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A legnagyobb 
fogyókúrás hibák

ÚJ ESZTENDŐ, ÚJ SZABÁLYOK
Emelkedő béreket, adókedvezményeket, jobb illetékfeltételeket  hozott az új év. (2
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„„„„MMMMMMMiinddeenéértt kkeméényenn 
mmmeg kell dolgoznom”
JJaJJ nun ár 19-én mutatta be a Buda-

ppeeessti Operettszínház a Dorian Grayy 

ccícícc műmm  darabot, amelyben Gubik

PPeetrttt a alakítja az egyik főszerepet.

4.4. ololdadaldalalllla

Elérhető a fogyás csupán minimális 
változtatással is, vagy teljes elhatá-
rozás kell? Sokan úgy vélik, koplalás-
sal, vagy éppen a szénhidrátok teljes 
kiiktatásával fogyhatnak a legköny-
nyebben, míg mások a mostanában 
egyre népszerűbb fehérjediétára 
esküsznek.  3. oldal
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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 
ékszerekért! akár 100 000–5 000 000 Ft-ig  

(a brillkő méretétől függően)

TÖRTARANY- ÉS FAZONARANY-FELVÁSÁRLÁS!
FOGARANYAT (FOGGAL EGYÜTT IS!)
TÖRTARANY, FAZONARANY: 8000–12�000 Ft/g
TÖRTEZÜST, FAZONEZÜST: 170–1000 Ft/g

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!
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Órákat készpénzért vásárolunk!
Keresek Angelus, Heuer, Marvin, Doxa, 

Bovet, Tavannes, Breitling, Vetta acél  
stopperos órákat 100 000–300 000 Ft-ig!

Gyűjteményembe keresek eozinmázas  
körpecsétes Zsolnay  porcelánt! Töröttet is! 
Mérettől függően 300 000–3 000 000 Ft-ig!

Ezüst 12 személyes  
készletet akár 
500 000–1 000 000 Ft-ig 
készpénzért vásárolok!

A HÍR IGAZ!!!  
A sárga golyós borostyánt  

súlytól függően 50 000– 
100 000–200 000– 

300 000 Ft-ért vásároljuk!

Korall ékszereket 
vásárolunk!  

5 000–100 000 Ft

Marci bácsi méhészete

Rendeljen mézet a termelőtől!
www.termeloimagyarmez.hu
+36-1/409-1481 • 06-30/587-5950
Ingyenes házhozszállítás!*

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

Akácméz: 2.200 Ft
Vegyesméz: 1.400 Ft

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

0,97 kg-os üvegben

Filmpalkátok a PIK-ben
A Magyar Kultú-

ra Napja alkal-

mából a hatva-

nas éveket idézik 

meg a XVIII. kerü-

leti PIK-ben film-

plakátok segítsé-

gével. 7. oldal

Délkelet-Pest

1181 Budapest, 
Reviczky Gyula út 9-11.
info@wdental.hu

WRIGHT DENTAL
HUNGARY KFT.
hosszú távú feladatainak 
megvalósításához

BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT
keres.
•  

munka.
• Tiszta, kulturált környezet.
•

Kövess minket a  -on is!
www.facebook.com/ szuperinfobudapest

Tel.: 887-0707
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Tervek a budai belvárosi Duna-part megújítására 
Eredményt hirdettek a budai Duna-part megújítására vonatkozó pályázaton, a Felhévíz és 

a Műegyetem közötti négy rakpartszakasz terveztetésére. Összesen 110-en vették ki a pá-

lyázatot, és végül két, színvonalas pályamű érkezett be.

 ■ Az ujbuda.hu ösz-

szefoglalója a január-

ban életbe lépő legfon-

tosabb változásokról tá-

jékoztatja az olvasókat.

Minimálbér

2018. január 1-jétől a tel-
jes munkaidőben foglalkoz-
tatottak alapbérének kötele-
ző legkisebb összege havibér 
esetében bruttó 138 000 fo-
rint, hetibérnél 31 730, napi-
bérnél 6350, órabérnél pedig 
794 forint.

Garantált bérminimum
A legalább középfokú is-

kolai végzettségűek, illetve 
az ezt igénylő munkakörben 
teljes munkaidőben foglal-
koztatottak esetében a garan-
tált bérminimum havibérnél 
bruttó 180 500 forint, hetibér-
nél 41 500, napibérnél 8300, 
órabérnél 1038 forint. Rész-
munkaidős foglalkoztatáskor 
a bért a munkaidő arányában 
kell megállapítani.

Az egyszerűsített foglalkoz-
tatás napidíja

Az egyszerűsített foglalkoz-
tatásból származó adómentes 
napi jövedelem 5870 forintról 
7631 forintra emelkedik.

Adókedvezmény
A nyolcadik éve működő 

adórendszerben meglévő 
családi adókedvezmény idén 
gyermekenként havi 2500 fo-
rinttal 17 500 forintra emel-
kedik. A nagycsaládosoknak 
már nem kell évente igazol-
niuk, hogy több gyermeket 
nevelnek.

Gyermekgondozási díjak
A minimálbért követve nő a 

gyermekgondozási díj (gyed), 
valamint a diplomás gyed is. A 
gyed maximális összege eléri a 
bruttó 193 200 forintot, míg a 
diplomás gyed az alapképzés-
ben 89 250-ről 96 600 forintra, 
a mesterképzésben 112 ezer-
ről 126 350 forintra emelkedik. 
A diplomás gyed időtartamát 
egyről két évre emelték.

Gyermekvédelmi 
kedvezmény

Január 1-jével a rendsze-
res gyermekvédelmi ked-
vezmény igénybe vételéhez 
szükséges jövedelemhatár öt 
százalékkal emelkedik.

A hitelterhek könnyítése
A jelzáloghitelt fi zető csa-

ládok tartozása a harmadik 
és minden további gyermek 
megszületése esetén gyer-
mekenként egymillió forint-
tal csökken. 

Az első gyermek vállalá-
sakor az édesanya fennálló 
diákhitelét felfüggesztik, a 
másodiknál a tartozás felét 
elengedik, a harmadiknál pe-
dig az egészet.

A lakáshoz jutás segítése
Olcsóbb és egyszerűbb a 

családi otthonteremtési ked-
vezmény (CSOK) kérelme: a 
hatósági eljárások után nem 
kell illetéket fi zetni, a tulajdo-
ni lap másolatát a hitelintézet 
is díjmentesen lekérheti. 

Új ingatlan vásárlásakor a 
CSOK összegét is fi gyelembe 
veszik az illetékkedvezmény 
számításánál. A nagycsaládo-
sok új építésű ingatlanhoz igé-
nyelt kamattámogatott 
hitele esetén a közjegy-
zői díjak a harmaduk-
ra mérséklődnek.

Aktuális
Új év, új szabályok, új lehetőségek

A következő napokban kell 
dönteniük a munkaválla-
lóknak a munkáltatójuk ál-
tal ajánlott idei cafeteria-cso-
magjukról, az Union Biztosító 
1300 fős, reprezentatív fel-
mérése szerint a 25-55 év 
közötti korosztályból jelen-
leg a lakosság mindössze 12 
százaléka kap a cafeteriában 
egészségbiztosítást, noha 
46 százalékuk élne ezzel a 
lehetőséggel. 

Az Union felmérése sze-
rint az embereknek csupán 
a 15 százaléka rendelkezik 
privát egészségbiztosítás-
sal, ugyanakkor egy általá-
nos szolgáltatási kört kínáló, 

havi 5-6 ezer forintos díjjal 
futó egészségbiztosítás iránt 
a megkérdezettek 28 száza-
léka érdeklődik. Cafeteriával 
fi nanszírozva már a megkér-
dezettek 46 százaléka mond 
igent egy ilyen szolgáltatás-
ra, ha pedig cafeterián felül 
a munkáltató fi nanszírozná, 
akkor az érdeklődők aránya 
csaknem eléri a 60 százalékot.

A felmérés adatai azt mutat-
ják, hogy az egészségbiztosítá-
sok iránt leginkább a felsőfokú 
végzettséggel rendelkező bu-
dapesti férfi ak érdeklődnek. 
Teljesen egyöntetű és pozi-
tív fogadtatása van ugyan-
akkor a biztosítások családi 

kiterjesztésének, ha egészség-
biztosítást kötne a munkálta-
tó a megkérdezett részére, a 
válaszadók 96 százaléka nyi-
latkozott úgy, hogy ez ne csak 
az ő számára, hanem a házas-
társának, illetve a gyermekei-
nek is nyújtson szolgáltatást.

A munkavállalók szívesen választanák
a cafeteriában az egészségbiztosítást

www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu

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

Manual Hungary Kft.

Engedélyszám: E-000454/2014 • www.sztav.hu

Bp., XIV. Angol u. 36.
A tanfolyamokról tájékoztatást ad: 

Laczik Ferenc:
T.: 06 20 773 40 06

2018 február hónapban kezdődő államilag
elismert szakképesítést nyújtó tanfolyamaink:

Épít� és anyagmozgató-gép- 

kezel� (Emel�gép, Targonca, 

Földmunkagép)+ NKH Vizsga 
Indítás: FOLYAMATOS 
Min�sített hegeszt�: 111, 311, 

131/135/136, 141/142 

Indítás: FOLYAMATOS

Kereskedelmi, háztartási és 
vendéglátóipari gépszerel� 
Indítás: 2018.�02.�15.
Elektronikus vagyonvédelmi 
rendszerszerel� 
Indítás: 2018.�02.�15. 
Hegeszt� választható 
technológiák: E, G, AFI, AWI
Indítás: 2018.�02.�13.

Miért érdemes a SZTÁV-ot választania? Mert jól felszerelt 
saját oktatóbázisainkon min�ségi képzésben részesülhet, 

olcsón és rövid id� alatt szerezhet szakképesítést!

IRODABÚTOR FÉLÁRON!
A hirdetés felmutatója 10% engedményt kap! 
www.irodabutorfelaron.hu

Nyitva: H-P: 9-17-ig
Te l e f o n :  + 3 6  7 0  3 6 9  9 5  6 0

A Fresenius Medical Care
F�ÁLLÁSÚ TAKARÍTÓ munkakörbe 

új kollégát keres budapesti dialízis központban hosszú távra.
Munkavégzés helye: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 13.

Fontos számunkra a higiéniás környezet biztosítása, 
a megbízhatóság és a lelkiismeretesség.

El�ny: egészségügyi intézményben szerzett takarítói tapasztalat.
Hat napos munkarend, munkavégzés beosztás szerint több 

m�szakban hétf�t�l szombatig.
Jelentkezés önéletrajzzal személyesen a központban vagy e-mailben!

Kuczora Ildikó – 1077 Budapest, Rottenbiller utca 13.; 
e-mail: jobs-hu@fmc-ag.com 

Érdekl�dni telefonon lehet: 70/866-7965

VABEKO Kft. teljes munkaidős főállásra 

RONCSOLÁSMENTES 
ANYAGVIZSGÁLÓ
munkatársat keres csővezetékek,  

tartályok roncsolás mentes anyagvizsgálatára. 

Elvárások: középfokú műszaki végzettség és jártasság 

 HT, MT, RT, PT, VT és ÚT vizsgálati technológiákban. 

Az önéletrajzokat a következő e-mail címre várjuk:  

gmaczko@vabekokft.hu, telefon: 06-84/311-310.
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Játékfüggőség, mint mentális zavar
A nemzetközi szervezet 11. alkalommal adja ki a betegségek nemzetközi osztályozásának listáját, amelyben 

először veszi fel a mentális betegségek listájára a játékfüggőséget.  A dokumentumtervezet szerint a játék-

függőség olyan súlyos viselkedés, amelyben a játék „elsőbbséget élvez az élet más területeivel szemben”.Életmód

 ■ Elérhető a fogyás 

csupán minimális vál-

toztatással is, vagy tel-

jes elhatározás kell? 

Sokan úgy vélik, koplalással, 
vagy éppen a szénhidrátok 
teljes kiiktatásával fogyhat-
nak a legkönnyebben, míg 
mások a mostanában egyre 
népszerűbb fehérje diétára 
esküsznek. 

Manapság még mindig je-
lentős népszerűségnek ör-
vendenek a különféle di-
vatdiéták, aminél már csak 
a koplalás rosszabb, még-
is, ezekkel a módszerekkel 
próbálnak a legtöbben fogyni. 
Handl Tamara, a Turbó Dié-
ta szakmai vezetője elárulta, 
ezek a diéták azért veszélye-
sek, mert különböző hiányál-
lapotok alakulhatnak ki, arról 
nem is beszélve, hogy szin-
te minden esetben visszahí-
zás, jojó-effektus következik, 
amint megpróbálunk vissza-
térni a normális életmódhoz. 

Részben a koplaláshoz, 
részben a helytelen alap-
anyagokból felépülő étrend-
hez kapcsolódik az is, ha egy-
szerűen rosszul alakítjuk ki a 
napirendünket. Fontos a napi 
minimum 3, maximum 6 ét-
kezés, sokan egyszerűen 1-2 
alkalommal kapnak csak be 
valamit. A másik véglet, mi-
kor valaki egész nap eszik, 
de a szervezet kiéhezteté-
se napi szinten ugyancsak 
megfi gyelhető. 

Az is szuperül hangzik, ha 
valami kalóriamentes vagy di-
étás, netalán magvakból áll, 
de vajon megnéztük-e valaha 
a termékcímkét is? Nyugodt 
szívvel vesszük le a müzli sze-
leteket a polcról és közben jól 
meg is veregetjük a vállunkat, 
hogy a csokit sikerült otthagy-
ni. Kissé kiábrándító lenne 
már belegondolni, hogy mek-
kora egy müzli szelet szén-
hidráttartalma, vagy éppen 
egy tejszelet zsírtartalma. 

A legnagyobb fogyókúrás hibák, 
amiket elkövethetünk

Az edzőtermekben a legtöbb 
gyakorlat nem a mindenna-
pi teendőinkre készít fel, hi-
szen a hétköznapokban nem 
léteznek izolált gyakorlatok. 
Tárgyakat emelünk fel, egyik 
helyről a másikra húzunk át 
dolgokat, elfordulunk, hogy 
elérjünk valamit, ezért a tes-
tünknek meg kell tanulnia 
megfelelő sorrendben be-
kapcsolnia az izmokat.

Ebben segít a hazánkban 
még újdonságnak számító 
ViPR eszköz, amit Michel Dal-
court talált fel. Bicskei Izabel-
la, az Idol Studio vezetője és 

edzője elmondta, 
a négytől tizenkét 
kilogrammig kü-
lönböző súlyok-
ban létező ViPR 
egy mozaikszó, 
amit a vitalitás 
(Vitality), a telje-
sítmény (Perfor-
mance) és az új-
rakondicionálás 
(Recondicioning) 
szavakat egyesíti. 

A ViPR egyik 
legnagyobb elő-
nye, hogy min-
den fi ttségi szin-
ten lehet benne 
kihívást találni, 
mozgásanyaga 
pedig határtalan: 
kifejlesztettek ci-

pelő, toló, húzó, emelő, do-
bó, forgató és gurító gyakor-
latokat is.

Bicskei Izabella kiemel-
te, az edzőtermekben és a 
szabadban egyaránt hasz-
nálható eszköz beilleszthe-
tő az edzés bármely részé-
be, tehát bemelegítésnél, fő 
résznél és az edzés levezeté-
sénél hatékonyan alkalmaz-
ható. Fokozható vele a mobi-
litás, az ügyesség, fejleszthető 
az egyensúlyérzék, a koordi-
náció és növelhető az erő, a 
stabilitás és a teljesítőképes-
ség is.

Mindenki kihívást talál 
magának az új edzéstípussal

Szeberin Zoltán érsebész sze-
rint bár védekezni nem lehet 
a főütőér-tágulat ellen, hasi 
ultrahanggal szinte biztosan 
megállapítható, és a beteg 
már a műtét után négy nap-
pal elhagyhatja a kórházat.

A Városmajori Szív- és Ér-
gyógyászati Klinika szakorvo-
sa elmondta, leggyakrabban 
60-65 éves férfi akat érint ez a 
ritka betegség, amelyet nem 
tudni, pontosan mi okoz, de a 
dohányzással szorosan össze-
függ. A betegség alattomos, 
mert csak akkor vannak tüne-
tei, amikor már komplikáció 

merül fel, és ilyenkor a követ-
kezmények is „drámaiak” le-
hetnek: ájulás, hasi, mellkasi 
fájdalom jelentkezik, a kivér-
zés pedig halált okozhat.

Hasi ultrahanggal 
kimutatható a főütőér-tágulat

A rovat a   együttműködésével készült.
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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

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 kemenyfelujítokf

Kastélyok ber

ezüsttárgyakat, 6-12 személyes 

stb. Kovács Margit kerámiákat, H

könyveket, antik bútoroka

Díjtalan kiszállással, értékb

Üzlet: +06-1/201-6188,
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ÉS 
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HITEL HÁZHOZ M
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Gyors és korrekt ügyintézés, hívjon bizalommal!

Budai Gizella: 06-70/329-1543
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e-mail: expresszhitel@t-online.hu
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www.dunatox.hu
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Budapesten koncertezik David Helfgott
A világhírű ausztrál zongoraművész, David Helfgott újabb európai turné keretén belül is-

mét Budapestre látogat hazai rajongói örömére. Augusztus 15-én, a Papp László Budapest 

Sportarénában koncertezik majd.

 ■ Január 19-én mutat-

ta be a Budapesti Ope-

rettszínház a Dorian Gray 

című darabot, amely-

ben Gubik Petra alakít-

ja az egyik főszerepet.

A fi atal, tehetséges színész-
nőnek nem hullott ölébe a 
siker. Hosszú évek kemény 
munkájával, a hivatása irán-
ti odaadásával, alázatával ér-
te el, hogy ma már a színházi 
világ jelentős résztvevőjeként 
tartják számon. Mind anya-
színházában, a Békéscsabai 
Jókai Színházban, mind a Bu-
dapesti Operettszínházban 
szebbnél szebb feladatok ta-
lálják meg.

– Mitől izgalmas számodra 
a Nagymező utcai teátrum-
ban most bemutatásra kerü-
lő előadás? 

– A regény eredetileg ma-
gának az írónak nevével, Os-
car Wilde címmel valamint 
Dorian Gray képmása vagy 
arcképe címmel is megjelent. 
A történet hőse eladja a lel-
két az örök ifjúságért cserébe. 
Készül róla egy portré, mely 
bravúros és misztikus meg-
oldásként szolgál, hogy meg-
mutassa, hogyan romlik meg 
a fi atal ifjú naiv, hófehér lel-
ke. Ahogyan változik Dorian 
gondolkodása, úgy rothad a 
festmény. A fi ú nem öregszik, 
de a portré igen. Ez nem egy 
szokványos történet. A darab 
különlegessége, hogy faltól 
falig zene. Musical, de olyan, 
mintha operát játszanánk, a 
minimálisnál is kevesebb pró-
zával.Kihívás, mert mindent 
a zene működtet, egy adott 
mozdulatot, gondolatot vagy 
épp az érzelmek kiteljesedé-
sét is zenei motívumok jelení-
tik meg. Nagyon kell fi gyelni, 
hogy folyamatosan együtt 
legyél a zenével, össze 
kell forrnod vele, ko-
moly koncentráci-
ót követel. Vár-
konyi Mátyás 
olyan zenei vi-
lágot álmodott 
meg ehhez a 
darabhoz, ami 
c s o d á l a t o s 
és helyenként 

abszolút fi lmes, mintha egy 
moziban ülnél. Ami újdonság 
még, az a játéktér, eddig nem 
volt szerencsém a Kálmán 
Imre Teátrumban játszani.

– Hogyan mutatnád be 
a karakteredet? Milyen fő 
jellemvonásai vannak és 
hogyan készültél a próba-
folyamat során a megformá-
lására? Milyen saját szemé-
lyiségjegyeidre tudtál közben 
építkezni?

– Sibyl Vane-t, egy fi atal 
színésznőt kell megformál-
nom a darabban. Aki bele-
szeret Dorianbe és érte min-
dent kész eldobni, akár az 
életét is.  Sibyl egy átlagos fi a-

tal lány, tiszta szí-
vű és hisz az örök 
szerelemben.  Dorian 
szemében ő a makulát-
lan és hibátlan tökéletes-
ség.  Azonban mikor kiderül, 
hogy ő is csak ember, és mint 
ahogyan az emberek általá-
ban hibáznak, így ő is, Do-
rian egyszerűen hátat fordít 
neki. A lány belerokkan ebbe. 
Van egy búcsú monológom, 
mielőtt távozom az első fel-
vonás színéről, Ács János 
szövege annyira kifeje-
ző, precíz megfogal-
mazás, melyhez 
hasonlóval rit-
kán találkozik 

az ember. Arról szól, ami van.  
Nem beszél mellé, nem csé-
pel el, mindent ért. Hálás va-
gyok ezekért a szavakért, tel-
jes mértékben aktuálisak ma 
is.  Mivel egy színésznőt ala-
kítok, úgy érzem, volt miből 
merítenem.

– Fiatal korod ellenére szá-
mos szerepet tudhatsz már 
magad mögött, szabadúszó-
ként nem csak a Budapesti 
Operettszínházban, hanem 
több teátrum színpadán is 
találkozhat veled a közön-
ség. Bevált neked ez a mű-
ködési forma? 

– Szerencsés vagyok, ami-
ért ilyen sokféle műfajban ki-
próbálhatom magam. Ez nagy 
lehetőség, hiszen sosem en-
ged ellaposodni, elkényelme-
sedni, egyik szerep hozza a 
másikat. A játszóhelyekkel 
is ugyanez a helyzet, szerin-
tem fontos a változatosság, ha 

nem is folyamatosan, bizo-
nyos időközönként muszáj. 
Múltkor kicsit elgondolkod-
tam és rájöttem, milyen jó 
dolog, hogy ennyi minden-
ben megmutathatom magam, 
prózától a zenés színházig, 
mesétől a drámai hősökig. 
Most vagyok fi atal és ezek-
ből, mindből rengeteget tanul 
az ember, ami nagy adomány. 
Nagyon szeretem, ha valaho-
va úgy léphetek be, mintha 
haza érkeznék. A Békéscsa-
bai Jókai Színház számom-
ra mindig az anyaszínházam 
marad. Bár sosem szerződtem 
le, mégis társulati tagként ke-
zeltek és otthon voltam, most 
így van ez a Budapesti Ope-
rettszínházban is. Ez egy jó 
kis csapat.

– Főként zenés produkci-
ókban állsz színpadra vagy 
a prózai színjátszás is hang-
súlyosan jelen van az életed-
ben? Melyik felé húz jobban 
a szíved?

– Van, aki azt gondolja, ha 
az ember tud énekelni és ze-
nés darabokban is játszik, 
akkor prózában nem tud iga-
zán jó lenni. Én ezzel nem 
értek egyet. Egy színész ige-
nis állja meg a helyét mind-
két oldalon. A zenés színház-

nak és a prózainak egyaránt 
a szerelmese vagyok, talán 

azért, mert mindkettő-
re adódik lehetőségem.  

Jelenleg a zenésre nagyobb 
hangsúlyt fektetek, de ez nem 
lesz mindig így, ezért igyek-
szem szépen építeni a prózai 
oldalamat is. Ahogy bemu-
tatjuk a Dorian Gray-t, elkez-
dünk egy kétszereplős kamara 
előadást próbálni a Békéscsa-
bai Jókai Színházban, Dario 
Niccodemi - Hajnalban, dél-
ben, este című drámáját, me-
lyet március 6-án láthat elő-
ször a közönség. 

– Korábban szerettél volna 
érvényesülni énekesnőként is, 
tehetségkutató műsorokban 
tetted próbára a képességei-
det. Ez az álom él még vagy 
elbúcsúztál tőle?

– Érdekes kitekintés volt az 
az időszak, de így utólag nem 
bántam meg. Kipróbáltam, 
mert izgatta a fantáziámat, 
rájöttem mi az, amire nincs 
szükségem, és amiben nem 
érzem jól magam, legalábbis 
nem ilyen módon. Nem ez az 
én utam. Az a két hónap, amíg 
otthagytam a színházat ezért 
a show műsorért sok minden-
re megtanított. Tudom, hogy 
nekem mindenért keményen 
meg kell dolgoznom és nem 
pottyan az ölembe csak úgy 
semmi. Megtanultam, min-
den megérkezik majd az éle-
tembe a maga idejében, nem 
kell mindjárt egyszerre akar-
ni mindent. Nem vagyok éne-
kesnő.  Színész vagyok. De 
nagyon szeretek énekelni és 
hála az égnek a Jóistentől 
kaptam egy olyan adottságot, 
hogy talán még megy is a do-
log. Nem tartom kizártnak, 
hogy egyszer majd lesznek 
saját dalaim, de azok olyanok 
lesznek, amilyen én vagyok, 
engem fognak tükrözni. Ott 
nem akarok szerepet játszani, 
arra ott van a színház.

– Milyen feladatok várnak 
még rád az évad hátralévő 
részében? 

– A munkám most Békés-
csabára szólít majd, de köz-
ben folyamatosan játszom a 

futó darabjaimat, az Átrium 
Film - Színházban, a Játék-
színben, a Belvárosi Szín-
házban és persze itt a Bu-
dapesti Operettszínházban.

 Budai Klára

Gubik Petra: „Nekem mindenért keményen meg kell dolgoznom”
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Utazás
Több újdonság idéntől az autópályás díjfizetésben
Az egyik legfontosabb intézkedés lehetővé teszi, hogy a véletlenül díjköteles útszakaszra tévedő autósok az 

utazás megkezdése után vásárolják meg az e-matricát. Az új előírás szerint a fizetős hálózatra lépéstől számít-

va hatvan perc áll az úthasználók rendelkezésére a jogosultság megváltásához.
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 ■ Rövid időn belül ma-

gas szintre emelkedett 

az AmpeGo fantázianév-

re hallgató alkalmazás 

felhasználóinak száma. 

A szoftver magyar fejlesztői 
egy minden korábbinál ösz-
szetettebb, mégis egyszerű-
en kezelhető, Androidra és 
iOS-re egyaránt letölthető al-
kalmazást adnak ingyen a 
kezünkbe.

A magyar startup által kifej-
lesztett applikáció egyik leg-
hasznosabb szolgáltatása a 

valós idejű traffi pax- és bal-
eset-előrejelzés, amely a hiva-
talos rendőrségi információk 
mellett a felhasználók adatai-
ra is támaszkodik a virtuális 
közös térképen.

A program akkor is hang-
jelzéssel fi gyelmeztet a traffi -
paxokra, ha éppen kihango-
sítva telefonálunk az autóban. 
Ehhez még a GPS-t sem kell 
bekapcsolni, mert a szoftver 
cellainformációk alapján dol-
gozik, így kíméli a telefonunk 
akkumulátorát is.

A nyitólapon a közösség-
hez csatlakozott üzletek leg-
frissebb akciói láthatóak, de 
a program a parkolást is meg-
könnyíti azáltal, hogy a legkö-
zelebb parkolóhoz navigálja a 
felhasználót. Megkímélhetjük 
a pénztárcánkat is, az Ampe-
Go segítségével ugyanis már 
15 százalékos kedvezményt 
kaphatunk a fővárosban.

Az AmpeGo a közeljövő 
egyik legdinamikusabban 
fejlődő közösségét építi ki, 
ahol a felhasználók egymást 
és a biztonságos közlekedést 
segítik a turizmussal ötvözve.

Virtuális közös térkép app indult

 ■ Leállt és fél évre el-

tűnik az emberek sze-

me elől a prágai Óváro-

si városháza híres csilla-

gászati órája, az Orloj.

A prágai Óvárosi városháza 
tavaly áprilisban kezdődött 
komplex felújítása keretében 
az Orloj került sorra. A cseh 
főváros egyik legfőbb idegen-
forgalmi látványosságának al-
kotóelemeit a szakemberek 
először megjelölik és össze-
írják, majd szétszerelik, hogy 
fél év alatt teljes egészében 
kitisztíthassák, felújíthassák 
és elvégezzék a szükséges 
alkatrészcseréket.

A tervek szerint lecserélik 
mindazokat a modern eleme-
ket, amelyeket a 2. világhábo-
rú utáni felújításkor szereltek 
az órába, a különböző acélhu-
zalokat például újra kender-
ből készült zsinórokra cse-
rélik. A prágai szakemberek 
azt ígérik, hogy a következő 
hónapokban, amikor a csilla-
gászati órát javítják, az Orlojt 

eltakaró állványra videovetíté-
sekkel pótolják a varázslatos 
hangulatot.

Az Óvárosi városháza tor-
nyát legutóbb a múlt század 
nyolcvanas éveiben újították 
fel. A tornyot, amely Prága 
egyik leglátogatottabb műem-
léke, évente mintegy 700 ezer 
ember keresi fel.

Leállt Prága híres 
csillagászati órája, az Orloj

A síszezonban megnő
a külföldi adatforgalom 
A téli síszezon tovább növeli 

a külföldi mobilinternet hasz-

nálatot, 

és nőhet 

azoknak 

az ará-

nya is, 

akik új 

belépők 

a mobilnetjüket az EU-ban 

külföldön is használók között 

- áll az eNet és a Magyar Te-

lekom internetgazdaságról 

szóló legfrissebb reprezenta-

tív kutatásában.

A roamingdíjak eltörlése óta 

közel 2,5 millióan telefonál-

tak már, 1,8 millióan SMS-ez-

tek, közel 900 ezren pedig 

mobilnetet is használtak. A 

mobilnet esetében a válasz-

adók 37 százaléka a díjak el-

törlése után csatlakozott új 

belépőként a mobilnetjü-

ket az EU-ban külföldön is 

használókhoz - derül ki az 

adatokból.

A kutatás szerint nemcsak 

többen, hanem többet is ne-

teznek külföldi utazásaik köz-

ben is, mióta nem szükséges 

a folyamatos wifi-vadászat az 

uniós tagállamokban sem.

KÖKI Terminál - Bp., XIX. ker., 
Vak Bottyán u. 75/A-C. I. em. 

Telefon: 1-920-0559 
Nyitva tartás: 

H-P: 10.00-20.00, Sz: 10.00-18.00
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 ■ A motivációs le-

vél egy dokumentum, 

amelyet álláshirdetés-

re való jelentkezéskor 

szokás küldeni az ön-

életrajzzal együtt. 

Az életrajz legfőképp arra 
való, hogy egy átfogó képet 
adjon arról, kik vagyunk mi 
(születési adatok), milyen 
iskolákat végeztünk, milyen 
szakmai tapasztalataink van-
nak, míg a motivációs levél 
egy kerek mondatokban meg-
fogalmazott leírás magunkról, 
az ambícióinkról, a szakmai 
tudás mögött álló dolgainkról. 

HR szakértők körében vég-
zett felmérések azt mutatják, 
hogy a legideálisabb hossz egy 
motivációs levélnek a fél oldal 
(A4, 12-es betűméret, normál 
sorköz mellett), de semmi-
képp nem több mint egy oldal.

Jól bevált sablonunk lehet, 
de mindig szabjuk testre asze-
rint, hogy mi az adott cég pro-
fi lja, mik a követelményeik, 
milyennek tartják az ideális 
jelöltet, miket sorolnak fel 
előnyöknek stb.

Attól, hogy az egész moti-
vációs levelünk egy felsorolás 

pozitív tulajdonságainkról, 
vagy az egész egy önfénye-
zés, még egyik HR-es sem kap 
kedvet hozzánk. Maximum 
négy fő pozitív tulajdonság 
szépen kifejtve és példákkal 
alátámasztva bőven elég lesz. 
Ha van bármilyen területen 
munkatapasztalatunk, az ön-
életrajz a tökéletes hely ennek 
feltüntetésére, a motivációs le-
vél pedig arra, hogy kifejtsük 
milyen eredményeink voltak 
itt, miket tapasztaltunk, mikre 
vagyunk büszkék, hogyan fej-
lesztett minket és így tovább.

Használjunk kerek egész, 
összetett, értelmes monda-
tokat! A szofi sztikált nyelvi 
megformáltság többet jelent-
het a száraz tényeknél.

Senki sem esik neki szíve-
sen egy szövegnek úgy, hogy 
az egész egy nagy massza. 
Legyen tagolt a szöveg, áll-
jon bekezdésekből. Sokkal 
rendezettebb lesz majd, és 
az olvasása is kényelmesebb. 

Milyen egy jó 
motivációs levél?

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

Munkavégzés helye: Budapest, 18.kerület
Céges buszjáratot az alábbi útvonalon biztosítunk: Tápiószele,  
Tápiószentmárton, Tápióbicske, Tápióság, Pánd, Gomba, Monor, Üllő.

Budapesti telephelyünkre keresünk új kollégákat 
az alábbi munkakörökbe:

Tarts velünk, mi összetartunk!
A Flex Magyarországon közel 10 000 munkavállaló közremű-
ködésével nyújt magas színvonalú, komplex szolgáltatásokat  
a terméktervezéstől, a gyártáson és logisztikai tevékenységen 
át az értékesítés utáni szervizelésig.

Amennyiben

Jelentkezz hozzánk!

Jelentkezés: toborzas@flex.com
vagy a 06-80-205-192 ingyenesen hívható zöld számon.

szeretnél biztos jövedelmet, bejelentett munkahelyet,
szívesen lennél tagja egy összetartó csapatnak,  
ahol szakmailag is fejlődhetsz,
bevállalod a többműszakos munkavégzést,

»  teszt és hibakereső operátor
»  hibakereső technikus 

»  raktáros

Munkabér: pozíciótól függően akár  
bruttó 200 000 Ft-tól 350 000 Ft-ig.

A január 25. és február 15. közötti belépőket bruttó  
50.000 forint belépési bónusszal ajándékozzuk meg!

MODERN BÚTOROK ÁTHÚZÁSÁT, JAVÍTÁSÁT, RÖVID HATÁRIDŐVEL, 
DÍJTALAN SZÁLLÍTÁSSAL, GARANCIÁVAL VÁLLALJUK!

 06(1)295-5812

www.fejesbutor.hu

06(1)295 5812
AKCIÓ!
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Akció időtartama: 2018. 01. 25 – 02. 07-ig, ill. amíg a készlet tart!

1183. BUDAPEST, ÜLL�I ÚT 737. 
NYITVA TARTÁS H–P.: 9–17, Szo.: 9–13

BÚTORBOLT A XVIII. KERÜLETBEN A BÉKE TÉREN

Ines kanapé
91�200 Ft helyett

86 600 Ft 106 600 Ft

168�400 Ft helyett  159 900 Ft

120 900 Ft
Kitti króm 200 cm 
konyhagarnitúra

M�HELY: 1188 BUDAPEST, Vasút utca 70/b.
NYITVA: H-P: 8-17            06(1)295-2531OTP 

áruhitel

Colorado szekrénysor
110�700 Ft helyett 

Mara sarokül�
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A Magyar Kultúra Napja al-
kalmából a hatvanas éveket 
idézik meg a XVIII. kerüle-
ti PIK-ben fi lmplakátok se-
gítségével. Két művész, Sós 
László és Kemény Éva So-Ky 
néven jegyezte a műveket, 
amelyek a hónap végéig lát-
hatók Pestszentimrén.

Akik szeretnek nosztalgi-
ázni, ne hagyják ki ezeket a 
fi lmplakátokat, amelyek a né-
zőikben bizonyára felidézik 
az évtizedekkel korábbi fi lm-
élményeiket. Olyan legendás 
fi lmek elevenednek meg lelki 
szemeink előtt, mint a Sparta-
cus, a Van, aki forrón szereti, 
A szárnyas Fifi , a Tanulmány 
a nőkről, az Örökbefogadás 
vagy a Holdudvar.

– Az alkotópáros, a Sós–Ke-
mény-házaspár a fél évszá-
zados közös élete alatt több 
száz igen színvonalas fi lm-
plakátot jegyzett. Ők az al-
kalmazott grafi ka kiemelkedő 
alakjai, akik mind a magán-
életben, mind a munkájuk-
ban elválaszthatatlanok vol-
tak egymástól - hangsúlyozta 
megnyitó beszédében Feledy 

Balázs művészettörténész, 
művészeti író. – Új szimbó-
lumrendszert alkalmaztak a 
műveikben, amelyek megte-
kintése során kisebb kultu-
rális históriasétát tehetünk 
ebben a családias hangulatú 
galériában.

Filmplakátok a PIK-ben     
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A hazai higiéniai papíripar
vezető gyártója, a

VAJDA-PAPÍR KFT.
munkatársakat keres folyamatosan bővülő csapatába

TARGONCAVEZETŐ 

Feladatok:
•  Alapanyagok befogadása, 

mozgatása, raktározása
•  Késztermékek kiadása, 

mozgatása
• Raktári rend biztosítása
• Áruátvétel, árukiadás 

Elvárások:
•  Új típusú vezetőüléses 

targoncavezetői jogosítvány
• Targoncavezetői tapasztalat
• Megbízhatóság, önállóság
• Terhelhetőség

Munkaidő:
3+3-as munkarend (06-18, 18-06) 
vagy 5+2-es munkarend (06-14, 
14-22, 22-06)

GÉPKEZELŐ, 
GÉPBEÁLLÍTÓ, 
GÉPMESTER
Feladatok:
•  gépsor folyamatos üzemeltetése, 

beállítások, átállások 
végrehajtása,

•  gyártásközi műszaki hibák 
elhárítása,

•  technológiai és minőségügyi 
követelmények betartása

Elvárások:
•  Gépkezelői/ gépbeállítói szakmai 

tapasztalat,
•  Mechanikus szerelésben szerzett 

jártasság,
•  Szakmunkás végzettség,
•  Nagyfokú precizitás és 

megbízhatóság,
•  Terhelhetőség, jó fizikum
Előny:  Műszaki végzettség, 

gépkarbantartásban 
szerzett tapasztalat

Munkaidő:
3+3-as munkarend (06:00-18:00, 
18:00-06:00)

KÉZI CSOMAGOLÓ

Feladatok:
• A termékek csomagolása,
•  A folyamatos termelés 

anyagigényének biztosítása
• Technológiai leírások betartása

Elvárások:
• Alapfokú végzettség,
•  Gyártó cégnél szerzett 

tapasztalat,
• Önállóság,
•  Kézügyesség, Gyors és precíz 

munkavégzés,
• Álló munka vállalása,
• Monotónia tűrés

Munkaidő:
3+3-as munkarend (06:00-18:00, 
18:00-06:00) vagy 5+2 (06:00-
14:00, 14:00-22:00, 22:00- 6:00)

KARBANTARTÓ 
Feladatok:
•  Termelő gépek, berendezések 

javítása, beállítása,
•  Időszakos karbantartások 

elvégzése,
•  Technológiai leírások betartása/

betartatása
Elvárások:
•  Szakirányú végzettség 

(géplakatos/gépbeállító lakatos/
karbantartó lakatos/TMK lakatos 
vagy villanyszerelő/ villamos 
gépszerelő/elektrotechnikus),

•  Termelő vállalatnál 
karbantartásban szerzett 
legalább 3-5 éves szakmai 
tapasztalat,

•  Pontos, precíz, megbízható, 
önálló munkavégzés,

• Csapatszellem
Előny: T űzvédelmi és/ 

darukezelői szakvizsga
Munkaidő:
3+3-as munkarend (06:00-18:00, 
18:00-06:00)

Amit kínálunk: Versenyképes fizetés + cafeteria,
hosszú távú fejlesztési program, 

megbízható vállalati háttér
Munkavégzés helye: Budapest, XXIII. kerület

Jelentkezni fényképpel ellátott magyar nyelvű önéletrajz 
elküldésével lehet, a tárgyban a megpályázott munkakör 

pontos megnevezésével.
A jelentkezéseket a következő címre kérjük elküldeni: 

Postacím: 1239 Budapest, Ócsai út 8., 
e-mail: karrier@vajdapapir.hu

Natura 2000 területen termelt mézek: akác, hárs, erdei, virág

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás,  
kamillás, rozmaringos,
zsályás, köményes,  
bazsalikomos  
és ánizsos.

Propoliszos méz.

TERMELŐI
MÉZDISZKONT

A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén. 
A volt DHK iroda helyén.

            Nyitvatartás: K, Sz: 8–12, Cs, P: 8–17, szo: 8–13,

s,

Minden 
mézünk 

egységesen:

990
Ft/ ½ kg

Gyógynövényágyon érlelt termelői mézek

Szürkemarha, bivaly,  
őstulok szalámik, mangalica sonka, 

kenőmájas és zsír termelői áron.

ÚJ!
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ABLAK

ABLAK-AJTÓ
MŰANYAG ABLAK  , redőny kedvező áron, ga-

ranciával.Ingyenes felmérés! Tel: 30/211-2439 

www. amitmamegvehetsz. hu

ABLAK-AJTÓ JAVÍTÁS
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK  beállítása,teljeskörű 

szervízelése, hőszigetelése.Fa ajtók, ablakok, va-

lamint tetőtéri ablakok javítása és újra gyártása. 

Biztonságtechnikai megoldások. RK-Ablakszervíz, 

06-30/793-2443

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

HANGLEMEZEKET VÁSÁROL  gyűjtő, magas áron! 

Tel.: 06-30/346-7378, 06-1/3355-164

ARANY

RÁKÓCZI ÉKSZERHÁZ
KIMAGASLÓ ÁRAKON

arany 24k  10.000-18.000 Ft/g
18k  8350-18. 800 Ft/g
14k  7300-14.400 Ft/g
ezüst  750-2000 Ft/g

fogarany, brill ékszer, borostyán
teljes hagyaték felértékelése

és felvásárlása

DÍJTALAN KISZÁLLÁS
06-70-419-6785

8. ker. Rákóczi út 27.
www.rakocziekszerhaz.hu

AUTÓ
AUTÓFELVÁSÁRLÁS AZONNALI  készpénzfi zetés-

sel, hitel kiegyenlítéssel is. Díjmentes állapotfel-

mérés háznál: +36-30/682-1390

ÁLLÁS
BÉRES GUMI  Kft. budapesti telephelyére (1239 

Budapest Nagykőrösi u. 351.) férfi  munkatársat 

keres betanított gumiabroncs szerelői munka-

körbe. Magas kereseti lehetőség, cafetéria. Fény-

képes önéletrajzokat a beresgumi@beresgumi. hu 

e-mail címre várjuk.

Művezetőt keresünk 
vízszigetelő munkák helyszíni irányítására 

Budapesten és környékén. 
27 éve működő vízszigetelő szakcég vagyunk,

hosszú távra keresünk szakembert.

Telefon: 06-20-924-6653

06-30/324-4986
HÉTVÉGÉN IS HÍVHATÓ!

e-mail: virag.mugyujto@gmail.com

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!

06-30/788-6062

Hagyatékot 

is!

222222

ttt

akár

10 000–30 000 Ft 

darabja

Agancs felvásárlás!

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

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!

CARTIER
Acél:  

akár 20 000 Ft
Arany:  

akár: 100 000 Ft

PATEK PHILIPPE
Arany:  

akár 4 000 000 Ft
Acél:  

akár 2 000 000 Ft

I.W.C.  
SCHAFFHAUSEN

Acél: akár 250 000 Ft
Arany:  

akár 500 000 Ft

OMEGA
CONSTELLATION
Acél: akár 40 000 Ft

Arany:  
akár 200 000 Ft

VACHERON
CONSTANTIN

Acél: akár 500 000 Ft
Arany:  

akár 1 000 000 Ft

PATEK PHILIPPE
1930-AS ÉVEK

Acél: akár 2 000 000 Ft
Arany:  

akár 400 000 Ft

Keresek Angelus, 
Heuer, Marvin, Doxa, 

Bovet, Tavannes,  
Breitling, Vetta  

acél stopperos órákat 
100 000–300 000 Ft-ig!

Zsebórák 
200 000–500 000 Ft-ig

Gyűjteményeket bármilyen nagy tételben megvásárolok!

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

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

FIGYELEM! FIGYELEM!

Brilles ékszerek: 
100 000–3 000 000 Ft-ig

Ezüst tárgyak: 100–600 Ft/gr-ig

Tört- és fazonarany: 
6000–19 800 Ft-ig

B ill ék kB ill ék k Tö é fTöö é f
Zsazsa Galéria gyűjtői árakon vásárol!

www.babakocsigyar.hu
Budapest Home Center 

Babaáruház

21.990 Ft 

1173 Budapest, Ferihegyi út 78.
Tel.: 257-17-60

ZÁLOGKÖLCSÖN 
FOLYÓSÍTÁSA

Arany,
ezüst, briliáns,

és bizsu ékszerek 
értékesítése

Nyitva tartás:
Hétf�-péntek: 7-16:30 óráig

Szombat: 7-12 óráig
AZ "ELÁG"ON, A POSTÁVAL SZEMBEN!!!

A

Ezüstre Drágakőre

lág

„

”
álogházEZEZ

Hétf
S

áig

A                                                       Zrt.
turbina-

szerelőt keres
svájci munkára 

20-23 euro/óradíjért.
Jelentkezni:

Tel.: 0036-48/512-330; 
06-70/383-0863

E-mail:
kbarcika@halbomce.hu

A   Zr
turbinaturbina

                                  

AUSZTRIAI NIGHTCLUB  hostess munkára keres 

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

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

ELEKTRONIKAI TECHNIKUST  keresünk ta-
tabányai munkavégzéssel, ingyen szállással 
kiemelkedő bérezéssel. Tel: 06-70/884-3038 
email: info@zcsolutioiniroda. hu

ÉPÍTŐIPARBA SEGÉDMUNKÁST  keresek. Vidé-

kieknek és erdélyieknek szállást biztosítok. Be-

jelentett állás, heti fi zetés, kezdőknek 260.000Ft/

hó. Lehetőség van szakmát tanulni, jóval maga-

sabb órabér. Jelentkezni 06-30/9841-887

PÉNZÉHES INGATLAN ÉRTÉKESÍTŐKET  fel-
veszünk azonnali pénzkeresési lehetőséggel, 
kimagasló jutalékrendszerrel, igényes irodával 
a belváros szívében. www. friendshome. hu Ér-
deklődni : 06-20/324-77-47

SZEMÉLY ÉS  vagyonőr munka külső belső hely-

színen! Versenyképes bérezés! 06-30/482-0055

BUDAPEST XXII.  kerületi könyvelő iroda köny-
velő, bérszámfejtő munkatársat keres azonnali 
kezdéssel. Feltétel önálló munkavégzés. Segí-
tő, tapasztalt kollégák, korrekt munkakör. Öné-
letrajozokat az adrienn.szentpetery@gmail.
com címre várunk!

ÖSSZESZERELŐI MUNKÁRA  keresünk dolgozó-

kat a XVIII. kerületben. Azonnali kezdéssel! Tel.: 

06-30/338-9403

BUDAPEST  környéki munkákra, víz és központi 
szerelésben jártas alvállalkozókat keresünk. 
Érd: 06/20-324-1939

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

20 ÉVE CSEPELEN MŰKÖDŐ  cégünkbe azonnali 

felvételre keresünk acélszerkezeti lakatosokat, 

hegesztőket, acélszerkezet gyártásban jártas 

műszaki előkészítőt, kőművest, esztergályost és 

1 fő (lehet nyugdíjas) TMK jellegű lakatost. Bér: 

1000-1200 Ft/óra. Tel.:06-30/932-6272

IX. KERÜLETI  nagykereskedelmi vállalat te-
hergépkocsi vezetőt keres. Érettségivel rendel-
kező előnyben. Tel: 06-20/944-6579

A Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi 

Egyetem, Kollégiumok 
Műszaki Osztály az alábbi 

szakmunkás álláslehetőséget  
hirdeti meg:

Az önéletrajzokat a  
humaneroforras@mail.bme.hu 

e-mail címre várjuk.

ÉLETMÓD

 
tanfolyam

hídnál.
 

ELTARTÁS
IDŐSGONDOZÁST VÁLLALOK  és eltartási szerző-

dést kötnék. Tel.: +36-30/7087-009

FESTÉS-MÁZOLÁS
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!

KIVEHETŐ FOGPÓTLÁSOK  készítése, javítása. 

Nyugdíjasoknak kedvezmény! Bp. József krt. 

59-61. Tel.: 06-30/334-1963
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Arany, ezüst, briliáns, fogarany és órás-, 
ékszerész hagyaték felvásárlás!

KORREKT, MEGBÍZHATÓ, LEINFORMÁLHATÓ

Briliáns ékszerek  
aukciós áron! 

Fazonarany: 9000 Ft-tól 
Arany felvásárlás:  
6000 Ft-tól Az
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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

SÁRGA Borostyán 
100 000 Ft-tól

ÚJ ÉV, ÚJ REMÉNYEK, 
SOKKAL TÖBB PÉNZ

Dinasztia Galéria

erede
ti

MINDENFAJTA SVÁJCI AUTOMATA - 
MECHANIKUS, STOPPEROS ÓRÁK
Rolex; Omega; Iwc; Patek Philippe;
Vascheron; Universal; Angelus;
Doxa; Marvin

FELMENT az ezüst dísztárgyak 
és dobozos készletek ára 
EXTRA AJÁNLAT!

HERENDI felvásárlás

RÉGI arany,
ezüst,
papírpénz

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
ÁPOLÓNŐI  végzettséggel, betegápolást vál-

lalok ottlakással, Rózsadomb környékén. 

06-20/375-1422

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

BUDAPESTEN A VÁRBAN  eladó ingatlant kere-

sek megvételre 45-50 m-ig. Tel: 06-20/417-2373

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

KÁDFELÚJÍTÁS
KÁDFELÚJÍTÁS HŐKEZELÉSSEL  , 5 év garanciával. 

Akció: fehér 20000.-Ft. Műanyag kádak is! Tel.: 

240-9637, 06-30/989-4284

KÉMÉNY
KÉMÉNYBÉLELÉS  , szakvélemény ügyintézés, 

kondenzációs kazánok bekötése, szerelt kémény, 

kéményfelújítás: 06-30/290-8902

KÉMÉNYFELÚJÍTÁS
KÉMÉNYBÉLELÉS

TURBÓS, KONDENZÁCIÓS 
KÉMÉNYEK

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

KONTÉNER
AZONNALI KONTÉNERSZÁLLÍTÁS  , sitt, hulladék-

szállítás 4-12 m³-es lenyitható konténerekkel. T.: 

06-30/948-4000

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

HASZNÁLT KÖMYVEKET  , könyvhagyatékot vásá-

rolok, készpénzzel fi zetek. 06-70/595-0555

KÉSZPÉNZES  köny v f elvás ár lás . Te l . : 

06-70/600-4828

KŐMŰVES

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS
LAKÁSFELÚJÍTÁS!  Ács, kőműves, burkoló, festő, 

lakatos, víz, fűtés, villanyszerelés, szigetelés, tér-

kövezés. 06-70/944-7755 

MUNKA

Há
z- é

s la
kásfelújítás

Csak pontosan, szépen,
         úgy érdemes.

Gipszkartonozót,
festőt,

burkolót, 
kőművest
felveszek!

06-20/998-2369
ORVOS

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

PAPÍR-RÉGISÉG
BÉLYEGET, KÉPESLAPOT,  régi pénzt, régiséget 

vásárolunk.Bp. VI., Andrássy út 16. Ny.: H-Sz 10-17, 

Cs: 10-19, Tel.: 266-4154

PARKETTÁZÁS
PARKETTAFEKTETÉS, ÁTRAKÁS,  csiszolás, lakko-

zás, szőnyegpadló - és laminált parketta lerakás 

garanciával. Tel.: 06-1/3842-750, 06-70/312-8131

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

KAKUCSI SZILVIA  - Hívjon bizalommal! - kész-
pénzért vásárol hagyatékot, könyveket, Zsol-
nay és Herendi porcelánokat, festményeket, 
bútorokat, faliórákat, karórákat, csillárokat, 
csipkéket, bundákat. 06-30/60-40-205

LEGMAGASABB ÁRON  vásárolok bélyeggyűjte-

ményeket,1945 előtti képeslapokat, papír és fém-

pénzeket. Filadiszkont 1064 Budapest Vörösmarty 

u 65. Tel: 06-20/936-4757 Tel: 06-1/608-5320

HERENDI PORCELÁNT VÁSÁROLOK GYŰJTE-
MÉNYEMBE!  Minden érdekel, ami Herendi és 
többet fi zetek, mint bármelyik kereskedő! Tel.: 
+36-30/753-4249

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
SZOLGÁLTATÁS

LAKATOSMESTER!  Rácsok, kapuk, kerítések ké-

szítése, zárnyitás, zárszerelés, lakatosmunkák. 

Tel.: 06-30/299-1211

TETŐ
MAGAS ÉS LAPOSTETŐK  kivitelezését, fel-

újítását, javítását, szigetelését, ezek bádo-

gosmunkáit vállalom! 35 év gyakorlattal! Tel.: 

06-20/92-68-321

TETŐJAVÍTÁS  , ácsmunkák. Cserepezés Lindab 

lemezzel és cseréppel. Bádogozás, ereszcsatorna. 

06-30/899-6270

TOLLTISZTÍTÁS

ÜDÜLÉS
TÉLI AKCIÓK!  6 nap 5 éj szállás, 5 svédasztalos 

reggeli + 5 vacsora. Idegenforgalmi adó, ga-

rázs, wifi . CSAK: 21.900 Ft./fő/ csomag! Több 

ajánlat: http://hajduszoboszlo.jaszbere. hu Tel.: 

30/381-7941

MEZŐKÖVESD 
GYÓGYFÜRDŐN 

3 nap/2 éj 
félpanzióval: 9.800.-

6 nap/5 éj 
félpanzióval: 24.500.-
Tel.: 06-49/312-251
www.fenyo-panzio.hu

XII., Divatáru üzlet 
Németvölgyi út 2. 

Ny.: H-P 10-18 óráig 
Tel.: 06-20/9365-457 

email: judit.regner@gmail.com

XV., Média 2000 Bt., 
Ivánka Pál u. 13., Tel.: 417-1837

XVI., XVI. Kerületi 
Ipartestület, Margit u. 18., 

Tel.: 403-0205

XX., Kapucenter,  
Szűrös-Team, 

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

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

Hirdetésfelvétel!

X

N
ÚJ!

Hirdessen Budapesten!HHHHiiiirrrrddddeeesssen

Tel.: 887-0707
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MIKOR
ÉS HOL?
KULTURÁLIS 
PROGRAMAJÁNLÓ
Január 27., szombat
18.00 Mozititkok – beszélgetés és 
fi lmklub: Brazilok 

19.45 Vendég: Farkas Franciska fő-
szereplő, beszélgetőpartner: Schäffer 
Erzsébet újságíró.

Helyszín: Csillaghegyi Közösségi 
Ház (III. ker., Mátyás király út 11-15.)
19.00 Syconor retro tánc party

Helyszín: Csokonai Művelődési 
Központ (XV. ker., Eötvös u. 64-66.)
Január 29., hétfő
18.00 Dokumentumfi lmklub: Bartók 

Bartók Béla fi a, Péter, 92 évesen 
élete első interjúját adja édesapjáról. 
Hetvenöt éve az Egyesült Államok-
ban él. Szinte az egész életét Bartók 
életműve gondozásának szentelte. 
Megrázó vallomásában beszél édes-
apjáról, Bartóknak az édesanyjához, 

feleségéhez, szerelmeihez, gyermeké-
hez és kortársaihoz fűződő kapcso-
latáról. Arról a személyes tragédiáról 
is, amit Magyarország elhagyása je-
lentett számára. 

A fi lm mégsem pusztán az apa port-
réja, sokszínű válogatást mutat be 
Bartók levelezéséből és soha nem lá-
tott fotóiból, valamint művei kritikai 
fogadtatásából, archív felvételekkel 
gazdagítva.

Helyszín: Eötvös10 (VI. ker., Eöt-
vös u. 10.)
Január 30., kedd
15.00 Nosztalgia táncklub a Kris-
tály duóval 

Helyszín: Eötvös10 (VI. ker., Eöt-
vös u. 10.)
Január 31., szerda
18.00 Rocktöri live session – Élőze-
nés rock-körkép

Különleges történelemóra, ahol 
a zene van a központban, alakulá-
sa, változása és hatása a közönség-
re, a térre, az életünkre. Miként lett 
sláger egy dal, ami meghatároz egy 
korszakot, hogyan lesz emblema-
tikus mozgatórugója ikonikus pil-
lanatoknak. Élőzenés rendhagyó 

rocktöri, meghívott vendégekkel, 
ahol Hegyi György a tárlatvezető, a 
Kőbányai Zenei Stúdió növendékei 
pedig megelevenedett zenegéppé vál-
nak, hogy megidézzenek dalokat és 
korszakokat.

Januári vendég: Póka Egon Bene-
dek – basszusgitáros zeneszerző, a 
Hobo Blues Band alapító tagja, a Kő-
bányai Zenei Stúdió igazgatója.

Helyszín: Békásmegyeri Közössé-
gi Ház, (III. ker., Pethe Ferenc tér 2.)
Február 1., csütörtök
18.30 Hősies zsiványok és botrányos 
királyok – A múlt leghírhedtebb lá-
zadói és újítói

Történelmi előadássorozat. Előadó: 
Antalffy Péter történész.

Karthágó – Didó, Hannibal és az 
elefántok…

Kik alapították Karthágót, és miért 
csak Hannibál kapcsán kerül szóba? 
Valóban nagy hadvezér volt, vagy csak 
nem ismerte a földrajzot? Miért akar-
ták a rómaiak besózni a várost? Miért 
jött erre Aeneas, és miért maradt majd-
nem itt (a római őstörténetet eltérít-
ve)? Mik is voltak Didó bűnei, és mi 
köze a városnak Trójához és az ókori 

keleti kultúrákhoz? Az előadás Kar-
thágó „rómaimentes” oldalát is bemu-
tatja saját mítoszaink ellenfényében.

Helyszín: Marczibányi téri Műve-
lődési Központ (II. ker., Marczibá-
nyi tér 5/a.)
Február 3., szombat
19.30 Micsoda cirkusz

Non stop impro a Szindra Társu-
lattal. Műsorvezető: Földessy Margit.

Helyszín: Marczibányi téri Műve-
lődési Központ (II. ker., Marczibá-
nyi tér 5/a.)
Február 8., csütörtök
18.00 Lássuk csak! – Művészetről 
közösen 

Az európai festészet alkotásaiból 
szemezgető sorozat elsődleges cél-
ja, hogy látni tanítson, ösztönöz-
zön. Az évszámok és nevek helyett 
a miértek és a hogyanok vezetnek 
minket. A tematikusan összeállított 
képsorokat közösen elemezve, für-
készve remélhetőleg egyre több ben-
nünk rejtőző kapu nyílik meg a mű-
vészet felé. Vezeti: Tettamanti Zsófi a 
múzeumpedagógus.

Helyszín: Eötvös10 (VI. ker., Eöt-
vös u. 10.)

Golden Globe titkok a Hello Hollywood évadnyitó adásában
Folytatódik a TV2 népszerű filmes magazinműsora, a Hello Hollywood. Návai Anikó ebben 

az évadban is interjúkat készít a filmvilág állócsillagaival. Az elkészült interjúkat minden 

vasárnap délután, 16:50-től láthatják a TV2 nézői.Kikapcsoló
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A Kowalsky meg a Vega ze-
nekar 2018-ban betöltendő 
15 éves jubileumukra számos 
meglepetéssel készül.

2017 októberében jelent meg a „ki-
lenc” című dupla albumuk, amelyen 
10 vadonatúj és további 24 korábban 
megjelent válogatás dal hallható. 

A zenekar másfél évtizedet ünnep-
lő eseményeinek csúcspontja lesz a 
február 17-én megrendezésre kerülő 
Papp László Budapest Sportaréna-bé-
li koncert. Ezúttal nem csak öten 

állnak majd szín-
padra, hiszen mind a 
helyszín, mind maga az esemény is 
megkívánja a bővített előadói gár-
dát. A mondanivaló erejében hívő 

csapat a technikai 
körítést sem hagy-
ja fi gyelmen kívül: 
a tőlük megszokott 
led falakat és vizu-
ális effekteket is fel-
sorakoztatják egy 
monumentálisabb, 
megújult köntösben 
tálalva. 

A 16 éves III. John Paul Getty (Charlie Plummer) a világ 
leggazdagabb embere, az olajmágnás J. Paul Getty 
(Christopher Plummer) unokája. A gyöngy-
életnek azonban egy csapásra vége sza-
kad, amikor a fi út elrabolják, és 17 
millió dolláros váltságdíjat követel-
nek érte. John Paul erős akaratú 
édesanyja, Gail (Michelle Wil-
liams) hiába kéri a dúsgaz-
dag nagyapa segítségét, a 
hírhedten fösvény mil-
liárdos visszautasítja. 
Az asszony kétségbe-
esésében Getty üzleti 
tanácsadójához, az 
egykori CIA ügynök 
Fletcher Chase-hez 
(Mark Wahlberg) 
fordul, hogy bírja 
jobb belátásra az 
emberrablás té-
nyében is kételke-
dő Gettyt.

Kowalsky 
meg
a Vega

A képernyőn 15 éve megismert Maj-
ka mára a magyar televíziózás egyik 
legnépszerűbb fi gurája. A Curtisszel 

készített nagy sike-
rű, Fonogram-díjas 

„Belehalok” című dal 
évek óta a rádiók ked-

vence, a YouTube-on is 
közel 50 milliós nézett-

séggel büszkélkedhet. Bát-
ran kijelenthetjük, hogy Maj-

ka és Curtis duója megérett egy 
igazi Arénás bulira, ahol sok ezer 

ember előtt, soha nem látott csoma-
golásban adják majd elő az olyan hí-
res számaikat, mint az Elvitted a szí-
vemet, Magyar vagyok vagy a Csak 
te létezel.

I M P R E S S Z U M

Ki adó: Mobil Lap Kiadói Kft. 1133 Budapest, Gogol utca 26.  
• Szerkesztőség: szerkesztoseg@szuperinfo.hu • A kiadásért felel: A kiadó ügyvezető igazgatója  
• Főszerkesztő: Lizák Anna • Szerkesztő: Budai Klára • Tördelés: Tárcziné Fülöp Hajnalka
• Hirdetésfelvétel: hirdetes@szuperinfo.hu, 1133 Bp., Gogol utca 26. • Tel.: 887-0707, fax: 887-0777
• Terjesztés: terjesztes@szuperinfo.hu • Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt.  
Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 12. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető

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

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Az Artium Magister Nonprofi t Kft. 
és a Pesti Magyar Színház közös 
produkciója. 

A téma: Arany János balladái. Ez 
a dobbantó, az elrugaszkodási pont, 
az origó és a cél Arany János költői 
és emberi világának megmutatá-

sa, amelyben a csalá-
di, a politikai 

és a tör- ténelmi tragédiák egymásba 
fonódnak. 

Arany János balladáiból összeállí-
tott este alkalom egy invenciózus, 

minden ízében mai előadásra, 
amelyben egyaránt szerep-

hez jutnak a színészek, a 
táncosok, a rockzene, 

az animáció, a kép, a 
látvány és a számító-

gépes technika. A 
versek ismerős so-
rai már-már sláge-
rek ez az alap, er-
re épít az alkotók 
fantáziája és ar-
ra, hogy Arany 
János bár betöl-
tötte a 200. élet-
évét, nem szűnt 
meg látni minket 
és írni rólunk. 

A világ összes pénze
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Ikrek
Érdemes aktivizálnia ma-

gát, és belevágni abba, 

amibe szeretne, illetve 

lépéseket tennie vá-

gyai elérésére, mert 

a napokban min-

denhez hátszelet 

biztosítanak a 

csillagok. 
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Rák

A napokban különös talál-

kozásokban lesz része és 

új embereket ismerhet 

meg. 
Lehet, 

hogy 

elsőre némelyikük kü-
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Skorpió

Bármilyen problémás ü-

gyei 
is 

legyenek 
a 

családban vagy baráti 

körében, feltétlenül i-

gyekezzen azt rendez-

ni. 
A 

csillagok 

támogatják a kap-

csolati problémák 

megoldását.

Nyilas
Meglehetősen szétszórt 

lesz a héten. Nemigen 

találja majd a helyét, 

gyakran elfelejt dolgo-

kat és figyelmet-

lenségéből adó-

dóan kisebb kel-

lemetlenségek is 

érhetik.

Bak

Azt 
hinné, egy unalm

as 

hét 
elé néz, 

de rö
vid 

időn belül látn
i fo

gja, 

hogy elképesztő
 ese

m
ények érik

. V
ára

t-

lan fo
rd

ulato
k, de 

m
ég új le

hető
-

ségek is
 érk

ez-

hetn
ek. 
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 m
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tl
e
n
ü
l h
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-
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e
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. 
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e
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 b
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g
, r

ö
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d
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n
 b
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lü

l m
e
g
-

va
ló
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l. 

H
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T

ü
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e
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e

n
, 

n
y

ű
g

ö
s
, 

fe
s
z
ü
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h
e

t 
a

 
h

é
t 

e
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ő
 

fe
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b
e

n
. 

N
é

z
z
e
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 d

o
l-

g
o

k
 j

ó
 o

ld
a

lá
t,

 l
e

g
a

-

lá
b

b
 n

e
m

 f
o

g
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o
-

h
a

n
n

i,
 

s
e

m
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a

p
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o
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n

i,
 m

in
-

d
e

n
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ju

t 
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 i

d
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Ko
s

É
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e
zz

e
 
k
i,
 
h
o
g
y
 
n
y
u
g
a
l-

m
a
s,

 b
é
k
é
s 

n
a
p
o
k
 á

ll
n
a
k
 

Ö
n
 
e
lő
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. 

N
e
 
ke
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e
n
 

m
a
g
á
n
a
k
 m

e
g
o
ld

á
sr

a
 

v
á
ró

 

p
ro

b
lé

m
á
t,

 

e
g
y
sz

e
rű

e
n
 ö

rü
lj
ö
n
 

a
n
n
a
k
, 

h
o
g
y
 i

ly
e
n
 

g
o
n
d
ta

la
n
 n

a
p
ja

i

v
a
n
n
a
k
.

Jennifer Aniston
 A Vízöntő nő intelligens és 

szorgalmas, és ezen tulajdonságai 

nagyban hozzájárulnak sikeres-

ségéhez. A február 11-én született 

Jennifer Aniston a mai napig a 

legkeresettebb színésznők 

egyike.

Majka & Curtis
az Arénában

Február 3-án indul A mi kis falunk második évada
A mi kis falunk első évadának fergeteges sikere után nem volt kérdés, hogy az RTL 

Klubra 2018-ban is visszatér a sorozat. Pajkaszeg lakóinak mulatságos története 

február 3-tól szombatonként 20:00 órától az RTL Klub műsorán folytatódik. Kikapcsoló
Képmutogató
Zenés látványszínház Arany János verseiből
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216 oldalas katalógusunk irodánkban kérhető, 2018. évi teljes kínálatunk honlapunkon is megtekinthető, foglalható.

www.keneditravel.hu
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 2018!
MÁRCIUS 31IG 811% KEDVEZMÉNNYEL FOGLALHAT!

KRK-SZIGET – OMISALJ 4 nap 3 éj
busz, idvez, 3 éj kétcsillagos tengerparti 

szállodában, svédasztalos félpanzióval, Krk 
városlátogatás

jún. 14-17.  44 900 Ft -8-11%!

KRK-SZIGET – OMISALJ
7 nap 6 éj

busz, idvez, 6 éj kétcsillagos tengerparti 
szállodában, 

svédasztalos félpanzióval, 
Krk városlátogatás

jún. 27-júl. 3.  84 900 Ft/fő -8-11%!

RIMINI 6 nap 5 éj hotel***
busz, idvez., 5 éj szállás háromcsillagos 

szállodában svédasztalos reggelivel
jún. 21-26.,69 900 Ft/fő -8-11%! 

RIMINI 8 nap 7 éj Hotel Petrarca***
busz, idvez., 7 éj szállás háromcsillagos 

szállodában svédasztalos reggelivel 
júl. 14-21., júl. 21-28.

99 900 Ft/fő -8-11%!

RIMINI 8 nap 7 éj Hotel Losanna***
busz, idvez., 7 éj szállás háromcsillagos 

szállodában svédasztalos reggelivel 
júl. 14-21., júl. 21-28.

97 900 Ft/fő -8-11%!

RIMINI 8 nap 7 éj Hotel Scarlet***
busz, idvez., 7 éj szállás háromcsillagos 

szállodában svédasztalos reggelivel 
jún. 23-30. 95 900 Ft/fő -8-11%!

GÖRÖGORSZÁG
KAMENA VOURLA 10 nap 9 éj

busz, idvez., 1-1 éj oda-vissza Makedóniába 
háromcsillagos szállodában, 7 éj Kamena 

Vourlán kétcsillag pluszos, medencés 
szállodában, Görögországban svédasztalos 

félpanzióval
júl. 6-15., aug. 10-19.  

129 900 Ft/fő -8-11%!

MONTENEGRO 6 nap 5 éj
busz, idvez., 5 éj háromcsillagos szállodában 

svédasztalos reggelivel
jún. 21-26. 84 900 Ft/fő -8-11%!

BULGÁRIA 9 nap 6 éj
busz, idvez., 6 éj négycsillagos, medencés 

SPA szállodában,
 ultra all inclusive  ellátással

aug. 10-18. 119 900 Ft/fő -8-11%!
szept. 4- 12. 94 900 Ft/fő -8-11%!

ALBÁNIA – DURRES 10 nap 9 éj
busz, idvez., 1-1 éj oda-vissza Szerbiában, 

7 éj Durresben  háromcsillagos szállodában 
svédasztalos reggelivel

aug. 10-19. 104 900 Ft/fő -8-11%!

HÚSVÉT AZ ADRIÁN 4 nap 3 éj 
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos tengerparti 

szállodában, svédasztalos félpanzió 
korlátlan italfogyasztással, húsvéti 

ajándék, ajándék kávé+süti a szállodában, 
élőzene, kirándulások (Krk, Rijeka, Opatija), 
borkóstolós program házi sonkával, sajttal, 

húsvéti csokoládékóstoló Opatijában
márc. 30-ápr. 2.

59 900 Ft/fő -8-11%

SZÉKELY HÚSVÉT 5 nap 4 éj 
busz, idvez., 4 éj háromcsillagos 

szállodában, svédasztalos félpanzió, 
élőzene, kirándulások, vidám szalonnasütés 

házi túró, sajt kóstolóval
márc. 30-ápr. 3.

59 900 Ft/fő -8-11%!

CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ 5 nap 4 éj
busz, idvez., kirándulások, 4 éj 

háromcsillagos szállodában, svédasztalos 
reggelivel, szalonnasütés házi pálinka-sajt-

túró kóstolóval
május 17-21. 44 900 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
május 17-21. 46 900 Ft/fő -8-11%!

DÉL-ERDÉLY ÉS A VASKAPU 4 nap 3 éj
busz, idvez, 3 éj háromcsillagos szállodában 

svédasztalos reggelivel, al-dunai hajózás, 
kirándulások (Temesvár, Szörényvár, Orsova, 

Káazán-szoros, Herkulesfürdő, Cserna-
völgy, Vajdahunyad vára, Déva Vára)

máj. 10-13., máj. 21-27., jún. 7-10.
41 900 Ft/fő -8-11%!

KINCSES KOLOZSVÁR ÉS A MOLDVAI 
KOLOSTOROK

busz, idvez., 4 éj háromcsillagos 
szállodában, svédasztalos reggeli, 

kirándulások
máj. 9-13., jún. 6-10.

59 900 Ft/fő -8-11%!

SZEPESSÉG GAZDAG VÁROSAI 3 nap 2 éj
busz, idvez., 2 éj háromcsillagos 

szállodában, svédasztalos reggeli 
kirándulások

máj 4-6. 26 900 Ft/fő -8-11%!

FELVIDÉKI KISKÖRÚT 3 nap 2 éj
busz, idvez., 2 éj háromcsillagos 

szállodában, svédasztalos reggeli, 
kirándulások

ápr. 28-30. 26 900 Ft/fő -8-11%!

TÁTRA LEGSZEBB TÁJAI 3 nap 2 éj
busz, idvez., 2 éj háromcsillagos 

szállodában, svédasztalos reggeli, 
kirándulások 

máj. 11-13 26 900 Ft/fő -8-11%!

BALTI KÖRÚT 10 nap 9 éj
busz, idvez., kirándulások,  9 éj szállás 

háromcsillagos szállodákban, reggelivel, 
Helsinki hajózási lehetőséggel

jún. 15-24., júl. 6-15., júl. 20-29.
139 900 Ft/fő -8-11%!

TIROL ÉS BOLZANO VARÁZSA TIROLI 
FOLKLÓR ESTTEL 4 nap 3 éj

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

folklórest vacsorával, itallal, kirándulások
máj. 31-jún. 3. 64 900 Ft/fő -8-11%!

PÁRIZS-VERSAILLES-LOIRE VÖLGYE-
STRASBOURG 7 nap 6 éj

busz, idvez., 6 éj háromcsillagos 
szállodákban svédasztalos reggelivel, 

kirándulások, városnézések
máj. 21-27.

114 900 Ft/fő -8-11%!

ALCSÚT-MÓR-MAJKPUSZTA
busz, idvez., ebéd

márc. 10. (hóvirág)
ápr. 7. (nárcisz)

6490 Ft/fő -8-11%!

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

SZABADKA PIAC busz, idvez.
márc. 17. 7990 Ft/fő -8-11%!

GARAM MENTI KISKÖRÚT
(Borfő-Zselíz-Oroszka)

busz, idvez., ebéd, borkóstoló
márc. 24. 6990 Ft/fő - 8-11%!

KITTSEE-POZSONY busz, idvez.,
márc. 24. 6790 Ft/fő -8-11%!

PANNONHALMA-ZIRC
busz, idvez., ebéd

márc. 24. 7990 Ft/fő - 8-11%!

DIÓSGYŐR-LILLAFÜRED-
BÜKKSZENTKERESZT

busz, idvez., ebéd
márc. 25. 7990 Ft/fő - 8-11%!

ARAD-MAKÓ busz, idvez.
márc. 25. 7490 Ft/fő -8-11%!

GYŐR-PÁPA-GANNA
busz, idvez., ebéd

márc. 25. 7990 Ft/fő -8-11%!

SÁROSPATAK-TOKAJ
busz, idvez., ebéd, borkóstoló

márc. 25. 9790 Ft/fő -8-11%!

DOMICA-AGGTELEK-EDELÉNY
busz, idvez.

ápr. 7. 6490 Ft/fő -8-11%!

GOMBASZÖGI BARLANG-ROZSNYÓ-
SZINPETRI

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

IPOLYTARNÓC-FÜLEK-MÁTRAVEREBÉLY
busz, idez, ebéd

ápr. 7. 6990 Ft/fő -8-11%!

MORVAORSZÁGI KASTÉLYOK
busz, idvez.

ápr. 7. 7790 Ft/fő -8-11%!

PÉCS-ZSOLNAY NEGYED
busz, idvez.

ápr. 7. 7490 Ft/fő -8-11%!

SEMMERINGI ÉLMÉNYEK
busz, idvez.

ápr. 7. 8990 Ft/fő -8-11%!

SZEGED –SZALÁMI ÉS PAPRIKA
busz, idvez, ebéd, Pick múzeum belépő 

kóstolóval
ápr. 7. 7990 Ft/fő -8-11%!

SZENTANTAL-SELMECBÁNYA-LÉVA
busz, idvez., ebéd

ápr. 7. 7490 Ft/fő -8-11%!

VIZSOLY-MONOK-SZERENCS
busz, idvez., ebéd

ápr. 7. 8990 Ft/fő -8-11%!

BÉCS – NASCHMARKT PIAC
busz, idvez.

ápr. 14. 6890 Ft/fő -8-11%

GÚTA-KOMARNO-KOMÁROM
busz, idvez., ebéd

áor. 14. 6790 Ft/fő -8-11%!

POZSONY-DÉVÉNY VÁRA
busz, idvez.

ápr. 14. 6790 Ft/fő -8-11%!

TISZADOB-MEZŐKÖVESD
busz, idvez., ebéd, orgonabemutató
ápr. 14. 8490 Ft/fő -8-11%!

ZEBEGÉNY-NAGYBÖRZSÖNY-SAHY-VÁC
busz, idvez., ebéd

ápr. 14. 5990 Ft/fő -8-11%!




