiak? 

– A víg özvegyet először 
1914-ben mutatták be. Azt 
gondolom, hogy egy ope-
rettnek 2017-ben úgy kell 
megszólalnia, hogy a műfaj 
minden tradicionális értékét 
hordozza magában, mégis a 
mai generáció nyelvén fogal-
mazódjon meg. Nem egy mu-
zeális darabot porolgatunk le 
és mutatjuk be általa, hogy 
hajdan hogy zajlott az élet, mi 
éppenhogy azt jelenítjük meg, 
hogy a mi generációnk ho-
gyan tud szenvedélyes lenni, 
hogyan tud szeretni, szenved-
ni, harcolni azért, amit el sze-
retne érni vagy éppen meny-
nyire erős erkölcsi tartással 
rendelkezik.

– Talán lehet azt monda-
ni, hogy A víg özvegy az egyik 
legismertebb és legkedveltebb 
operett. Szerinted melyek azok 
a jellemzői, amelyeknek kö-
szönhetően újra és újra képes 
magával ragadni a nézőket?

– Lehárnak nem csupán az 
volt a célja, hogy fülbemászó 
melódiákat, örökzöldeket sze-
rezzen, operai nehézségű és 
igényességű zenéket írt. Úgy 
gondolom, amit a zeneszer-
ző alkotott, már önmagában 
mestermű. Érdekes, hogy a 
szerzeményt eredetileg más 
történettel akarták bemutat-
ni, azonban azt abban a kor-
ban nem engedélyezték, így 
született meg az a változat, 
amellyel a mai napig láthat-
juk ezt a csodálatos előadást. 
És nem utolsósorban, azért is 
ennyire működőképes ez az 
alkotás, mert a cselekménye 
abszolút időtálló, a szerelem, 
a társadalmi konfl iktusok, a 

beilleszkedési nehézségek 
vagy akár egy ország gazda-
sági helyzetének a megoldása 
éppúgy aktuális téma ma is, 
mint ahogyan a XX. század 
elején volt.

– Az általad megformált 
karakter, Danilovics Daniló 
milyen kihívásokat tartogat 
számodra? Mi a szerep sajá-
tossága, illetve te hogyan kö-
zelíted meg?

– Daniló jelentős jellem-
változáson megy keresztül 
a történet folyamán. Magas 
rangú, dúsgazdag arisztokra-
taként nem vállalja szegény-
sorban élő szerelmét, ami 
egész további életét romba 
dönti. Tizenöt évvel később, 
amikor újra találkoznak, for-
dított helyzet áll elő, egykori 
szerelméből válik házassága, 
majd öröklése révén gazdag 
arisztokrata hölgy, míg Dani-
ló bohém életmódjának kö-
szönhetően lecsúszott diplo-
mataként éli mindennapjait. 
Olyan ember válik belőle, aki 
már egykori szerelme szá-
mára nem vállalható. Dani-
ló mindent meg akar tenni 
azért, hogy ezt a szerelmet 
újraélessze, de kitart amel-
lett, hogy csak a tisztességes 
utat hajlandó járni ennek ér-
dekében. Óriási belső harcok 

dúlnak benne, amelyek be-
mutatása jelentős színészi 
feladat.

– Többször beszéltél róla, 
hogy nagy szerepálmod volt 
Jean  Valjean A nyomorultak 
című musicalben, amely négy 
éve valóra is vált a Miskolci 
Nemzeti Színház Színpadán. 
Van még esetleg olyan szerep 
akár a musical, akár az ope-
rett irodalomban, amely meg-
dobogtatja a szívedet, amelyet 
nagyon szeretnél eljátszani?

– Változatlanul Jean Valjean  
a szívem csücske. Egyáltalán 
nem érzem úgy, hogy ezt a 
szerepet már eljátszottam, ki-
pipáltam a repertoáromon, 
bármikor szívesen újra elját-
szanám, remélem lesz még rá 
lehetőségem. De vágyom arra 
is, hogy operát énekeljek, na-
gyon szeretnék például olyan 
operákban lehetőséget kap-
ni, mint Puccini Bohémélet 
című műve, a Donizetti által 
szerzett Szerelmi bájital vagy 
akár Verdi Rigolettoja.Bízom 
benne, hogy a jövőben meg-
mutathatom majd magam eb-
ben a műfajban is.

– Milyen típusú karakterek 
vonzanak, melyek igazán iz-
galmasak számodra?

– Úgy alakult a pályám, 
hogy az operetten belül az 

alkatomnak és a hangi adott-
ságaimnak köszönhetően 
mindig bonviván szerepeket 
játszottam, és nagyon meg-
szerettem ezt a karaktertí-
pust. A musicalekben a ne-
gatív fi gurák megformálását 
érzem jelentősebb kihívás-
nak, és főleg azt, hogy meg-
mutassam, nekik is megvan 
a maguk igazsága. Ilyen pél-
dául a Marie Antoinette című 
darabban Orleans-i Lajos Fü-
löp alakja, aki vakon hitt ab-
ban, hogy származása alapján 
őt illeti meg a francia trón, és 
annak érdekében, hogy azt 
megszerezze, radikális lépé-
sektől sem riadt vissza.

– Melyik szereped hatott 
rád legerőteljesebben lelki-
leg, érzelmileg?

– Megint csak Jean Valje-
an jut elsőként eszembe, de 
említhetném a Halált is az 
Elisabethből vagy Maxim de 
Winter karakterét a Rebec-
ca című musicalből. Mindhá-
rom szerep különlegesen iz-
galmas színészi feladat, nem 
túlzok, ha azt mondom, olyan 
mélységeket és magasságo-
kat lehet megjárni bennük, 
mint amilyet például egy pró-
zai színésznek van alkalma a 
Hamletben.

– Manapság musicalben 
vagy operettben érzed job-
ban magad? Hogyan tudnád 
megfogalmazni, hogy mit je-
lent az egyik és mit a másik 
számodra?

– Nem tudnám a két mű-
fajt patikamérlegre tenni. Az 
operettben főként az vonz, 
hogy a zenei részeknél úgy 
kell minden egyes hangot ki-
dolgoznunk, mintha operát 
játszanánk, a prózát pedig 
olyan magas szinten kell hoz-
ni, mint egy színtiszta prózai 
előadásban. Nagyon szere-
tem és óriási kihívásnak élem 
meg ezt a kettősséget benne. 
A musical pedig azért ked-
ves számomra, mert sokkal 
több árnyalattal, fi nomság-
gal rendelkezik, mint a többi 
színházi műfaj. A musicalek 
katartikus élménye vélemé-
nyem szerint abból adódik, 
hogy a legnagyobb drámák 
és konfl iktusok, valamint a 

legfi nomabb rezdülések szé-
les skáláját képes bejárni.

– Milyen feladatok várnak 
még rád a következő időszak-
ban, akár a színházon belül, 
akár azon kívül?

– Március 31-én a Budapesti 
Operettszínházban bemutat-
juk A víg özvegyet, javában 
tart a próbaidőszak. Közvet-
lenül utána, szintén Operett-
színházas koprodukcióban 
már kezdjük is a felkészülést 
A Notre Dame-i toronyőr cí-
mű előadásra, amelynek nyá-
ron, a Szegedi Szabadtéri Já-
tékokon lesz a premierje. Ez 
a darab azért is különleges 
számomra, mert a kétezres 
évek elején Quasimodo sze-
repét játszottam benne Ber-
linben, német nyelven. Ér-
dekes lesz most magyarul, 
más szerepben részt venni 
az előadásban.

Miskolcon nemrég debütált 
az önálló estem a közönség 
számára jól ismert miskolci 
kollégák vendégszereplésé-
vel. Az est során opera áriák, 
operett és musical slágerek 
vagy éppen Cserháti Zsuzsa 
és Máté Péter dalok is elhang-
zottak. Az ilyen alkalmakat 
mindig nagyon várom, izgal-
mas kirándulás ez számom-
ra a különböző zenei műfa-
jok között.

Csernus Imrével közösen 
régóta dédelgetett álmunk 
egy úgynevezett pszicho ope-
rett est, amelyet idén nyáron 
szeretnénk majd életre kel-
teni, Pély Barnával pedig egy 
igazi funky stílusú előadás 
összeállításán ötletelünk.

Mindezek mellett folya-
matosan alakítgatom a me-
sekönyvemet is, amelyet azok 
a történetek alkotnak, ame-
lyeket a gyerekeimnek me-
séltem egész kicsi koruktól 
kezdve. Bizonyára azt is keve-
sen tudják rólam, hogy szín-
házi darabokat is szeretek 
írni, ezekből is van már né-
hány a fi ókomban, amelyek-
kel szintén terveim vannak. 
És hogy még teljesebb legyen 
a színházi paletta, megérett 
bennem a vágy arra is, hogy 
rendezőként is próbára te-
gyem magam. Budai Klára

Homonnay Zsolt: „Rendezőként is szeretném próbára tenni magam”Homonnay Zsolt: „Rendezőként is szeretném próbára tenni magam”
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 ■ A kedvező időjárás-

nak köszönhetően febru-

ár végén, több mint más-

fél hónapos kényszer-

szünet után újraindult 

a balatoni komp Szán-

tód és Tihany között.

Tavaly a balatoni kompon 
több mint 1,1 millióan utaz-
tak, amivel egy 14 éves utas-
forgalmi rekord dőlt meg. 
Utoljára 2002-ben szállított 
a társaság 1 073 000 utast egy 
év alatt. 

Az idei év újdonságaként a 
társaság bevezeti a BAHART 
Kártyákat, melyekkel kiváltja 
az eddig kizárólag a kompát-
kelésre felhasználható törzs-
utas kártyarendszerét. Az 
új kártyák nyolc verzióban 
lesznek kaphatóak. A meg-
vásárolandó plasztikkártyán 

szereplő egyenleget nem csu-
pán a komputazásra, hanem a 
társaság számos egyéb hajós 
szolgáltatására (menetrendi 
hajózás, sétahajózás, prog-
ramhajó stb.) is fel lehet hasz-
nálni a vásárlástól számított 
következő év végéig.

Az új kártyarendszerről és 
az aktuális kompmenetrend-
ről további részleteket a cég 
honlapján, a balatonihajozas.
hu-n lehet olvasni.

 ■ Mintegy 800 négy-

zetméteres területen 

építették meg az álmok 

jégkönyvtárát a szibé-

riai Bajkál-tónál, a Szo-

bolinaja-hegységben, 

ahol ezer ember álma-

it, reményeit vésték be-

le hatalmas jégtáblák-

ba számos nyelven.

Nemcsak Oroszországból, 
hanem a világ számos részé-
ből küldték el az emberek ál-
maikat, vágyaikat. A felira-
tokat eredeti nyelven vésték 
a Bajkalszk városhoz közeli 

síterepen felállított jégtáblák-
ba, amelyekhez 140 tonna jeget 
használtak fel. A jégkönyvtár 
részét képezi az idegenforgal-
mi szakemberek azon vágyá-
nak, hogy a térség felkerüljön 
a nemzetközi turizmus térké-
pére, hiszen a világ legmélyebb 
tava, a Bajkál-tó páratlan öko-
szisztémával bír, és része az 
UNESCO-világörökségnek.

A jégkönyvtár nem tart örök-
ké, amikor a meleg idő bekö-
szönt áprilisban, a világ min-
den részén élő emberek álmai 
elolvadnak és a tavaszi áradá-
sokkal a Bajkál-tóba ömlenek.

Élénkül a kiutazó turizmus, 
januárban megduplázódott az 
előfoglalások száma a Kartago 
Toursnál az egy évvel koráb-
bihoz képest - tájékoztatott 
Füri Mihályné, a cég vezetője.

A terrorcselekmények miatt 
tavaly több országba is sok-
kal kevesebben utaztak. Míg 

Az álmok jégkönyvtárát Az álmok jégkönyvtárát 
építik meg a Bajkál-tó mellettépítik meg a Bajkál-tó mellett

Újra járnak Újra járnak 
a balatoni kompoka balatoni kompok

Nő az érdeklődés Egyiptom és Tunézia irántNő az érdeklődés Egyiptom és Tunézia iránt

néhány évvel ezelőtt Egyiptom, 
Tunézia és Törökország adta 
az utazási iroda árbevételének 

Megerősítik a filmturizmust
A filmturizmus megerősítését, annak fellendítését célzó együttműködésről állapodott meg a Korda 

Stúdió, a Korda Filmpark és a Magyar Turisztikai Ügynökség. Ennek első jele az etyeki filmstúdió bejá-

ratánál elhelyezett #Hello Hungary felirat, amely megjelenik majd a filmsztárokról készült fotókon.UtazásUtazás
70 százalékát, tavaly már csak 
mintegy 50 százalék volt az 
arányuk. 

A cégvezető szerint idén 
újra feltámadt az érdeklődés 
Egyiptom és Tunézia iránt, 
az idei újdonságok közül pe-
dig Észak-Ciprust és a Kaná-
ri-szigetek két kisebb szigetét, 
Fuerteventurát és Lanzarotét 
emelte ki. 
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nt7 nap/6 éj, félpanzióval, 
4 ágyas elhelyezéssel 

27 000.- Ft/főtől.

Nyaralás
Lillafüred Kapujában

4 nap/3 éj, fp/fő: 
21 000.-

3 nap/2 éj, fp/fő: 
16 000.-

lillafuredkapujahotel@chello.hu
www.lillafuredkapujahotel.hu

46/339-423, 30/9681-045

Csomagárak:
2 éjszaka: 12.450 Ft/fő/éj
3 éjszaka: 10.300 Ft/fő/éj

A csomag tartalma:
• 2 vagy 3 éjszakai szállás
•  félpanziós ellátás (érkezés napján vacsorától távozás napján reggeli 

svédasztalos reggeli és vacsora) valamint húsvét vasárnap teljes 
panziós ellátás svédasztalos könnyű ebéddel

•  uszoda-részleg használata (25 méteres feszített víztükrű 
úszómedence, gyermekpancsoló, pezsgőfürdő, szauna)

• szauna szeánsz programok
• HÚSVÉT VASÁRNAP AZ ALMA EGYÜTTES FELLÉPÉSE
• Retro disco szombat este
• késői check-out 14 óráig
A szálloda fenntartja a műsor és programváltozás jogát!

SILVER BEACH RETRO HOTEL
Hotel Ezüstpart

8600 Siófok, Liszt Ferenc sétány 4. 
Tel.: 00-36-84-350-236

E-mail: ertekesites@ezustpart.com
www.ezustpart.com

KENEDI TRAVEL  UTAZZON A LEGJOBB ÁRON!
MÁRCIUS 31IG 811% KEDVEZMÉNNYEL FOGLALHAT!

www.keneditravel.hu
Bp. 1067, Teréz krt. 3. (Király utcánál) 

Nyitva: H-P 09:30-17:30  Tel: 06-1-278-2156, 278-2157

VIZSOLY-MONOK-SZERENCS
busz, idvez., ebéd, 

nyomdászműhely belépő
ápr. 8.. 7790 Ft/fő -8-11%!

SZKLABONYA-SZÉCSÉNY- 
BALASSAGYARMAT

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

ARAD-MAKÓ
busz, idvez. ápr. 8. 

6490 Ft/fő -8-11%

ZEBEGÉNY-NAGYBÖRZSÖNY-
SAHY-VÁC

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

PARÁDSASVÁR-EGER
busz, idvez., ebéd

ápr. 22. 6490 Ft/fő -8-11%!

VÁC-VÁCRÁTÓT-GÖDÖLLŐ- 
MÁRIABESNYŐ

busz, idvez., ebéd
ápr. 22. 5490 Ft/fő -8-11%!

ÉRSEKÚJVÁR-KOMARNO-TATA
busz, idvez., ebéd

ápr. 23. 5990 Ft/fő -8-11%!

OCHTINA-ROZSNYÓ-RIMASZOMBAT
busz, idvez., ebéd

ápr. 23. 6990 Ft/fő -8-11%!

VELENCEI HÚSVÉTI HÉTVÉGE 
3 nap 2 éj

busz, idvez., 2 éj négycsillagos 
szállodában, svédasztalos reggeli, 

kirándulások 
ápr. 14-16. 

41 900 Ft/fő -8-11%!

CSEH SÖR- ÉS KULTÚRA 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos 

szállodában, svédasztalos reggeli, 
sörgyárlátogatások sörkóstolással, 

kirándulások, máj. 11-14. 
39 900 Ft/fő -8-11%!

MILÁNÓ ÉS A TÓVIDÉK 5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj szállás háromcsillagos 

szállodában, svédasztalos reggeli, 
városnézések, máj. 17-21. 

69 900 Ft/fő -8-11%!

TRIESZT-DOBERDÓ-ISONZÓ
4 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj háromcsillagos 
tengerparti villákban, svédasztalos 

reggelivel,kirándulások
máj. 18-21. 

56 900 Ft/fő -8-11%!

VERONA-PADOVA-GARDA TÓ
4 nap 3 éj

busz, idvez., kirándulások, 
3 éj háromcsillagos szállodában, 

svédasztalos reggeli, kirándulások
máj. 25-28. 

52 900 Ft/fő -8-11%!

FIRENZE-RÓMA-VELENCE
PÜNKÖSDKOR 6 nap 5 éj

busz, idvez., 5 éj szállás négycsillagos 
szállodákban reggelivel, 

kirándulások, városnézések 
máj. 31-jún. 5. 

84 900 Ft/fő -8-11%!

DREZDA- LIPCSE-SZÁSZ SVÁJC- 
PRÁGA PÜNKÖSDKOR 5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj háromcsillagos 

szállodákban, svédasztalos reggeli, 
városnézések, kirándulások

jún. 1-5. 64 900 Ft/fő -8-11%!

PÜNKÖSD AZ ADRIÁN PLITVICEI 
TAVAKKAL 5 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj szállás kétcsillagos 
szállodában svédasztalos félpanzió, 

kirándulások (Opatija, Trieszt, Vrbnik), 
borkóstoló sajttal, sonkával, 

rijekai városnézés
jún. 1-5. 44 900 Ft/fő -8-11%!

ÉSZAK-ERDÉLY MAGYAR EMLÉKEI 
4 nap 3 éj

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

kirándulások
jún. 8-11. 

39 900 Ft/fő -8-11%!

Hirdesse meg Budapesten!

Tel.: 887-0707
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. ÁlláspontÁlláspont

 ■ A dolgozók hosszú tá-

von való megtartásában 

fontos szerepet játsza-

nak a különböző pén-

zen kívüli motivációs té-

nyezők. Az egyik ilyen 

lehet a rugalmas mun-

kaidő, ami többfélekép-

pen valósulhat meg.

Lehet egyrészt távmunka, 
de lehet rugalmas mun-
karendben végzett mun-
ka is. Az utóbbi azt az ese-
tet foglalja magába, amikor 
a munkáltató csak a mun-
kaidő egy részéről dönthet 
(ezt nevezik törzsidőnek), a 
többi, fennmaradó részről a 
munkavállaló dönthet saját 

belátása szerint (ezt nevezik 
peremidőnek).

Manapság már szinte mind-
egy, hogy otthonról vagy a 
munkahelyünkről végezzük 
el a munkánkat, ugyanis egy 
laptop és egy okostelefon se-
gítségével lényegében bárhon-
nan lehet dolgozni. A rugalmas 
munkaidő adta lehetőség által 
a munkavállaló saját belátása 
szerint oszthatná be az idejét, 
és abban az időszakban tud-
na dolgozni, amikor a legha-
tékonyabb. Nem beszélve az 
elintéznivalók szervezéséről, 
amelyeket gyakran csak mun-
kaidőben lehet intézni. Sok-
kal kevesebb fejtörést okoz 
ezeknek a megszervezése, 

amennyiben rugalmas mun-
karendben dolgozik valaki.

A munkavállaló számára a 
rugalmas munkaidő egy nagy 
előnye, hogy saját maga oszt-
hatja be az idejét. A motivált-
ság, és az elégedettség mérté-
ke is nagyban nő a rugalmas 
munkaidővel. Kutatások arra 
is rámutattak, hogy a munka-
vállaló egészségére is jó hatás-
sal van a rugalmas munkarend.

Azonban nem csak a mun-
kavállalók számára tartogat 
előnyöket a rugalmas munka-
idő, hanem a munkaadó is pro-
fi tálhat belőle. A költségcsök-
kentés mellett bizonyítottan 
növelhető a munkavállalók ha-
tékonysága is a rugalmas mun-
kaidővel. Az alkalmazottak 
motiváltabbak lesznek általa, 
valamint jobban megbecsülik 
majd a munkájukat, ameny-
nyiben a munkaidejük egy ré-
széről saját belátásuk szerint 
dönthetnek. Ezen kívül a cég 
megítélése is sokat javulhat a 
rugalmas munkaidő gyakor-
lása által.

Rugalmas munkaidő: mit nyer vele Rugalmas munkaidő: mit nyer vele 
a munkavállaló és mit a munkaadó?a munkavállaló és mit a munkaadó?

Mit tudnak az önéletrajz-appok?
Az ilyen alkalmazások többsége egy kitöltött profil és mezőadatok alapján PDF-ben generál önélet-

rajzot nekünk, ezzel megoldva azt a nehézséget, hogy a mobill appon keresztüli állásjelentkezé-

seinkhez is testre szabhassuk a CV-nket.

Irány az állásbörze!Irány az állásbörze!
Amennyiben jelenleg mun-

kanélküliek vagyunk, vagy 

csak szeretnénk egy jobb ál-

lást találni a mostaninál, ak-

kor érdemes kilátogatnunk 

állásbörzékre. A nagy elő-

nye az online jelentkezések-

kel szemben az, hogy itt sze-

mélyesen tudunk találkozni a 

cég HR-eseivel. Mindenképp 

vigyünk magunkkal nyomta-

tott önéletrajzokat a rendez-

vényre, hogy le tudjuk adni 

annál a cégnél amelyik érde-

kel bennünket. Emellett azért 

is jó, ha van nálunk nyomta-

tott önéletrajz, mert sok he-

lyen ingyenesen tudunk kérni 

tanácsot az önéletrajzunkkal 

kapcsolatban.

A rovat a cvonline.hu 
együttműködésével 

készült.

Amit biztosítunk: folyamatos munkavégzés, tisztes- 
séges kereseti lehetőség, bejelentett munkaviszony.

Az önéletrajzokat a begavill2003@begavill.hu 
e-mail címünkre várjuk.

www.begavill.hu

A BEGAVILL-2003 Kft.
tapasztalt

VILLANYSZERELŐ SZAKMUNKÁSOKAT 
keres budapesti munkavégzésre.

Feladatok:
•  Kétműszakos munkarendben termelő 

tevékenység végzése: az üzemben folyó 
valamennyi antigén fermentációs, 
vakcina keverési és dozírozási munka 
aszeptikus körülmények közötti elvégzése 
a vonatkozó előírások betartásával

•  A termékek, félkész termékek 
folyamatos ellenőrzése, bizonylattal 
történő átadása

•  A berendezések műszaki állapotának 
felügyelete, üzemeltetése

•  A gyártási hulladékok előírás szerinti 
kezelése

Elvárások:
•  Szakirányú középfokú végzettség 

(vegyipari, egészségügyi, 
állategészségügyi)

•  Számítógép felhasználói szintű 
ismerete

•  Alkalmasság gépek kezelésére
•  Fegyelmezettség, pontosság
•  Monotónia tűrés

Előny:
•  Gyógyszer-, illetve biológiai ipari 

termelésben szerzett legalább egy éves 
tapasztalat

Önéletrajzát e-mailben juttassa el hozzánk „technikus” hivatkozással.
Munkavégzés helye: 1107 Budapest, Szállás utca 5. 

E-mail: humaneroforras@ceva.com

A Ceva egy független állat-egészségügyi cégcsoport, amely állat-egészségügyi termékeket 
fejleszt, gyárt és forgalmaz jelentős piaci részesedéssel az összes kontinensen.

A Ceva-Phylaxia Zrt. Fermentációs Osztálya új munkatársat keres
TECHNIKUS munkakörbe.

Kövess minket a  -on is!
www.facebook.com/ szuperinfobudapest
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Tízből legalább négy magyar 
autósnak volt már defektje 
az elmúlt öt évben, ráadásul 
ezeknek több mint 50%-a jel-
lemzően délután és este, sö-
tétedés után történt, minden 
másodikat pedig szög vagy 
kátyú okozott. 

A közlekedésbiztonsá-
gi szempontból is veszélyes 
abroncssérülések 20%-a la-
kott területen kívül követke-
zett be, ráadásul úgy, hogy 
minden harmadik esetben a 
gépjárművezetők nem egye-
dül ültek az autóban – derül ki 
a Bridgestone Magyarország 
kutatásából. A felmérés rámu-
tat arra is, hogy ezeket a hely-
zeteket az autósok több mint 
60%-a helyszíni kerékcserével 
orvosolta, ami legalább 1 órát 
vett igénybe. 

Bár közvetlenül a defektek-
re visszavezethető balesetek 

száma Magyarországon ala-
csony, a statisztikák azt mutat-
ják, hogy az abroncssérülések 
miatt félreálló autósokra szá-
mos veszély leselkedik. A mos-
tani felmérésből jól látszik, 
hogy a defektek 20%-a olyan 
útszakaszokon történik, ahol 
nem lehet, vagy nehéz bizton-
ságosan félrehúzódni és kicse-
rélni a sérült kereket. Korábbi 
adatok szerint a hazai autópá-
lyákon a megállástól számítva 
20 percig van esélyünk a túl-
élésre a leállósávban.

Szögek és kátyúk okozzák Szögek és kátyúk okozzák 
a legtöbb defekteta legtöbb defektet

AJTÓFELÚJÍTÁS ÚJ VÉTEL HELYETT!
- egyedi megoldások a legújabb budapesti PORTAS-SZAKÜZEM által

 0670 / 636 7675 

Az új budapesti PORTAS-szaküzem csapata

A 2015 márciusától működő legújabb 
budapesti PORTAS-szaküzem Németors-
zágban képzett szakemberei is kiválóan 
képviselik a  felújítási piacon egyedülál-
ló márkát. Azok az elsősorban magán 
érdeklődők, akik korszerű, igényes és főleg 
gyors ajtófelújítást szeretnének, elláto-
gathatnak a felújítási bemutatóval egybe-
kötött áprilisi kőbányai szaküzemi meg-
nyitóra vagy díjmentesen igényelhetnek 
katalógust a www. portas.co.hu honlapon.

 Akik modern és könnyen ápolható beltéri 
ajtókat szeretnének, de sem újrafestéssel, 
sem tokbontással nem akarnak bajlódni és 
lakásukat sem szívesen változtatnák építkezési 
terület é, azok számára létezik egy remek 
megoldás, csak ez még kevésbé ismert.

A német Portas cég Európa számos
országában már elismert felújító és
korszerűsítő specialistaként egy-egy
ajtóból csupán néhány óra alatt, minimális 
átalakítással szinte újat hoz létre, amelyet 
azután soha többé nem kell újrafesteni.  
Az immár négy évtizedes múltra
visszatekintő középvállalat különböző 
felújítási területeken „A jót megtartva újat 
alkotunk” mottójához hűen és folyamatos 
innovatív fejlesztésekkel kínál megbízói-
nak egy kiforrott, egyedülálló szolgálta-
tási csomagot. A legfontosabb felújítási 
terület a beltéri- és bejárati ajtók felújítá-
sa, ami ugyan már Magyarországon is jól 
évek óta bevált, szélesebb körben viszont 
még alig ismert korszerűsítési  alternatí-
vaként működik. A felújítási technoló-
gia az elhasználódott felületek megfelelő 
előkészítésére és átburkolására irányul 
a hagyományosan elterjedt megoldások, 
mint a régi ajtók újrafestése vagy bontása 
helyett.  
Az ajtószárny teljes felújítása a PORTAS-
szakműhelyben történik. Az átburkolás 
előtt még lehetőség nyílik új bevilágítók 
kialakítására vagy a már meglévő üveg-
berakások egyedi megváltoztatására. A 
bontásmentes technológia miatt az ajtóke-
retek felújítása a megbízónál történik. 
A tokok burkolóanyaga lehet a szárny-
nyal színazonos vagy az adott berendezés 
stílusához esetleg jobban illő kontraszt 

dekor. A kizárólagos felhasználói joggal 
rendelkező PORTAS-szaküzemek által 
használt értékes alapanyagok többsége 
PORTAS általi fejlesztés, tehát külön a cég 
számára a legmodernebb technológiákkal 
előállított termék. Ennek egyik legjobb 
példája maga az ajtószárnyat burkoló de-  
kor, ami lehet sima felületi tapintású, vagy  
egyes fautánzatok esetében az erezet sze- 
rint domborított felület. Az így felújított új 
felület ápolást szinte alig igényel. PORTAS 
felújítás után az ajtók külső megjelenésük-
ben és gyakran minőségileg sem térnek el  
egy teljesen kicserélt új nyílászárótól. 

Legközelebbi PORTAS-szaküzemi Nyitott Kapuk Napjai:
Márc. 24-25. (10-18 óra) 1108 Bp. Újhegyi sétány 16. 
Újhegyi Közösségi Ház
(KÖKI-től, Örs Vezér térről 85-ös bussszal)

A 2015 márciusától működő legújabb buda-
pesti PORTAS-szaküzem Németországban 
képzett szakemberei is kiválóan képviselik 
a felújítási piacon egyedülálló márkát.

Azok az elsősorban magán érdeklő-
dők, akik korszerű, igényes és főleg 
gyors ajtófelújítást szeretnének, díj-
mentesen igényelhetnek katalógust 

a www.portas.co.hu honlapon.

MIN�SÉGI NÉMET NYÍLÁSZÁRÓK
-50% KEDVEZMÉNNYEL

Bók-Ablak Kft. 
Bp., XVII., Pesti út 17. (Bejárat a Sima u. fel�l)

Tel./fax: 06-1/256-4760 · 06-70/610-8331
e-mail: bokablak17@gmail.com  

Ny.: H-Cs: 10-16 h, P: 10-15 h · www.bokablak.hu

INGYENES FELMÉRÉS, ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS!
Ablakcsere bontás nélkül is, teljes körű helyreállítással!

Red�nyök már nettó 8500,-/m2-t�l
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MODERN BÚTOROK ÁTHÚZÁSÁT, 
JAVÍTÁSÁT RÖVID HATÁRIDŐVEL, DÍJTALAN 
SZÁLLÍTÁSSAL, GARANCIÁVAL VÁLLALJUK!

MŰHELY: 1188 BUDAPEST, VASÚT UTCA 70/B. TEL./FAX: 295-2531

 295-5812 
www.fejesbutor.hu AKCIÓ!
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Az akció időtartama: 2017. 03. 16 – 03. 29-ig, ill. amíg a készlet tart!

XVIII., ÜLL�I ÚT 737. 
Nyitva tartás H–P.: 9–17, Szo.: 9–13

Rafi rugós kanapé 
ágyneműtartós és ágyazható
154 400 Ft helyett 146 700 Ft

BÚTORBOLT A XVIII. KERÜLETBEN A BÉKE TÉREN

ÁRUHITELLEL Ön részletre is vásárolhat üzletünkben!

Kitti 
konyha
elemenként 
rendelhető

Atlanta 330 cm szekrénysor 
LED világítással 

126 100 Ft

Fan sarokülő 
ágyneműtartós 
és ágyazható 

Léna 
4 személyes 
étkező- 
garnitúra

78 700 Ft

185 300 Ft helyett

131 000 Ft helyett

KONYHA ELEMEKRE
10% kedvezmény

176 000 Ft

Hirdesse meg Budapesten!

Tel.: 887-0707
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ABLAK
Műanyag, fa, alumínium 
nyílászárók most 10% 

kedvezménnyel!
• Ingyenes felméréssel

Tel.: 06-20/494-7233
www.nyariablak.hu

e-mail: nyaryablak@gmail.com A
kc

ió
: 0

2.
 1

-0
3.

 3
1-

ig

ABLAK-AJTÓ JAVÍTÁS
AKAD, SZORUL  , huzatos, beázik? Régi, új, fa, 

műanyag, bukó-nyíló, tetőtéri nyílászárók javí-

tása. 06-30/273-7908

ADÁS-VÉTEL
SZEKCIONÁLT KAPU  2500x2100 mm eladó. Mo-

torral, megvezető sínekkel, csavarokkal, komplet-

ten. Eladás oka: nyíló kaput szeretnék. Ár: 90000 

Ft. Telefon: 06-20-944-1144 

ÁLLAT
GYÖNYÖRŰ,  mélyalmos barna tyúk 649 Ft/db, 

INGYENES házhozszállítással. 25 db-ra 2-ajándék. 

Jegyezhető: 06-70/776-3007

ÁLLÁS
II. KERÜLETI  irodaházba fi atal, érvényes ok-

mányokkal rendelkező vagyonőr kollégák je-

lentkezését várjuk, 24/48-as munkarendbe. 

+36-20/565-2017

Családi vállalkozásunkhoz 
lakatos, szerelő, 
ács, állványozó, 

szakmunkás végzettségű, 
jó fizikumú, Budapesti lakosú 

"B" kategóriás 
jogosítvánnyal

rendelkező munkatársat 
keresünk, állványozó 

munkára hosszú távon.
Megfelelés esetén 

csoportvezető lehetőséggel 
főállásban.

Bérezés: szeméIyes beszélgetés 
alapján.

Jelentkezés: +36-30/98-45-1 58

06-30/324-4986
HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON IS HÍVHATÓ!É VHATÓ!

BÉCSI AUKCIÓSHÁZ RÉSZÉRE
VIRÁG ERIKA helyszíni 

készpénzfizetéssel vásárol!
Antik bútorokat, porcelánokat, 

festményeket, órákat, sz�nyegeket, 
csillárokat, vitrintárgyakat, aranyat, réz-, 

bronz-, ezüsttárgyakat, régi pénzeket, 
kitüntetéseket!

Mindenféle régi lakberendezési cikket.
Hagyatékot kiürítéssel!

Gy�jteményeket is vásárolunk!
Díjtalan kiszállás 1 órán belül!

e-mail: virag.mugyujto@gmail.com

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

I.W.C.  
SCHAFFHAUSEN

Acél: akár 250 000 Ft
Arany:  

akár 500 000 Ft

CARTIER
Acél:  

akár 20 000 Ft
Arany:  

akár: 100 000 Ft

PATEK PHILIPPE
1930-AS ÉVEK

Acél: akár 200 000 Ft
Arany:  

akár 400 000 Ft

ROLEX OYSTER
CHRONOGRAPH

Acél: akár 600 000 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 300 000 Ft
Arany:  

akár 600 000 Ft

OMEGA
CONSTELLATION
Acél: akár 40 000 Ft

Arany:  
akár 200 000 Ft

Órákat készpénzért vásárolunk!

ÉLETJÁRADÉK 
SZOLGÁLTATÁS

Többmilliós egyösszegű, továbbá 
folyamatos havi járadékfizetés, törődés, 
gondozás, folyamatos kapcsolattartás.

NE BÍZZA ÉLETE BEFEKTETÉSÉT 
LEINFORMÁLHATATLAN EMBEREKRE!

JÖJJÖN EL IRODÁNKBA 
MINDEN KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL!

SHEKINAH 
ING.HASZN. Kft.
Adószám: 25837605-2-42

Tel.: +36-20/298-8168
Cím:  Bp. Rákóczi út 70-72. 

R70 Irodaház

bilt.hu

Kérem jöjjön el hozzánk!
 Budapest XIII., Hollán Ernő u. 4. (a Jászai Mari térnél)  

Telefon: 350-4308, 06-70/884-4084

 Készpénzért vásárolunk:
– Sárga borostyán ékszereket

– Aranyat, ezüstöt, brilleket
– Régi, arany kar- és zsebórákat

– Dísztárgyakat szobrokat 
– Numizmatika.

Kimagasló áron keresünk eozinos  
Zsolnay tárgyakat! Garantált 1 000 000 Ft!

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

Bauszer Kft. építőipari 
generálkivitelezői 
munkáihoz keres  

FMV-A projektvezetőt, 
építész technikust, 
projekt előkészítőt,  

asszisztenst,  
szakipari brigádokat 

állandó  
budapesti mukákra.

Jelentkezni az  
admin@bauszer.hu 

címen.

LEGYÉL TAGJA  Legyél tagja a műszaki eladói csa-

patunknak! Háztartási cikkeket értékesítő buda-

pesti (XIV., XIX., XVII.) bolthálózat eladókat és 

üzletvezetőt keres. Önéletrajzokat a tboylogisz-

tika@hotmail.com címre várjuk!

20 ÉVES  takarítócég keresi budapesti férfi  és 
női munkatársait divatárú üzletek reggeli rész-
munkaidős takarításához. 06-20/665-8568

DUNAHARASZTIBAN LÉVŐ  pékségbe keresünk 

sofőrt azonnali munkakezdéssel, hosszútávra tel-

jes munkaidőben Budapest és környékéről. Olyan 

jelentkezőket is várunk akiknél az otthoni parkolás 

megoldható lenne. Jelentkezni az alábbi telefon-

számon lehet: 30/477-7179

ÉPÍTŐIPAIR KFT  Festő szakembereket keres. Érd.: 

06-70-342-2842

GYÁLI KONTAKTLECSEGYÁRBA  BETANÍTOTT 
DOLGOZÓKAT KERESÜNK 12 órás munkarendbe! 
Bruttó 810-900 Ft órabér + 40% műszakpót-
lék + 15.000 Ft cafetéria. Ingyenes dolgozói 
buszjárat a Határ útról és Kőbánya-Kispestről. 
Jelentkezzen a 06-30/338-2005-ös számon.

X. kerületében lévő  
építőanyag gyártó cég 

Alapanyag 
keverő

3 műszakos munkarend 
Targoncavezetői  

jogosítvány szükséges  
Bérezés: 

órabér + teljesítménybér  
+ műszakpótlékok  

+ cafeteria*  
+ utazási hozzájárulás*  

(vidéki lakhely esetén)
+ lakhatási támogatás*

módon)
Jelentkezni lehet: 

  7058 423 03 60
H-P  8-15 óráig

*(próbaidő letelte után)

kollégát keres

AUSZTRIAI NIGHTCLUB  hostess munkára keres 

csinos lányokat 19 éves kortól, top keresettel. Tel.: 

00-43-664-599-96-95, 06-30/313-35-16

Béres Gumi Kft.  
budapesti telephelyére 

(1239 Budapest  
Nagykőrösi u. 351.)  

BETANÍTOTT 
GUMIABRONCS 

SZERELŐI 
MUNKAKÖRBE. 

Fényképes önéletrajzokat a
  

beresgumi@beresgumi.hu
 

e-mail címre várjuk.

(kiemelt bérezés, cafeteria)

ARANY

Kérem látogasson el hozzánk!
V. Szent István krt. 25.

06-70/608-6082

Készpénzes exklusív 
felvásárlás!

arany: 9500 Ft/g-tól
ezüst: 350 Ft/g-tól

borostyán: 5000 Ft/g-tól
KARÓRA 

FELVÁSÁRLÁS

osztrák árakon 
vásárolunk

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

VII. Rákóczi út 10.
Tel.: 20/770-5000

www.becsiaranyhaz.hu

BÉCSI 
ARANYHÁZ

ARANY, EZÜST

EZ A KUPON 6000 FT-OT 
ÉR ÖNNEK!!É

1074 Rákóczi út 84.
06-20/298-8168

FAZONARANY.HU
EZ A KUPON 6000 FT OT

arany: 
10�500-15�000 Ft/g 

borostyán akár aranyárban

AUTÓ
AUTÓFELVÁSÁRLÁS AZONNALI  készpénzfi -

zetéssel. Kérésre díjmentesen házhoz megyek. 

06-30/682-1390

AUTÓKIVONÁS FORGALOMBÓL!  Öreg, roncs au-

tóját kivonom és megvásárolom. Házhoz megyek! 

Tel.: 06-70/673-0085

AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZÉRT  a hét 

bármely napján évjárattól függetlenül. 

Tel.:06-70/622-0123

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
NONSTOP DUGULÁSELHÁRÍTÁS  , víz, fűtés szere-

lés. Hívjon bizalommal! 06-20/284-5124

EGYÉB
II. OSZTÁLYÚ  trapézlemez akció! Horganyzott és 
színes trapézlemezek 950-1400 Ft/m² (nettó).Tel.: 
06-29/367-618, 06-70/318-9472

ÉLETJÁRADÉK
AUTÓVAL,  JÓ egzisztenciával rendelkező kö-
zépkorú nő folyamatos havi életjáradékot vagy 
eltartást, gondozást, törődést, kapcsolattar-
tást ajánl. 06-20/379-2352

ELTARTÁS
MEGBÍZHATÓ FIATAL  pár eltartási-életjáradéki 
szerződést kötne hosszútávú befektetés céljából. 
Minden megoldás érdekel. Tel.: 06-70/944-66-55

FESTÉS-MÁZOLÁS
SZOBAFESTÉS,  tapétázás, mázolás olcsón, mi-
nőségben takarással, bútormozgatással Tel: 
706-64-19, Mobil: 06-20/9877-273

FESTÉST, MÁZOLÁST,  burkolást vállalok! Nyug-
díjasoknak kedvezménnyel, bútormozgatással, 
takarítással! Tel.: 06-30/422-1739

SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST,  tapétázást azon-
nalra vállalok, üres lakásokra árkedvezmény. Tel.: 
06-20/247-7185

FUVAROZÁS
KÖLTÖZTETÉS, BÚTORSZÁLLÍTÁS  képzett rako-
dókkal, garanciával. Nívó Teher 06-20/977-7861

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS  csomagolás 
ingyen dobozokkal. Vidékre kedvezmény! Tel: 
06-30/922-1372
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HISZEM, HOGY A TISZTESSÉGES MAGATARTÁSNAK VAN JÖVŐJE!

EZŰST VÁSÁR 
100–600 Ft/gr

Zsolnaykért 
kimagasló magas árat fizetünk!

Arany kar-, zsebórák

Briliáns ékszerek aukciós áron! 

HERENDI VÁSÁR 
készpénzes felvásárlás!

BECSÜLETES ÁRAK!  
(érdeklődjön személyesen)  

Borostyán 
5000–100 000 ft-ig 
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BUDAPEST FELVÁSÁRLÁS
1117 K�rösy József utca 7-9. Fehérvári úti Vásárcsarnok fsz.  

PORCELÁN ÉS EZÜST ÜZLET (virág soron)  
Nyitvatartás: H–P: 1000–1700

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

Arany, ezüst, briliáns felvásárlás!

Dinasztiánk harmadik generációja vagyok, aki folytatja a 
több évtizede tartó családi hagyományt, a szép tartós ér-
tékek felkutatását, felvásárlást. Édes-apám a legnagyobb 
ékszerkeresked�. A t�le tanult sok évtizedes tapasztalatot 
és az 5-ös min�sítés� bizonyítványomat, nemcsak ma-
gánszemélyek, de a szállodák is igénybe veszik. Az üz-
leti élet alapja a becsület! Hiszem, hogy a tisztességes 
magatartásnak van jöv�je!
Komoly érdekl�d�k megkeresését örömmel várom.

SZERESD A VÁROST ÉS 
CSATLAKOZZ A TELEKOM VIVICITTÁHOZ!

2017. ÁPRILIS 8-9., BUDAPEST, 56-OSOK TERE

facebook.com/vivicittafutas B vebb info: www.futanet.hu

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

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

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

Felújított mosógépek 
garanciával!

Mosógépek  
szerelését vállalom! 

Telefon: 06-20/950-4941

INGATLAN

HAJDÚSZOBOSZLÓ  központjában, fürdőhöz 
közel, Szilfákalja utcán, teljesen felújított 72 
nm-es, I. emeleti társasházi lakás eladó! Tel.: 
06-30/573-9250

BUDAPESTEN A VÁRBAN  eladó ingatlant kere-
sek megvételre 45-50 m-ig. Tel: 06-20/417-2373

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

PÉTERI KÖZPONTJÁBAN  , az épülő új 4. sz. 
főútvonal közvetlen közelében az Evangélikus 
Egyház tulajdonában lévő 1500 m² területű 
ingatlanon, 500 m² kétszintes szerkezetkész 
épület, hasznosításra kiadó. Várjuk befekte-
tők, logisztikai cégek érdeklődését. Minden 
felmerülő hasznosítási megoldás tárgyalá-
si alap lehet. Érdeklődni: 06-20/927-4495, 
06-30/966-3237, 06-29/314-016

1,5 SZOBÁS  lakást keresek megvételre Bu-
dapest I., II., V., XI. és XII. kerületében. Tel.: 
+36-20/435-3007

FALU SZÉLÉN  kétszintes családi ház eladó Nóg-
rádmegyerben.3290 m² telekkel. 06-20/259-7066, 
06-20/262-8131

HÉVÍZHEZ  , Keszthelyhez közel, Válluson csa-
ládi ház melléképületekkel, közös udvarban, 
telekkel, külön helyrajzi számon eladó. Tel.: 
+36-30/979-0997

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

KAPUTECHNIKA
MOLNÁR KAPUTECHNIKA  szerelés, javítás, ki-
vitelezés, villanyszerelés. Tel.: 06-70/774-68-43

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

KÉMÉNYFELÚJÍTÁS
KÉMÉNYBÉLELÉS

TURBÓS, KONDENZÁCIÓS 
KÉMÉNYEK

ÉPÍTÉSE
Tel.: +36-30/636-80-36 

info.fh2015@gmail.com

… az Ön kéménye 
biztonságos?

Kémény-építés, 
kéménymagasítás, 
kémény-felújítás.

06 30 959 3204

kemeny2015@gmail.com

KERTGONDOZÁS
PERMETEZÉS!  Dísznövények lemosó és egyéb 

permetezése. Metszés. Kerttisztítás. Lombsöprés. 

Tel.: 06-30/9527-458

KERTÉPÍTÉS
METSZÉS, PERMETEZÉS,  kert, sziklakert ter-

vezése, építése, pázsitkészítés, növénytelepí-

tés, sövénynyírás, fűnyírás, fakivágás. Tel.: 

06-30/9494-550

KÖNYV
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
LAKÁSFELÚJÍTÁS!  Festés, mázolás, tapétázás, 
burkolás, parkettázás, víz-, villanyszerelés...
stb. Tel.: 06-20/599-6598, 06-1/202-2505

MUNKA

Há
z- é

s la
kásfelújítás

Csak pontosan, szépen,
         úgy érdemes.

Festő-mázolót,
burkolót, 
kőművest
felveszek!

06-20/998-2369
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
FELVÁSÁRLÁS! HAGYATÉKBÓL  származó egy-

szerű használati tárgyakat, poharakat, tányéro-

kat, készleteket, hűtőszekrényt, fali tányérokat, 

karórát, fali órát (üzemképtelent is), mosógépet, 

centrifugát, könyveket, csillárokat, porcelánokat, 

vitrintárgyakat (olcsóbbat is), képeket, bútoro-

kat, dunnát, párnát, valamint teljes hagyatékot 

vásárolok. Azonnal fi zetek. Tel.: 06-30/396-4495

KAKUCSI SZILVIA  - Hívjon bizalommal! - kész-
pénzért vásárol hagyatékot, könyveket, Zsol-
nay és Herendi porcelánokat, festményeket, 
bútorokat, faliórákat, karórákat, csillárokat, 
csipkéket, bundákat. 06-20/9120-527

SZARVASAGANCS

Agancs  
felvásárlás!

06-30/788-6062

Hagyatékot is!

SZOLGÁLTATÁS
HA CSALÓDOTT  weboldalkészítőjében, vagy még 

nem találta meg, keressen minket! Weboldalké-

szítés rövid határidővel, adwords kampány létre-

hozása, SEO, referenciafotózás. Nemcsak elkészít-

jük, menedzseljük is weboldalát. www. seolap. hu 

Tel.: 06-30/438-6252

BONTÁST VÁLLALUNK  (épületek, ólak, vasszer-

kezetek stb) + elszállítás! 20/476-2356

SZŐNYEG, KÁRPIT

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

SÍRKŐ
MEGYERI TEMETŐBEN  új építésű családi krip-

ták eladók. Érd.: Dunakeszi, Fóti út 106., T.: 

06-20/412-8336

TAKARÍTÁS
MINŐSÉGI TAKARÍTÁS  Budapesten: lakások, há-

zak, irodák napi, -nagytakarítása vagy festés utáni 

nagytakarítása kedvező áron. Leinformálható 

fi atal hölgy! Nyugdíjasoknak 5% kedvezmény! 

T.: 06-70/356-7614

TETŐ
TETŐDOKTOR!  Régi, hajlott tetők javítása, cse-

réje, bádogozás, csatorna, beázás elhárítás. Elő-

tetők, garázsok építése, kémény bontás, építés, 

megerősítés, fedlapcsere. Tetőtér beépítés, szi-

getelés, lambéria, gipszkarton. 06-70/315-4195

MAGAS ÉS LAPOSTETŐK  kivitelezését, fel-

újítását, javítását, szigetelését, ezek bádo-

gosmunkáit vállalom! 35 év gyakorlattal! Tel.: 

06-20/92-68-321

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

PALATETŐ  bontás nélküli felújítása színes, 

mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes ár-

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

www. palatetofelujitasjavitas. hu

VÁLLALKOZÁS
TERHESSÉ VÁLT  cégét megvásároljuk! Magas 

tagi kölcsön, magas házipénztár előnyben! Tel.: 

30/3454-724

ÜDÜLÉS

BALATONI  nyaralás igényes családbarát 
környezetben.Tekintse meg honlapunkat: 
www. panoramahaz.atw. hu Érdeklődni: 
06-70/4316-767

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN  3 nap/2 éj fél-

panzióval 9.800.- ; 6 nap/ 5 éj 24.500.- Tel.: 

06-49/312-251, www. fenyo-panzio. hu

ELŐ TAVASZI AKCIÓ!!!  Apartmanokban, fürdő 50 

m. 6 nap 5 éj szállás, 5 félpanzióval, garázzsal, wi-

fi , idegenforgalmi adóval CSAK 21.750 Ft. http://

hajduszoboszlo.jaszbere. hu Tel.: 30/381-7941

TERMÁL HOTEL  Pávai gyógyszálló Berekfür-
dőn. Simogató gyógyvíz, családias légkör, na-
gyon kedvező árak, TB által támogatott gyógy-
kezelési lehetőség! www. termalhotelpavai. hu 
T.: 06-59/519-111

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

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

Hirdetésfelvétel!

FALLLLLU SU SU SU SU SU SU SU SU SU SU SU SU ZÉLZÉLZÉLZÉLZÉLZÉLZÉZÉLZÉLZÉLZÉLZÉLLLÉN ÉNÉNÉNÉNÉNÉNÉNÉNÉNÉNÉNÉNÉN kékékékékékékéékékékékékéékék tttttttttsziiintes családádádádáddddddi hi hhi hhi hi hi hi hi hhi hhhháázázáz ázáz áz áz áázáz ááz áz elaelaelaelaelaelaelaelaelaelaeladó Nóg-
rááádádádádádádááádrádmemememeeeegemeeem yerben.3290 m² telekkel. 06-20/2559-9-9-9-79-79-79 79 79-9-- 06060660660660606606666066, 
06-20/20/20/20/2020/20/20/20/0/20/20/26226226226226226226226226226262262262262-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81-81818131313313131313133131313131

06-30/523-5991
JELENTKEZZEN MIHAMARABB!

1
AMARABABABBB!

EMELT ÓRABÉREKKEL
újra, folyamatos felvétel!

ÖSSZESZERELŐ
munkatársat keresünk Vecsésre!
Havi szintű átlag kereseti lehetőség:

Bruttó
200 000–260 000 Ft/hó

+ Túlóra lehetőség
Alap órabér bruttó

840 Ft/óra és 1134 Ft/óra között,

teljesítménytől függően
+ Jelenléti bónusz bruttó 10 000 Ft/hó

+ Cafeteria nettó 8000 Ft/hó

Április- 

ban is 

BÉREMELÉS 

lesz!

Amennyiben fontosak Önnek 
a felsoroltak:
• Azonnali kezdési lehetőség
• Hosszú távú, bejelentett munka
•  Modern, munkavállaló barát 

gyártókörnyezet és vezetés
• Kiemelkedő kereseti lehetőség
•   Folyamatosan emelkedő fizetés 

(teljesítménybér!)

Feladatok:
•  Ventilátorok 

összeszerelése
• Tekercsek készítése
• Kész termékek ellenőrzése
•  Forrasztási feladatok elvégzése
Elvárások:
• Általános iskolai végzettség
•  Jó kézügyesség, precíz munkavégzés
•  Kiváló SZÍNLÁTÁS

Munkaerő-kölcsönző nysz: 1432-1/2012-1300-915
E-mail: info@delego.hu

melkedő fizetés 
r!)

ése
llenőrzése

INGYENES 

céges buszokat 

biztosítunk számos 

vidéki településről 

és Budapestről 

is!
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Abigél titkai – Szabó Magda 100
Piros Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész önálló estje 

Szabó Magda írónő születésének 100. évfordulója alkalmából a Turay Ida 

Színházban.KikapcsolóKikapcsoló
Phyllis T. Smith: 
A Palatinus-domb lányai
Két évvel az-
után, hogy Au-
gustus császár 
véres győzel-
met aratott 
Marcus Anto-
nius és Kleopátra felett, di-
adalmenet élén tér vissza 
Rómába. Távolléte alatt meg-
lehetősen furcsa társat talált 
egyetlen gyermeke, Julia mel-
lé Szeléné személyében, aki a 
legyőzött egyiptomi királynő 
és szeretője lánya.

Augustus felesége, Livia ár-
gus szemekkel fi gyeli a rábí-
zott Szelénét, akinek nehezé-
re esik elfogadnia új otthonát 
és szülei ellenségeit. A rokoni 
kapcsolat és a kioltott vér által 
összekovácsolt három nő – Li-
via, Szeléné és Julia – Róma 
legfelső társadalmi rétegének 
veszélyes világába kerül, min-
den egyes mozdulatukat po-
litikai stratégiák határozzák 
meg, és a legszemélyesebb 

döntéseik is a császár kezé-
ben vannak.

Róma érdekében mindig 
el kell fojtaniuk a saját vá-
gyaikat, és az előre kijelölt 
szerepet kell játszaniuk. Az 
előrelátó Livia számára ez a 
teljhatalmú férjéhez való fel-
tétlen hűséget jelenti. Az élv-
hajhász Juliára ugyanakkor 
elrendezett házasságok vár-
nak, miközben meg kell ta-
gadnia magától a szerelmet 
és a testi vágyakat. 

Kresley Cole:
Árnyak Hercege 
A szerelem élet-
re kelt, a szere-
lem meggyilkol. 
Kresley Cole, a 
New York Times 
első számú siker-
könyvszerzője új, izgalmas 
történettel folytatja a Halha-
tatlanok alkonyat után soro-
zatát. Ebben a részben megis-
merhetünk egy paranormális 
románcot, részesei lehetünk 

a vérbosszút kívánó múlha-
tatlan szerelemnek. 
A VÁMPÍR ÚJ ÉLETE 
Trehan Daciano herceg, a kö-
nyörtelen és mesteri halálosz-
tó bármit megtenne, hogy 
megszerezze Aráját, Betti-
nát, a gyönyörű varázslónőt. 
Szerelméért véres lovagi tor-
nán vesz részt. 
A LÁNY KIT SZERET? 
Bettina gyámjai kérésére be-
leegyezik, hogy akárki is le-
gyen a lovagi torna győzte-
se, feleségül megy hozzá. 
Álmaiban azonban egy rej-
télyes harcos, egy igazi fér-
fi  csábítja tiltott gyönyörök-
re a lányt. 
CSATA A HERCEGNŐ TES-
TÉÉRT, LELKÉÉRT 
Trehannak két harcot kell 
megvívnia: meg kell küzde-
nie Bettináért a harctéren, és 
meg kell hódítania a lány szí-
vét. A herceg testében, lel-
kében, érzékeiben feltör az 
évszázadokon keresztül el-
fojtott vágy. 

Haász János: 
Felnőtteknek nem 
A felnőttek ANY-
NYIRA nem tud-
nak semmit! 

Megváltozik 
az élet, új lakás-
ba kell költözni, 
új óvodába kell járni, mert 
Apa nincs sehol, Apa London-
ban van, talán vissza se jön 
többé. Miközben fontos apró-
ságok derülnek ki: Jolán néni 
félrecsúszott haját Anya min-
dig megdicséri, a várfürdőben 
nincs is vár, Szabó úr kutyá-
ja pedig kifejezetten büdös.

Haász János svéd típusú 
gyerekversei egy óvodás kis-
fi ú hangján mesélnek a meg-
billent egyensúlyú családban 
hánykódó gyerekek sorsáról. 
Az egyetlen történetté össze-
álló életképek sorozata hol 
humorral, hol szomorkásan, 
de végig elemi erővel mutatja 
meg, hogy az ovisok élete is 
épp olyan hullámvasút, mint 
a nagy élet – csak kicsiben. 

Joss Stirling: Angel – Merj 
hinni... Merj szeretni! 
Angel lobbané-
kony természe-
tű. Nehezére 
esik palástolni 
azt a képességét, 
amellyel uralni 
tudja a vizet. Ám ahogy ösz-
szetalálkozik a borongós, de 
jóképű Marcusszal egy nyári 
fesztiválon, ahol mindketten 
fellépnek, úgy érzi, mintha a 
hullámok őt is elsodornák: a 
fi ú énekétől az ő lelke is dal-
ra fakad. Kölcsönös vonzal-
muk feltartóztathatatlanul tör 
előre, akár a dagály; ám Mar-
cus bizalmatlansága Angel 
adottságával szemben még 
erősebbnek bizonyul. Hogy 
maradhatnak együtt, ha Mar-
cus képtelen elfogadni Angel 
valódi énjét, és mit jelenthet 
ez kettejüknek? És ahogy a 
hurok egyre jobban szorul a 
savant közösség körül, leg-
főbb ideje eldönteni, hogy ki 
melyik oldalon áll.
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A nyár legelején ismét megren-
dezik a Feszt!Eger fesztivált. A he-
vesi megyeszékhelyen a Bolyki völgy-
ben június 1-től 3-ig mások mellett a 
Kiscsillag és a Vad Fruttik is fellép. 

A fesztiválon kon-
certet ad a Punnany 
Massif, a Belga, a Ha-
lott Pénz és a Honey-
beast is, és hamaro-
san új nevekkel bővül 
a program.

A Feszt!Egerhez kap-
csolódva immár ötödik 
alkalommal rendezik 
meg a zenészeket, me-
nedzsereket, producere-
ket, marketing szakem-
bereket és politikusokat 
is megmozgató Music 
Hungary konferenciát, 

amelynek cél-
ja a magyar zeneipar 
helyzetének megvitatá-
sa. Június 1-2-án a rádi-
ós piac átalakulását és 
annak lehetséges követ-
kezményeit is elemzik a 
Music Hungaryn. Szin-
tén a Feszt!Eger zenei 
fesztivál kísérőrendez-
vénye a feltörekvő fi ata-
loknak szóló Éter zenei 
tehetségkutató, amely 
június 2-3-án lesz.

Június Június 
elején elején 
ismét ismét 
Feszt!EgerFeszt!Eger

Idén június 26-tól - hat napon át - vár-
ja vendégeit Sopronban a 25. Telekom 
VOLT Fesztivál. 

Élő show-val érkezik hazánkba a 
pár éves kihagyás után tavaly visz-
szatérő legendás drum’n’bass for-
máció, az elsöprő erejű fellépéseiről 
híres Pendulum, és reméljük, már a 
legújabb dalokból is kapunk ízelí-
tőt. Fellép a jubileumi Telekom 
VOLT Fesztiválon a BBC Sound 
of 2015 nyertese, az elektro-
popban utazó Years & Ye-
ars, akik első lemezükkel 
nem csak a szigetorszá-
got, hanem egész Eu-
rópát és Amerikát is 
meghódították már. 

Egy igazi le-
genda is vissza-
tér Sopronba: a 
kisebb-nagyobb 
megszakítások-
kal már 34 éve 
működő, tavaly 
friss lemezzel je-
lentkező The Cult 

megkerülhetetlen szereplő a rockzene 
történelmében, 2006-ban már head-
linerként szerepeltek  
a fesztivá-
lon.

A Szegedi Ifjúsági Napok új fel-
lépők bejelentésével igyekszik 
szebbé tenni hideg napokat: au-
gusztus 23-26. között ugyanis a 

„napfény városában” 
játszik Inna, az En-

ter Shikari és Naugthy  
Boy is, a legnagyobb 

hazai fellépők mellett.
Persze - a világsztá-

rok mellett - kedvenc hazai 
csapatainkból sem lesz hiány. 

Már biztosan ott lesz a SZIN-en a 
Punnany Massif, Majka & Curtis, a 

Wellhello, a Halott Pénz, a 30Y és tán-
colhatunk Irie Maffi a-ra és Brainsre. 
Visszatér a Tisza-partra a megújult In-
tim Torna Illegál, a Depresszió és sokak 
kedvence, a Tankcsapda is már bizto-
san fellép az idei SZIN-en. Hamarosan 
ped ig még több tucat jobbnál-jobb 

előadóval gazdagodik a SZIN 
fellépőinek névsora, úgy-
hogy érdemes követni az 

eseményeket és már most 
beszerezni a kedvezmé-
nyes bérleteket. 

I M P R E S S Z UM

Ki adó: Mobil Lap Kiadói Kft. 1133 Budapest, Gogol utca 26.  
 

 

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.
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Jobbnál jobb előadókkal Jobbnál jobb előadókkal 
forrósít a SZINforrósít a SZIN

Ikrek
Érdemes lesz a hét elején 

felkötnie a nadrágját, mert 

a csillagállások olyan 

hirtelen jövő változáso-

kat, eseményeket hoz- 

hatnak, amelyekre 

nem lehetett felké- 

szülni.

Bika

A hét 
eleje meglehetősen 

zűrösen indul, 
tele vesze- 

kedésekkel és konflik
tu-

sokkal. 
Ráadásul telje

- 

sen érte
lm

etle
n dol- 

gok okozzák a fel- 

merülő 
nézetelté

- 

réseket.

Rák

Ha úgy tapasztalja, hogy 

mindenütt csak falakba, 

vagy ami még rosszabb, 

vitákba 
és 

konfliktu-

sokba ütközik. érde- 

mes lehet elgondol-

kodnia, hogy vala- 

mit rosszul csinál.
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Skorpió

Nagyszerűen indul a hete, 

sugárzó és kedélyes, már 

csak azért is, mert min- 

den remekül alakul az 

életében. Így nagyon 

jó benyomást tesz a 

körülötte lévő em- 

berekre. 

Nyilas
A napokban legfőbb felada- 

tának fogja tekinteni, hogy 

másokon segítsen, és 

valami jót cselekedjen. 

Ez mind szép és iga- 

zán nemes, de gon- 

doljon közben saját 

magára is! 

Bak
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Sharon Stone
A Halak nő erőteljes kisu-

gárzásával hódít, vonzódik a 

befolyásos férfiakhoz. A március 

10-én született Sharon Stone 

irigylésre méltó karriert tudhat 

magáénak, korábban a lábai 

előtt hevert egész  

Hollywood.

Rost Andrea lesz Tosca a Szegedi Szabadtérin
A világhírű szoprán mellett Kálmándy Mihály és László Boldizsár játsszák a Pucci-

ni-opera főszerepeit. A darabot Bocsárdi László rendezi, aki a szenvedély mindent 

felülíró hatását szeretné kihangsúlyozni az előadásban. KikapcsolóKikapcsoló

Új nevekkel bővül a SOUND eddig is 
illusztris fellépősora: a korábban be-
jelentett nevek - mások mellett Kygo, 
Hardwell, Tiësto vagy Robin Schulz - 
mellé most bejelentkezett Armin van 
Buuren, KSHMR, G-Eazy és számos to-

vábbi fellépő, például 
Picasso déd-

unokája 
is. 

A frissen bejelentett nevek közt el-
sőként ott van világ legjobb és leghí-
resebb DJ-i közt számon tartott Ar-
min van Buuren. Jön az electro house 
egyik legnagyobb fi atal nagyágyúja, 
KSHMR, a Me, Myself and I című da-
lával világszerte nagy kedvenccé vált 
amerikai rapper, G-Eazy, a sok műfaj-
ban utazó svéd duó, a Galantis, va-

lamint a legnagyobb előadókkal 
együtt dolgozó svéd testvérpár, 

a Showtek. 
A Sound fellépője lesz, a 
több mint 25 éve a pályán 

levő Dubfi re és a hou-
se nagymesterének 
számító, számos ál-
név mögé bújó Erick 
Morillo is.  A Bala-
ton-parton játszik 
Nicole Mouda-
ber DJ-producer 
hölgy, valamint a 
legkülönbözőbb 
műfajokat ötvöző 
Yellow Claw duó 
Hollandiából.

Újabb Újabb 
Sound nevek Sound nevek 

Újabb Újabb 
világsztárokat világsztárokat 
igazolt a VOLT  igazolt a VOLT  
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ÉÉletmódletmód
FERTŐZÉSEK 

Javasolt a családtervezés ke-
retében, még a fogamzás előtt 
a szexuálisan terjedő betegsé-
gek szűrése és esetleg keze-
lése a pár mindkét tagjánál.

KÁROS SZENVEDÉLYEK 
Várandósság alatt mindenképp 
kerülni kell az alkoholfogyasz-
tást, a tudatmódosító szerek 
használatát és a dohányzást is. 

TERHESSÉGI TOXÉMIA 
A korábban terhességi mérge-
zésként is emlegetett beteg-
ség a várandósság második 
felében alakulhat ki: a magas 
vérnyomás és fehérjevizelés 
együttes jelentkezése alap-
ján lehet felismerni. A méh-
lepény ilyenkor nem képes 
elegendő mennyiségű táp-
anyagot és oxigént szállítani, 

ami kedvezőtlenül hat a mag-
zat fejlődésére. 

KÓRELŐZMÉNY 
Minél több spontán vagy mű-
vi vetélésen esett át egy nő, 
annál nagyobb a valószínű-
sége, hogy leendő gyerme-
ke koraszülöttként jön majd 
a világra. 

STRESSZ 
Az állandó belső feszültség és 
idegeskedés hozzájárulhat a 
várandósság alatti kompliká-
ciók kialakulásához, a vetélés-
hez és a koraszüléshez. 

5 kockázati tényező, 5 kockázati tényező, 
amely koraszülést okozhatamely koraszülést okozhat

A rovat a   együttműködésével készült.

U
TA

ZZ
O

N
 A

 L
EG

JO
B

B
 Á

R
O

N
! 

 K
EN

E
D

I T
R

A
V

EL
 • 

Te
l: 

27
8-

21
56

hi
rd

et
és

 
az

 5
. o

ld
al

on

Budapest X., Kőrösi Csoma S. út 40. 
06 30 825 9275,  06 1 261 1909

Itt�a�tavasz!
Hallgassa�velünk�
a�madarakat!

• Hallásvizsgálathoz�kötődő�fül-orr-gégészeti�vizsgálat
• Hallásküszöb-vizsgálat
• Csontvezetéses�vizsgálat
• Tympanometria�(a�középfül�nyomásviszonyairól�tájékoztat)

Március�1.�és�24.�között�ingyenes,�részletes�hallásvizsgálatunk�
az�alábbi�fájdalommentes�vizsgálatokat�tartalmazza:
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