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Kalandozások 
Dél-Csehországban 

NE VÁRJA MEG A MÁJUST!
Célszerű a lehető leghamarabb átnézni az szja-bevallási tervezetek számait.Célszerű a lehető leghamarabb átnézni az szja-bevallási tervezetek számait. (2
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Csehország bővelkedik gyönyörű 
tájakban. Választani is nehéz, mer-
re induljunk, hiszen a turisták egyik 
legkedveltebb célpontja, a főváros, 
Prága mellett több olyan régió is 
található Csehországban, amely min-
denképpen alkalmas és érdemes egy 
kiadós kirándulásra. 5. oldal
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hheheh lylylyssszszzzzszs íníntt a a MűMűvévészszeteteke PPalalotájá a. 

AAAA A ReReRefoffofofoffofoformrmácációió eemlmlékékévéve kereetében
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Szigorítják a közösségi együttélést
Több mint tízezer kérdő-

ív érkezett vissza a VIII. 

kerületi önkormányzat-

hoz annak a konzul-

tációnak a keretében, 

amelyet Józsefváros ve-

zetése a közrendet zavaró, bosszantó problémák 

feltérképezése érdekében indított.  7. oldal

Belváros

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.

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.

Műanyag, fa, alumínium 
nyílászárók most 10% 

kedvezménnyel!
• Ingyenes felméréssel

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

e-mail: nyaryablak@gmail.com A
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H-1065 Budapest, Nagymezõ u. 4.

Tel.: 322-94-55, 235-01-08

www.interdental.hu

TAVASZI
MOSOLY AKCIÓ!

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Budapest, Izabella utca 82.
+36-1/301-0052
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu

Budapest, V.  
kerületében található 

ÉTTEREM TAKARÍTÁSÁRA 
KERESÜNK 

gyakorlott, megbízható 
munkatársat 

•  napi két órás
elfoglaltsággal,
a hajnali órákban
(05-től 07-ig),

•  a hét minden napjára.
•  Kiemelt bérezés, nem

konyhai takarítás.

Érdeklődni lehet az 
alábbi telefonszámon: 

+36 30 298 4078
Tel.: 06-1/212-4143
kabiriszonyeghaz.hu

-50%most

akár

Készlet 
kisöprés

Kövess minket a  -on is!
www.facebook.com/ szuperinfobudapest
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Ügyeljünk a szabályokra!Ügyeljünk a szabályokra!
A medvehagyma gyűjtése en-

gedélyhez kötött, emellett a 

termesztett zöldségekhez, 

gyümölcsökhöz hasonlóan, az 

általános jelölési, nyomon kö-

vetési előírások is vonatkoznak 

rá – figyelmeztet a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hi-

vatal (NÉBIH). Medvehagymát 

állami erdőben saját felhaszná-

lásra bárki szabadon gyűjthet, 

de csak maximum 2 kilogram-

mot naponta. A gyűjtési szezon 

általában március vége, április 

eleje. A Nébih felhívja a figyel-

met, hogy a medvehagyma, az-

az a „vadfokhagyma” levelei 

könnyen összetéveszthetőek a 

gyöngyvirággal, azonban a le-

velek megdörzsölése segíthe-

ti a beazonosítást. A saját célra 

gyűjtött növényt tilos értékesí-

teni, emellett ha valaki magán-

erdőben akar „vadfokhagymát” 

gyűjteni, ahhoz engedélyt kell 

kérnie. Árusítási célból medve-

hagymát gyűjteni kizárólag az 

erdő kezelőjének vagy tulajdo-

nosának engedélyével szabad. 

Sokan már az első pillanatban 
felkeresték a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal új, internetes 
e-SZJA felületét, hogy minél 
előbb kiderüljön, mit tartal-
maz szja-bevallási tervezetük. 

Az első visszajelzések sze-
rint a rendszer könnyen kezel-
hető, a NAV által összeállított 
tervezetek a legtöbbek tavaly 
megszerzett jövedelmeit és 
kedvezményeit pontosan rögzí-
ti. Előfordulhat azonban olyan 
adat, év közbeni változás, szá-
mításba vehető kedvezmény, 
amellyel a NAV, információ 
hiányában nem számolhatott, 
ezért célszerű a lehető legha-
marabb átnézni az szja-beval-
lási tervezetek számait.

Ugyancsak nem kell meg-
várni a május 22-i határidőt az 
1+1 százalékos felajánlással, 
amelyet egyszerűen az új felü-
leten keresztül is be lehet nyúj-
tani. Elég, ha valaki csak egy 

szót ismer az általa kedvezmé-
nyezett szervezet nevéből, hi-
szen a felület kereső rendszere 
segít az azonosításban.

Akik netán elakadnak a ter-
vezet jóváhagyásában, esetle-
ges kiegészítésében, vagy akár 
a felajánlásban, azoknak segí-
tenek a NAV rövid tájékozta-
tó videói, amelyek ugyancsak 
elérhetők a hivatal honlapján 
és a legnépszerűbb videómeg-
osztó oldalon.

A NAV ügyfélszolgálatai, 
rendkívüli fórumai és kihe-
lyezett fogadóórái segítenek 

azoknak, akik személyesen 
szeretnék feltenni kérdéseiket 
a tavalyi jövedelmekről szóló 
személyijövedelemadó-beval-
lással kapcsolatban.

Ráadásul azok, akik ed-
dig nem nyitottak ügyfélka-
put, még mindig megtehe-
tik azt, így tervezetüket ők is 
megnézhetik az interneten 
keresztül.

További információ a www.
nav.gov.hu oldalon olvasható 
vagy általános tájékoztatás a 
06-40/42-42-42-es telefonszá-
mon kérhető.

Ne várja meg a májust!Ne várja meg a májust!

Új villámtöltő villanyautósoknak Újbudán
A nap 24 órájában elérhető magyar fejlesztésű és gyártású elektromosautó-töltőállomást 

adott át Újbuda Önkormányzata a Vincellér utcában. A kerület ezzel a beruházással járul 

hozzá az e-mobilitás előmozdításához és a légszennyezés csökkentéséhez.
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www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu

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

Manual Hungary Kft.

A magyar piac 
meghatározó fémhulladék 

kezelője keres 
csepeli telephelyére 

BETANÍTOTT GÉPKEZELŐT 
két műszakos 

munkarendben.

m

Jelentkezés: 06-70-601-1004 számon 
Godawszky György sredder vezetőnél.

Gyakorlat, targoncavezetői 
jogosítvány előny. 

Versenyképes jövedelem, 
biztos munkahely.

A FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ 
NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

pályázatot hirdet
Köztisztasági járműkezelő (hulladékos ágazat)

munkakör betöltésére.

Fő feladatai:
•  A forgalomirányítás által meghatározott 

hulladékgyűjtő jármű kezelése, 

•  a meghatározott üzem területéhez tar-
tozó lakossági, utcai és intézményi hul-
ladék elszállítása, 

•  a szelektív szigetek ürítése, valamint 
a mellé rakott hasznosítható hulladék 
összeszedése, elszállítása, zöld hulla-
dék hulladékgyűjtő járművel történő 
begyűjtése,

•  egyéb lakossági, intézményi és gaz-
dálkodó szervezeti szelektív hulladék 
elszállítása,

•  éves ütemterv, beosztás és vezénylés 
szerinti lomtalanítás elvégzése.

Elvárások:
• Büntetlen előélet, 

•  „C” bizonyos esetekben, „E” kategóriás 
hivatásos jogosítvány,

• legalább PÁV II, 

• Digitális Vezetői Kártya (tachográf-hoz), 

•  GKI kártya (Gépjárművezetői Képesítési 
Igazolvány),

•  adott gépcsoportra hatályos gépkezelő 
jogosítvány (OKJ + hatósági vizsga), 
mely a próbaidő után megszerzendő,

•  pontos napi munkakezdés (munkakezdés 
ideje: minden reggel 4:00 és 5:00 között).

Amit kínálunk:
• Stabil bejelentett munkahely,

• azonnali munkakezdési lehetőség,

• bérpótlékok,

•  3 hónap próbaidő után cafetéria juttatás,

•  Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat, in-
gyenes igénybe vehető fogászati ellátás,

•  igény esetén munkásszállón történő el-
helyezés.

Munkavégzés helye: 
JK1 -   Budai Hulladékszállítási Üzem 

1037 Budapest, Testvérhegyi út 10/a.

JK2 -  Észak-pesti Hulladékszállítási Üzem 
1151 Budapest, 
Károlyi Sándor út 117-119.

JK3 -  Dél-pesti Hulladékszállítási Üzem 
1098 Budapest, Ecseri út 8-12.

JK4 -  Szelektív Hulladékszállítási Üzem 
1098 Budapest, Ecseri út 8-12.

Jelentkezés módja: 
Fényképes szakmai önéletrajzát a karrier@fkf.hu e-mail címre, a 

tárgyban a telephely kódjának (JK1, JK2, JK3 vagy JK4) 
megjelölésével vagy postai úton az FKF Nonprofit Zrt. 1081 

Budapest, Alföldi utca 7. címre megküldeni szíveskedjen! 
Kérjük, hogy levelében jelezze az Ön által választott munkavégzési helyet.

A FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ 
NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

pályázatot hirdet
Hulladékrakodó
munkakör betöltésére.

Fő feladatai:
•  A meghatározott üzem területéhez 

tartozó lakossági, utcai és intézményi 
hulladék rakodása, a munkáltató által 
meghatározott módon, a rendszeresí-
tett edényzetből a vezényelt hulladék-
gyűjtő járműbe történő ürítéssel, 

•  az éves ütemterv alapján lom vagy öm-
lesztetten gyűjtött hulladék szakszerű 
begyűjtése,

•  a szelektív szigetek ürítése, valamint 
a mellé rakott hasznosítható hulladék 
összeszedése, elszállítása, zöld hulla-
dék begyűjtése (céges zsákban elhe-
lyezve és gallyak kötegelt állapotban 
történő berakodása)

•  egyéb lakossági, intézményi szelektív 
edények ürítése.

Elvárások:
• 8 általános iskolai végzettség, 

• büntetlen előélet, 

•  az adott gépcsoportra hatályos gép-
kezelő jogosítvány (OKJ + hatósági 
vizsga), mely a próbaidő után meg-
szerzendő, 

•  pontos napi munkakezdés (munka-
kezdés ideje: minden reggel 4:00 és 
5:00 között).

Amit kínálunk:
• Stabil bejelentett munkahely,

• azonnali munkakezdési lehetőség,

• bérpótlékok,

•  3 hónap próbaidő után cafetéria jut-
tatás,

•   Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat, 
ingyenes igénybe vehető fogászati 
ellátás,

•  igény esetén munkásszállón történő 
elhelyezés.

Munkavégzés helye: 
R1 -  Budai Hulladékszállítási Üzem 

1037 Budapest, 
Testvérhegyi út 10/a.

R2 -  Észak-pesti Hulladékszállítási 
Üzem 1151 Budapest, 
Károlyi Sándor út 117-119.

R3 -  Dél-pesti Hulladékszállítási Üzem 
1098 Budapest, Ecseri út 8-12. 

R4 -  Szelektív Hulladékszállítási Üzem 
1098 Budapest, Ecseri út 8-12.

Jelentkezés módja: 
Fényképes szakmai önéletrajzát a karrier@fkf.hu e-mail címre, a 
tárgyban a telephely kódjának (R1, R2, R3 vagy R4) 

megjelölésével vagy postai úton az FKF Nonprofit Zrt. 1081 
Budapest, Alföldi utca 7. címre megküldeni szíveskedjen! 

Kérjük, hogy levelében jelezze az Ön által választott munkavégzési helyet.

tanfolyam 
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Március 18-án az Akvárium-
ban hallhattuk először a Ho-
neybeast legújabb albumát 
élőben. 

A banda új lemeze min-
den eddigit felülmúlóan tö-
mény lett. Első kiadott da-
luk, az „Így játszom” ismét 
telitalálat! 

A Honeybest új albumá-
val - a több rádiós sláger ki-
termelt, aranylemezes - „Bó-
dottá” vonalát folytatja. A 
„Súlytalan” tökéletesen be-
leilleszkedik abba a hangzás-
világba, amely Tarján Zsófi  ér-
kezése óta alakult ki. A közel 

negyven perces lemezre tíz 
dal került fel. 

– Mindegyik nagyon a szí-
vünkből jött. Körülbelül öt-
ven dal ötletből válogattunk, 
így tényleg egy nagyon átgon-
dolt kivonat jött létre – foglalja 

össze Bencsik-Ko-
vács Zoltán szer-
ző, gitáros, aki 
saját bevallása 
szerint folyama-
tosan ír dalokat; 
a kocsiban, ha ép-
pen nem beszél-
getnek, az iskolai 
szünetekben, ahol 
tanít, otthon és a 
stúdióban a felvé-
telek közben is…

Az osztálytársakból alakult 
szentgotthárdi rockzenekar 
tehetségkutató fesztiválokon 
kezdte gyűjteni hallgatósá-
gát, majd az MR2 hullámait 
is megnyerte magának, hisz a 
rádió már az ötödik dalt játsz-
sza rotációban, sőt az Azon 
az éjszakán három egymást 
követő héten vezette a Pető-
fi  TOP 30-at. A Varga Ben-
ce (ének, gitár), Papp Dávid 
(basszusgitár), Hoffman Máté 
(dob) és Balaton Gergely (gi-
tár) által alkotott csapat ze-
néjét a Beatlestől a Muse-ig, 
a hazai alternatív kultúrán át 
számos hatás inspirálja. 

A tavalyi év elején még 
a Hooligans vendégeként 
járták a klubokat, aztán a 
Nagy-Szín-Pad! tehetségmu-
tató versenynek is köszönhe-
tően a nyáron minden jelentős 

fesztiválon színpadra állhat-
tak. Első országos turnéjuk a 
Nemzeti Kulturális Alap és a 
Cseh Tamás Program támoga-
tásával valósul meg. 

A turné állomásain a rádi-
ós slágereik mellett (Azon az 
éjszakán, Emszercénégyzet, 
Mr. Gorsky, Menjünk a Mars-
ra, Zuhanás) előadják majd 
természetesen ezt a dalt is, de 
a szerencsések az idén terve-
zett új lemezre készülő szá-
mokba is belehallgathatnak 
még megjelenésük előtt. 

Országos turnéra indul Országos turnéra indul 
a Zaporozseca Zaporozsec

Itt a Honeybeast Itt a Honeybeast 
legújabb albuma!legújabb albuma!  ■ Kautzky Armand 

és Náray Erika színé-

szek vendégesked-

tek Bódi Guszti és Mar-

gó zenés talkshow-já-

ban, a Snóbliban. 

Az adásban a mindenkinek 
ismerősen csengő, „kocká-
zatok és mellékhatások tekin-
tetében...” kezdetű mondatot 
igyekeztek minél gyorsab-
ban kimondani, de versen-
gés közben a legemlékeze-
tesebb történetek is terítékre 
kerültek.  

Náray Erika saját bevallá-
sa szerint régebben öt má-
sodperc alatt hadarta el a 
szinte mindenkinek ismerő-
sen csengő mondatot, de Ar-
mand még nála is gyorsabb 
volt hajdanán. 

– Három és fél másodperc 
alatt kellett érthetően elmon-
danom a szöveget, de aztán 

rájöttek, hogy ez így nagyon 
kapkodós, ezért hét másod-
percre emelték az időt. Én vi-
szont addigra annyira begya-
koroltam, hogy ez nekem már 
lassú volt – nosztalgiázott a 
színész, aki élete egyik első 
szerepéről is mesélt.

– Főiskolás koromban kap-
tam az első felkérést: három 
tekercsnyi szöveget kellett 
szinkronizálnom. Az egyik 
kedves osztálytársammal jól 
be is gyakoroltam a mondan-
dót, mégis remegett kezem-lá-
bam, annyira izgultam. Vé-
gül azonban kiderült, hogy 

tévedés történt és mégsem kell 
megcsinálnom a munkát. Egy 
világ omlott össze bennem, 
dolgavégezetlenül hazakul-
logtam, de életem első gázsi-
ját azért megkaptam – mesél-
te Kautzky Armand a Sláger 
TV-ben. 

Náray Erikának is akadt a 
tarsolyában hasonlóan em-
lékezetes történet, amit meg 
is osztott Bódi Gusztiékkal. 

– Eddie Murphy Ameri-
kába jöttem című fi lmjében 
egy gyönyörű lányt szinkroni-
záltam, akinek az egyik jele-
netben kutya módjára kellett 
ugatnia. Kezdőként annyira 
zavarba jöttem ettől, hogy 
még a kezemről is folyt a víz. 
Egyenesen borzasztó élmény 
volt, több időt vett el ez a je-
lenet, mint a többi szöveg – 
árulta el a színésznő, aki a 
szörnyű eseten ma már csak 
nevet. 

Kutyaként ugatott Náray ErikaKutyaként ugatott Náray Erika

Izzgggaaalmmmmmaaasss ééévvvaaadddrrraaa kkééésszzzüüll aaa PPPaaarrkkk 
Hatodik nyarát nyitja Európa legnagyobb szabadtéri szórakozóhelye, a Budapest Park, 

ahol idén is igen illusztris külföldi nevek kerültek a naptárba. 12 év után újra Magyar-

országra érkezik Marilyn Manson, fellép a Good Charlotte és a Simple Plan is.
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KENEDI TRAVEL  UTAZZON A LEGJOBB ÁRON!

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 

ARAD-MAKÓ
busz, idvez.

ápr. 8. 6490 Ft/fő 

ZEBEGÉNY-NAGYBÖRZSÖNY-
SAHY-VÁC

busz, idvez., ebéd
ápr. 9.  5290 Ft/fő 

OCHTINA-ROZSNYÓ-RIMASZOMBAT
busz, idvez., ebéd

ápr. 23. 6990 Ft/fő 

FEHÉRVÁRCSURGÓ-MÓR- 
MARTONVÁSÁR

busz, idvez., ebéd, borkóstoló
ápr. 23. 6490 Ft/fő 

BÉCS-SCHÖNBRUNN
busz, idvez.

ápr. 29. 6290 Ft/fő 

JELI ARBORÉTUM-SÁRVÁR
busz, idvez., ebéd

ápr. 29., ápr. 30., máj. 1.
7290 Ft/fő 

CSORNA-CELLDÖMÖLK-BAKONYBÉL
busz, idvez., ebéd

ápr. 29. 7490 Ft/fő

GYÖNGYÖS-EGER
busz, idvez., ebéd, borral

ápr. 29. 6990 Ft/fő

ESZTERGOM-PÁRKÁNY- 
SZENTENDRE

busz, idvez., ebéd
ápr. 30. 5290 Ft/fő 

CSÁKTORNYA-VARASD
busz, idvez., máj. 6. 6990 Ft/fő 

HEREND-TIHANY-BALATONFÜRED
busz, idvez.

máj. 7. 5490 Ft/fő 

NAGYVÁRAD
busz, idvez.,

máj. 13. 6290 Ft/fő 

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

szállodában, svédasztalos félpanzió, 
wellness használati lehetőség, 
élőzene, kirándulások, vidám 

szalonnasütés, házi túró, 
sajt kóstolóval

április 14-18. 59 900 Ft/fő 

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

MILÁNÓ ÉS A TÓVIDÉK
5 nap 4 éj

busz, idvez., 4 éj szállás 
háromcsillagos szállodában, 

svédasztalos reggeli, városnézések
máj. 17-21., máj. 24-28. 

69 900 Ft/fő 

TRIESZT-DOBERDO-ISONZO
4 nap 3 éj

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

reggeli, kirándulások
máj. 18-21.  56 900 Ft/fő 

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

VELENCEI  HÉTVÉGE 
3 nap 2 éj

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

kirándulások 
máj. 26-28.  41 900 Ft/fő 

SVÁJC-TORINO-LAGO MAGGIORE 
5 nap 4 éj

busz, idvez., 2-2 éj szállás három- 
és négycsillagos szállodákban, 

svédasztalos reggeli, kirándulások
jún. 27-júl. 1. 74 900 Ft/fő

További ajánlataink az 5. oldalon.
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Márió az idei Fonogram-díj nyertesei között
Jól indult az év Márió számára, hiszen nemcsak új műsora fut nagy sikerrel Kívánságpiac címmel a Zene-

butik nevű új csatornán, hanem versenybe is szállhatott „Az év hazai hagyományos slágerzenei albuma 

vagy hangfelvétele” kategóriában a rangos Fonogram-díj várományosaként is, amelyet végül el is nyert.

 ■ Április 25-én egy iga-

zán különleges előadás-

nak ad helyszínt a Művé-

szetek Palotája. A Refor-

máció emlékéve kereté-

ben kerül megrendezésre 

Georg Friedrich Händel: 

Messiás című oratóriu-

mának szcenírozott elő-

adása, amely számos 

népszerű és elismert ma-

gyar művész, - köztük 

Csengeri Attila - közre-

működésével elevene-

dik meg a színpadon. 

– Mit takar ez a műfaji meg-
nevezés? Mi az előadás apropó-
ja és legfontosabb üzenete? Kik 
vesznek részt a létrehozásában? 

– Az ötlet megálmodója, 
egyben karmestere, zenei és 
művészeti vezetője Várkonyi 
Mátyás, Erkel Ferenc-díjas ze-
neszerző, a Generál együttes 
vezetője, a Rock Színház ala-
pító-igazgatója. Az eredeti mű-
ből egy hagyományos és mai 
elektronikus hangszerekkel 
kombinált rockoratórikus pas-
siót alkotott, melynek zenéje 
liturgikus, a szövege bibliai. 
Az a célunk, hogy Händel ora-
tóriumát a különböző zenei 
műfajok kedvelőinek, és min-
den korosztály számára élve-
zetessé tegyük, eljuttatva így a 
mű üzenetét az előadás nézői-
hez. A barokk hangzást a Liszt 
Ferenc Kamarazenekar és az 
Új Liszt Ferenc Kamarakórus 
biztosítja. Az oratórium klasz-
szikus vonulatát Rácz Rita, Ba-
logh Eszter, Gábor Géza és jó-
magam képviseljük. De olyan 
rocklegendák is színpadra áll-
nak, mint Horváth Charlie és 
Karácsony János James. A 
musicalek szerelmesei pedig 
találkozhatnak Malek Andre-
ával, Csuha Lajossal, Földes 
Tamással, Makrai Pállal és 
Szemenyei Jánossal is. Az elő-
adás közel száz közreműködő 
részvételével jön létre. A da-
rab koreográfusa a Harango-
zó Gyula-díjas Fodor Zoltán, 
akinek társulata, az Inverse-
dance - Fodor Zoltán társulat 
emeli az est fényét. A csodás 
kosztümök pedig a fantasz-
tikus jelmeztervezőnknek, 

Horváth Katának a keze mun-
káját dicsérik.

– Ebben az évadban milyen 
feladatok várnak még rád, hol 
találkozhat veled a közönség 
következő néhány hónapban?

– Nemrég énekeltem el Az 
Operaház Fantomjának idei 
utolsó előadását a Madách 
Színházban, jelenleg A nyo-
morultak című musical tavaszi 
szériája fut, melyben a Püspök 
szerepét alakítom. Kis szerep, 
de a mű kulcsfi gurája, hiszen 
neki köszönheti Jean Valjean, 
hogy újrakezdheti az életét. A 
Pesti Művész Színházban az 
operett- és bohózat szerepe-
im (A cirkuszhercegnő, Ma-
rica grófnő, Botrány az operá-
ban, Balek, avagy a hülyéje ) 
azok, melyek mindig egy kis 
felüdülést hoznak a dráma-
ibb előadások után. A Messi-
ás.ma bemutatóját követi Kál-
mán Imre Csárdáskirálynője, 
melyben Edwinként állok majd 
színpadra a színház új bemu-
tatójában. A premiert a Váci 
Dunakanyar Színházban tart-
juk, majd elindulunk, és az or-
szág számos pontjára elvisszük 
a csodás dallamokat. Nyáron 
Georges Fey deau Kézről kéz-
re című bohózatát mutatjuk 

be szintén ezzel a remek csa-
pattal, valamint a Magyarock 
Dalszínház új produkciójába is 
hívott Vizeli Csaba, a színház 
igazgatója. Júliusban A három 
testőr Afrikában című vadonat-
új musical vár rám.

– Amellett hogy a fővárosi te-
átrumok is szép számmal lát-
nak el feladattal, folyamatosan 
szerepelsz kisebb és nagyobb 
vidéki színházak előadásaiban 
is. A színpadon állva milyen 
különbségeket tapasztalsz egy 
fővárosban és egy vidéken meg-
rendezett előadás atmoszférája 
között? Más a vidéki közönség, 
mint a pesti?

– Ha Budapesttől távolabb 
utazunk, ahol a környéken 
nincs arra lehetősége az embe-
reknek, hogy színházba men-
jenek, bizony sokszor érzem a 
színpadon, hogy nyitottabbak, 
impulzívabbak a nézők. Örül-
nek minden kis poénnak, is-
merős dallamnak. Előadás után 
szívesen beszélgetnek velünk, 
ajándékot hoznak, nagyon há-
lásak. Budapesten hatalmas a 
színházi paletta, könnyebb 
„eljutni” a kultúrához. Itt fő-
leg a rajongók várnak minket 
a művészbejárónál, akik min-
dig örülnek egy közös fotónak, 

autogramnak. De mint minden 
színésznek, nekem is az a leg-
fontosabb, legyen ez vidéken, 
túl az országhatáron vagy a fő-
városban, hogy az előadás vé-
gén úgy hajoljak meg, hogy azt 
érezzem, ma is megtettem min-
dent azért, hogy a közönség jól 
szórakozzon vagy továbbgon-
dolkodjon azokon a történé-
seken, amelyeket átélt velünk 
együtt aznap este.

– Annak idején a könnyűze-
ne irányába indultál el, rock 
zenekarban énekeltél. Ez a faj-
ta zenei megnyilatkozási for-
ma nem hiányzik az életedből? 
Nem tervezel valamikor valami-
lyen formában visszakanyarod-
ni a gyökerekhez?

– Én már elköteleztem ma-
gam a musical és az operett 
műfaja mellett, de mindig nagy 
öröm számomra, ha egy sze-
rep révén visszakacsinthatok 
a rockzenéhez. Ilyen lesz pél-
dául idén nyáron az István, a 
király is, melyben ismét Tor-
dát, a táltost fogom alakítani 
a Magyarock Dalszínház pro-
dukciójában. Azért szerencsére 
gálákon, koncerteken sokszor 
felmerül az igény, hogy köny-
nyűzenei számok is elhangoz-
zanak, és ilyenkor szívesen vá-
logatok a repertoáromból.

– Az elmúlt években musi-
cal és operett darabokban is ta-
lálkozhatott veled a közönség, 
az egyéniségedhez, az ízlésvi-
lágodhoz melyik áll közelebb? 
Ezeken túlmenően foglalkoztat 
az operaéneklés?

– Alapvetően a musical a fi a-
talok műfaja, a főszerepek is fő-
leg fi atal karakterek. Épp ezért 
is volt esedékes, hogy egyre 
inkább belekóstoljak az ope-
rett műfajába, s azt kell monda-
nom, ízlik ez a kóstoló. Nagyon 
jól érzem magam ebben a világ-
ban is. Fiatalon úgy éreztem, 
az éneklés csúcsa az opera, 
melyben mindenképp szeret-
ném megmérettetni magam. De 
nem lehet egyszerre két lovat 
megülni, nem lehet egyszerre 
két különböző énektechnikát 
igényélő műfajban estéről es-
tére színpadra lépni úgy, hogy 
az ne menjen valamelyik ro-
vására. Nem engedhetem meg 

magamnak azt a luxust, hogy 
azt mondom, én most két év-
re félreteszek mindent az éle-
temben, nem énekelek könnyű 
műfajt, és napról napra azért 
képzem magam, hogy talán 
egyszer operaénekes legyek. 
Sok szép szerep van a hátam 
mögött, és remélem, még előt-
tem is, így nem vagyok elége-
detlen, úgy jó minden az éle-
temben, ahogy van.

–  A legtöbb ember, aki va-
lamilyen hivatást választ ma-
gának, bizonyos mértékben 
kompromisszumra is kénysze-
rül. A te életedben, a szakmád-
ban van ilyen kompromisszum, 
és ha igen, mi az? 

– Természetesen ezen a pá-
lyán is megvannak a kompro-
misszumok. Milyen jólesne egy 
jéghideg sör egy forró, nyári 
napon az ebéd mellé, de ne-
kem másnap előadásom van, 
nem reszkírozhatok. Vágyom 
már rá, hogy kiszellőztessem 
kicsit a fejem, szívesen beül-
nék este a barátaimmal egy pó-
ker játszmára, de ki kell ma-
gam pihennem, hiszen másnap 
énekelek. S arról még nem is 
beszéltem, milyen kevés időt 
tudok a családommal tölteni. 
Amikor a lányaimat reggel a 
feleségem iskolába viszi, én 
még alszom, amikor pedig es-
te ők hazaérkeznek, én még a 
színházban vagyok. De Zsan-
na és Alma ebbe születtek bele, 
hozzászoktak ehhez, és azért 
mindig igyekszünk elcsípni 
egy-egy órát, hogy a most épp 
kedvenc Scrabble partinkat 
lejátszhassuk.

–  Milyen terveid vannak a 
távolabbi jövőre vonatkozóan? 
Mi az, amit akár a szakmád-
ban, akár azon kívül még meg 
szeretnél valósítani?

– Nem vagyok tervezgetős tí-
pus, úgy vélem, az élet mindig 
adja magát. De remélem, szá-
mos remek énekes és prózai 
szerep vár rám, bízom benne, 
hogy egészségesek leszünk, a 
feleségemmel, Edinával látjuk 
felnőni, családot alapítani a lá-
nyainkat, és hátha egyszer a 
legtitkosabb vágyam is valóra 
válik, azaz pókervilágbajnok 
lehetek. Budai Klára

Csengeri Attila: „Úgy jó minden az életemben, ahogy van”Csengeri Attila: „Úgy jó minden az életemben, ahogy van”
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Csehország bővelkedik gyö-
nyörű tájakban, közelségének 
köszönhetően pedig akár egy 
hosszú hétvégére is választ-
hatjuk úti célnak ezt kellemes 
hangulatú, élmények tömke-
legét kínáló országot.

Választani is nehéz, merre 
induljunk, hiszen a turisták 
egyik legkedveltebb célpont-
ja, a főváros, Prága mellett 
több olyan régió is található 
Csehországban, amely min-
denképpen alkalmas és érde-
mes egy kiadós kirándulásra.

Ha dél felé indulunk, ki-
hagyhatatlan Český Krumlov 

városa a Moldva folyó ket-
tős kanyarulatának partján, 
amely Csehország egyik leg-
látogatottabb turisztikai cél-
pontja. Történelmi negyedét 
az UNESCO 1992. december 
13-án a Világörökség részének 
nyilvánította. A krumlovi vár 
a prágai Hradzsin után Cseh-
ország második legnagyobb 
vára. Öt udvarból és negyven 
épületből áll, valamint tartozik 
hozzá egy hét hektáros kas-
télypark is. Egyedülálló látvá-
nyosság a jó állapotban fenn-
maradt és azóta fel is újított 
barokk kastélyszínház, ami-

hez hasonló csak 
néhány van a vilá-
gon. A város egyik 
jelképe az 54 mé-
ter magas kör alakú 
vártorony, amely-
nek tetejéről szép 
kilátás nyílik a vá-
rosra és a környező 
hegyekre. A Szent 

Vitus-templom Krum-
lov másik jelképsze-
rű épülete. A három-
hajós templomot a 14. 
században építették, 
majd a 15. század ele-
jén átalakították. 

A České Budějovice 
szintén Csehország dé-
li részén helyezkedik 
el, a Moldva folyó egyik 
völgyének a központjá-
ban, ahol a Moldva ta-
lálkozik a Malše folyó-
val. A várost II. Ottokár 
cseh király egyik lovag-
ja, Hirzo alapította Bohémiá-
ban, 1265-ben. 

A Lednice-kastély egy ro-
mantikus kastély Csehor-
szágban, Brnótól délkeletre. 
A kastély egy XIII. századi gó-
tikus vár volt, melyet az 1500-
as években építettek át rene-
szánsz stílusú kastéllyá. Száz 
évvel később barokkizálják és 
francia parkkal vették körül. A 

parkban található a János-vár, 
a Három Grácia oszlopcsarno-
ka, a Határ-kúria és a halastó 
partján a 60 méter magas Mi-
naret, amely ma kilátótorony-
ként funkcionál. A kastélyban 
gazdag fegyvergyűjtemény, 
porcelán múzeum és vadász-
trófea-gyűjtemény található. 
A világörökséggé nyilvánított 
lednice–valticei kultúrtáj része.

Zenélő aszfaltrésszel újítják meg a 67-es főutat
Zenélő szakasz épül a 2-szer 2 sávosra bővülő 67-es számú főút Kaposvár felé vezető részén. Amikor az au-

tós ráhajt a Kaposvár felé vezető úton a keréknyomnyi vagy teljes sávon elterülő „bitumen kottára”, a Republic 

együttes A 67-es úton című dalát fogja hallani. A formabontó aszfaltrész a tervek szerint 2019-re készül el.

Kalandozások Dél-Csehországban Kalandozások Dél-Csehországban 

Český KrumlovČeský Krumlov

České Budějovice České Budějovice 

Lednice-kastélyLednice-kastély
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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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Bp., VII. R
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ORVOSI, KOZMETIKAI,
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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
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Kastélyok ber

ezüsttárgyakat, 6-12 személyes 

stb. Kovács Margit kerámiákat, H

könyveket, antik bútoroka
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Expressz Hitelcen GYORS Hitelek ingatlanra a

3 nap alatt előzetes költségek n

BAR-listásoknak is megoldhat

Kedvező lakásvásárlási hitelek, cé

hitelek kezdő vállalkozásoknak is.

Adósságrendezés, személyi hitel.

www
.hite

l-gyo
rsan.

Gyors és korrekt ügyintézés, hívjon bizalommal!

Budai Gizella: 06-70/329-1543

Iroda: 06-1/200-5254,  

e-mail: expresszhitel@t-online.hu

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

FESTÉSMÁZOLÁS

Antialkoholista csapat 

es lakásfelújítást vállal!

@vipmail.hu 998-2369

tés, mázolás,
tázás, pézés,

zerelés, stb.
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6-70/6026-229
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RÉGI KÖNYVEK,  könyvtárak, hag

magas áron. Díjtalan kiszállással házh

FONT ANTIKVÁRIUM 1062 Bp., Andrássy

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

Telefon:
06-20/950-4941

Felújított m
osógépek

garanciával.
PARKETTANYIKORGÁS

OZOG? NYIKOROG?

�s Lajos parkettásmester bontás 

ünteti meg a parketta nyikorgását! 

avítás, csiszolás, tükörlakkozás. 

echnológia. 10 év garancia.

0/941-4891, 404-1230

arkettanyikorgas.hu ŐNYRELUXA
CIÓ

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

4
-2229 ny.hu

ÁSOK. 5%! s áron!

űanyag-
dőny: 
3év 

Buda
Pes
Tel.

K

Omeg akár 600 

Tartós, esztét
www.hazsz
Tel.: 

06-20

H�S FELÚJ 20% KEDV

SZOLGÁL

Lehel Csarnok - helyben vagyunk

sárolok nagyméretű és kisebb fe

dobozt, gyertyatartókat, tálcákat, törtezü

es Zsolnay porcelánokat, régi álló-, fali as

ékért első vevőként a legmagasabb árat fi

104 herendi17@freem

ANETT TOURS
1066 Bp., Dessewffy u. 49.

Tel.: 269-3533 • www.anetttours.hu

Regisztrációs díj minden útnál 500,- Ft/fő

DÉL-CSEHORSZÁG GYÖNYGSZEMEI
Május 6-7. (2 nap/1 éj)

Részvételi díj: 24.700 Ft/fő

POZSONY KITTSEE CSOKIGYÁR
Április 8.  

Részvételi díj: 5.500 Ft/fő

KRAKKÓ-AUSCHWITZ-WIELICZKA
busz+hotel+reggeli

június 3-5. (3 nap/2 éj)

Részvételi díj: 38.500 Ft/fő

PRÁGA
Június 3-5. (3 nap/2 éj)

Részvételi díj: 46.000 Ft/fő

NYARALÁS GÖRÖGORSZÁGBAN
Platamon, Neoi Pori

Május 19-29. 11 nap/8 éj

busz+szállás 26.800 Ft/fő-től!
Előfoglalási akció 

a görög nyaralásokra
ápr. 28-ig busszal 7%, 
egyéni utazással 5%!

R-01365

Húsvéti ajánlatainkból: (Ft/fő)
Prága-Telc-Kutna Hora 04.13-16. 49.900,-
Toszkána varázsa-Firenze-Pisa 04.12-16. 74.900,-
Az örök város Róma & Velence 04.14-19. 89.900,-
Svájci séták-Zürich-Bern-Lugano 04.14-18. 99.900,-
Párizs-Loire völgyi kastélyok 04.13-18. 109.900,-
Körutazás Hollandiában 04.13-18. 128.700,-

Áprilisi ajánlataink: (Ft/fő)
Fraknó vára-Fertő tó 04.22. 8.500,-
Bosznia csodái+Split 04.22-25. 44.900,-

Május 1-i ajánlataink: (Ft/fő)
Barangolások Szlovéniában 04.29-05.01. 42.900,-
Hétvége Velencében-Padova 04.29-05.01. 43.900,-
Krakkó-Zakopane-Auschwitz 04.29-05.01. 49.900,-
Isztriai-félsziget-Zágráb 04.28-05.01. 53.900,-
Sissi nyomában-Bécs-Bad Ischl 04.28-05.01. 54.900,-
Firenze, a reneszánsz bölcsője 04.28-05.01. 59.700,-
Itália kincsei & San Marino 04.28-05.01. 62.900,-
Drezda-Berlin-Potsdam 04.27-05.01. 69.900,-
Romantikus Elzász-Strasbourg 04.28-05.01. 75.900,-
Don Matteo nyomában… 04.26-05.01. 89.900,-

Nyaralójárat az Adriára!
Lignano, Bibione, Caorle, Porto Santa Margherita, Lido di Jesolo
Előfoglalási akció: Buszjegy: 19.900,-Ft/fő
8 nap/7 éj autóbusszal, apartmanban: 39.900,-Ft-tól/fő

TDM Travel Tours Kft.
Budapest, 1023 Lukács u. 1.

Tel.: 06-1/336-07-26, 27 • www.tdmtravel.hu (U
-0

00
20

4)

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!

Hirdesse meg Budapesten!

Tel.: 887-0707

KENEDI TRAVEL  UTAZZON A LEGJOBB ÁRON!

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

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

FIRENZE-RÓMA-VELENCE 
6 nap 5 éj

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

városnézések 
máj. 31-jún.5. 84 900 Ft/fő 

TOSZKÁN TÁJAKON 
5 nap 4 éj

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

kirándulások
jún. 1-5. 79 900 Ft/fő 

DREZDA- LIPCSE-SZÁSZ SVÁJC- 
PRÁGA 

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

szállodákban, svédasztalos reggeli, 
városnézések, kirándulások
jún. 1-5.  64 900 Ft/fő 

CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ 
5 nap 4 éj

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

svédasztalos reggelivel, 
szalonnasütés, házi pálinka, 

sajt-túró kóstolóval
június 1-5.  44 900 Ft/fő

KRK-SZIGET – OMISALJ
6 nap 5 éj

busz, idvez., 5 éj kétcsillagos 
tengerparti szállodában, svédasztalos 

félpanzióval, Krk városlátogatás
jún. 21-26. 69 900 Ft/fő 

júl. 21-26., júl. 30-aug. 4., aug. 18-23. 
79 900 Ft/fő 

NYARALÁS APARTMANBAN 
A KRK-SZIGETEN

8 nap 7 éj
július 1-8.

2 fős apartm.: 134 900 Ft/ap./7 éj
4 fős apartm.: 154 900 Ft/ap./7éj 
6 fős apartm.: 199 900 Ft/ap/7éj
Buszjegy oda-vissza: 20 000 Ft/fő

PLITVICEI TAVAK-KRK-SZIGET
6 nap 4 éj

busz, idvez., 4 éj szállás tengerparti 
kétcsillagos szállodában svédasztalos 

félpanzióval, rijekai városnézés
júl. 1-6., júl. 16-21.  64900 Ft/fő 

DALMÁT NYARALÁS- SIBENIK
6 nap 5 éj

busz, idvez., 5 éj szállás egy 
fantasztikus, minden igényt kielégítő 
szállodakomplexum háromcsillagos 

szállodájában (Aquaparkkal), 
svédasztalos félpanzió, (fakultatív 

kirándulások foglalhatók: 
Trogir, Primosten, Krka Nemzeti Park)

jún. 13-18. 94900 Ft/fő

RIMINI
6 nap 5 éj hotel***

busz, idvez., 5 éj szállás 
háromcsillagos szállodában 

svédasztalos reggelivel
jún. 18-23. 64 900 Ft/fő 
jún. 23-28. 69 900 Ft/fő

CATTOLICA/GABICCE MARE
6 nap 5 éj

busz, idvez., 5 éj szállás 
háromcsillagos szállodában 

svédasztalos reggelivel, 
úszómedence használattal

jún. 18-23., jún. 23-28., 
jún. 28-júl. 3. 74 900 Ft/fő 

júl. 3-8. 84 900 Ft/fő 

BULGÁRIA 
9 nap 6 éj

busz, idvez., 6 éj háromcsillagos, 
medencés szállodában,

all inclusive light ellátással
jún. 24-júl. 2. 99 900 Ft/fő 

ALBÁNIA – DURRES
10 nap 7 éj

busz, idvez., 7 éj háromcsillagos 
szállodában, svédasztalos reggelivel

júl. 7-16. 99 900 Ft/fő 

ALBÁNIA – VLORA
10 nap 7 éj

busz, idvez., 7 éj négysillagos 
szállodában, svédasztalos reggelivel

júl. 21-30. 104 900 Ft/fő

További ajánlataink a 3. oldalon.
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A sok csalódás és kudarc mel-
lett, ami az álláskeresési mun-
ka velejárója, néha egészen 
meglepő és kellemes csaló-
dások is érik az embert az ál-
láskeresése során. Ezek erőt 
adnak a későbbiekre, és se-
gítenek pozitívnak, aktívnak 
maradni a nehéz időkben.

Nem feltétlenül probléma, 
ha nem vagyunk rutinos 
álláskeresők
Ha az első önéletrajzaink 
kissé ügyetlenek is a gya-
korlatlanság miatt, akkor is 
fogunk válaszokat kapni az 

álláspályázatainkra. Sok cég 
felismerte már, hogy az ál-
láskeresést nem tanítják se-
hol, és egy, a saját szakterü-
letén jó szakember egyáltalán 
nem biztos, hogy jó önélet-
rajzíró is – mert nem tartozik 
a szakterületéhez az önélet-
rajzírás. Ezért egy piacké-
pes tudást akár csak sejtető 
önéletrajzra is érkezhetnek 
visszajelzések. 

Ott is van állás, ahol nem is 
sejtenénk
Az álláskeresésünktől min-
denféle társaságban érdemes 

beszélgetni, hátha onnan 
jön a segítség. Ha futóklub-
ba járunk vagy túrázó cso-
porttal stb., ott is biztosan 
elindul a társalgás, és meg 
is említhetjük nyugodtan, 
hogy állást keresünk. Akár-
mennyire felületesen is is-
merjük csak egymást, a se-
gítőkészség mégis beindul 
mindenkiben…

Nem könnyű elrontani egy 
állásinterjút 
Az állásinterjú olyan, mint 
a kezdő háziasszonyoknak 
írt receptek az elronthatat-
lan sütikhez: ha csak nem 
vétünk valamilyen fatális hi-
bát, az állásinterjút nehéz 
elrontani. Kisebb késést 
megbocsátanak, nem vár-
nak 100%-os tudást és ér-
tik az állásinterjús stressz-
helyzetet is. Ezzel együtt 
fognak értékelni, és nem a 
hibáinkat keresik, hanem 
azt, hogy alkalmasak len-
nénk-e az általuk kitűzött 
feladatok elvégzésére. Való-
színűleg igen, hiszen meg-
hívtak állásinterjúra, ők is 
úgy látják, érdemes velünk 
tárgyalni.

Kezdő álláskeresők Kezdő álláskeresők 
kellemes meglepetéseikellemes meglepetései

Egy cég hatékonysága és nö-
vekedése több tényezőből áll. 
A munkavállalók fejlesztése 
fontos szempont, azonban 
a kollégák között kialakult 
kapcsolat is legalább annyi-
ra lényeges. 

A formális, bizonyos idő-
közönként megtartott csapat-
építő tevékenységek mellett, 
a mindennapokban is sokat 
tehetünk a jó munkahelyi 
kapcsolatokért.

A Cornell Egyetem friss 
kutatásából kiderül, hogy 
nagyban hozzájárul a kollé-
gák közötti jó viszonyhoz a 
közösen elfogyasztott ebéd. 
A kutatás során több tűzol-
tó egységnél végeztek felmé-
réseket, azt vizsgálva, hogy 
a közös ebéd milyen hatás-
sal van a dolgozók közötti 
együttműködésre és az egész 
csoport teljesítményére. A 

kutatók arra a következte-
tésre jutottak, hogy azok a 
tűzoltók, akik együtt ebédel-
nek, jobb teljesítményt nyúj-
tanak, mint azok a társaik, 
akik nem. Továbbá a közös 
étkezés szignifi kánsan nö-
veli az együttműködést és a 
csapategységet is. Ennek oka 
arra a tényre vezethető visz-
sza, hogy a munkatársak az 
étkezés során beszélgethet-
nek és megoszthatják gondo-
lataikat, érzéseiket egymás-
sal, ezáltal erősebb kapcsolat 
alakulhat ki közöttük.

Növeljük a csapategységet, Növeljük a csapategységet, 
ebédeljünk együttebédeljünk együtt

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

ÁlláspontÁlláspont
Nő a projektmenedzsment népszerűsége
Az elmúlt néhány évben a hazai projektmenedzsment kultúra presztízse ugrásszerűen megnőtt. A 

projektmenedzsment szakma a fiatalok körében is egyre népszerűbb, a tényleges karrierindítás-

hoz azonban a felsőoktatásban elsajátított tudást gyakorlati tapasztalattal kell kiegészíteni.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
VAGYONVÉDELMI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE

Az S-Group cégcsoport  
alvállalkozói részére, 

 feladatok ellátására. 
A pályázati dokumentáció ára 20.000,- Ft + Áfa, amit 

átutalással kell kiegyenlíteni a 1010 4789 – 6938 3600 – 0100 4004 
számú bankszámlaszámra. 

A dokumentáció megvásárlásának határideje: 
A pályázat benyújtási határideje: 

Budapesti plázákba és körúti boltjainkba
új kollégákat keresünk

ELADÓ/PÉNZTÁROS pozícióba

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a budapest@rossmann.hu e-mail címen 
lehet. Kérjük a tárgyban megjelölni a „körút vagy pláza” jeligét.

Pályázatát nyomon követheti a karrier oldalunkon történt regisztrációval: karrier.rossmann.hu

• megbízható, stabil céges hátteret nyújtunk
• elméleti és gyakorlati oktatást adunk
• fiatalos, modern drogéria környezetben dolgozunk
• szakmai fejlődés és további karrier utat biztosítunk
• teljes és részmunkaidős foglalkoztatást is ajánlunk
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Több mint tízezer – a lako-
sok által kitöltött – kérdőív 
érkezett vissza a VIII. kerüle-
ti önkormányzathoz annak a 
konzultációnak a keretében, 
amelyet Józsefváros vezetése 
a közrendet zavaró, bosszan-
tó problémák feltérképezése 
érdekében indított. 

A józsefvárosi lakosok 11 
216 konzultációs kérdőívet 
küldtek vissza. Ezen vélemé-
nyekre alapozva elmondha-
tó, hogy a lakosok több mint 
felét zavarja a boltok éjsza-
kai nyitva tartása. Negyedek-
re lebontva kiderül, hogy a 
Magdolna, a Népszínház és 
az Orczy negyedekben élők 
kétharmada nem ért egyet 
a korlátlan éjszakai nyitva 

tartással. A vendéglátó egy-
ségek éjszakai működése a 
válaszadók 65 százalékát za-
varja, ezek nyitva tartásának 
korlátozására a Népszínház 
és az Orczy negyedekben 
élőknek van a legnagyobb 
igénye.

A józsefvárosiak többsége, 
tízből hét ember  – a Magdolna 
és a Népszínház negyedben 
tízből nyolc személy – szerint 
a közrend és a közbiztonság 
fenntartása érdekében szigo-
rítani kell az éjszakai nyitva 
tartásra vonatkozó jelenlegi 
szabályozást.

A kerületiek négyötö-
de szerint a tulajdonosok-
nak jobban oda kellene fi -
gyelniük a hozzájuk tartozó 

járdaszakasz tisztaságára. Sőt 
egyes negyedekben kilenc-
ven százalékra tehető azok 
aránya, akik nagyobb odafi -
gyelést várnak ezen a téren.

Háromból két vélemény 
szerint egyesek nem tartják 
be a parkokban, játszótere-
ken a házirendet, a Losonci 
negyedben élők közül még 
ennél is többen tartják ezt 
problémának. A szökő- és ivó-
kutak nem megfelelő haszná-
lata a Népszínház negyedben 
élőket zavarja leginkább, 10-
ből 6 ember szerint kellene 
erre jobban odafi gyelni. 

A lakóházak nyugalmának 
és rendjének fenntartásához 
a józsefvárosiak kétharma-
da önkormányzati segítséget 

kérne. A Magdolna, Losonci 
és Orczy negyedekben még 
ennél is többen, mintegy 
nyolcvan százalék igényli ezt.

Összességében elmondha-
tó, hogy a közösségi együtt-
élésre vonatkozó szabályo-
kat a józsefvárosiak több mint 
nyolcvan százaléka szigoríta-
ná, a Magdolna és a Népszín-
ház negyedben élők között ez 
az arány mintegy kilencven 
százalék. 

A józsefvárosiak szigorítanák a közösségi együttélés szabályaitA józsefvárosiak szigorítanák a közösségi együttélés szabályait
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Terézvárosi művész kiállítása
Modern Árkádia címmel nyílt meg az Eötvös10-ben Tóth Angelika Derkovits-díjas festőművész kiállítá-

sa, amely április 20-ig látogatható. A művekben megannyi kultúra, világnézet és vallások esszenciája je-

lenik meg. A képeken megelevenedő élethelyzetekbe, helyszínekbe könnyű beleilleszkednie a nézőnek.BelvárosBelváros

HALLÁS -
VIZSGÁLAT

06-1/88-10-153
Digitális, korszer� 
hallókészülékek

és tartozékai
Vasútegészségügyi Kft.
Egészségügyi Központ

1062 Budapest,  
Podmaniczky u. 109. VI. em.

Vivaphon Kft.

Szakorvosi tanácsadás
Hallásgondozás

Hallókészülékkel 
kapcsolatos 

teljes kör� 
szolgáltatás

Ha

Opera Klinika
Budapest VI. ker. Lázár utca 4.

Telefon: 06-(1)-354-3811

Halló! Mindent jól hall?

PB GÁZ AKCIÓ!

3.990,-

Lakossági PB gáz 
házhozszállítás

Budapesten.

Telefon: 
06-70/377-1503

br
ut

tó

Akció: 2017. 05. 31-ig
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ABLAK-AJTÓ
MINŐSÉGI FA  -, Műanyag ablakok, ajtók, re-
dőnyök gyártása beépítéssel, garanciával. 
www. tuttoablak. hu Darázs János 30/687-6858

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

műanyag, bukó-nyíló, tetőtéri nyílászárók javí-

tása. 06-30/273-7908

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

KŐMŰVESEKET  , festőket, villanyszerelőt, se-

gédmunkásokat keresünk. Tel.: 06-20/264-9042

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.

KŐMŰVESEKET  keresek paksi munkahelyre április 

közepei kezdéssel. Érdeklődni a 06-30/493-3615 

telefonon.

DIVATARÚ ÜZLETEKBE  keresünk, könnyű fi zi-
kai munkára teljes- és részmunkaidős (reggeli 
vagy éjszakai munka) munkatársakat ruházati 
termékek csomagolásához és raktározásához. 
06-20/665-8568

A BEGAVILL-2003 KFT.  tapasztalt villanysze-
relő szakmunkásokat keres budapesti munka-
végzésre. Amit biztosítunk: folyamatos mun-
kavégzés, tisztességes kereseti lehetőség, 
bejelentett munkaviszony. Az önéletrajzolkat 
a begavill2003@begavill. hu e-mail címre vár-
juk. Honlap: www. begavill. hu

LEGYÉL TAGJA  Legyél tagja a műszaki eladói 

csapatunknak! Háztartási cikkeket értékesí-

tő budapesti (XIV., XIX., XVII.) bolthálózat el-

adókat és üzletvezetőt keres. Önéletrajzokat a

tboylogisztika@hotmail.com címre várjuk!

Budapesti takarító cég 
rész- és teljes 

munkaidőbe keres új 
munkatársat 

TAKARÍTÓ 
pozícióba.

Jelentkezés: Az 
iroda@pedanteria.hu 

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

ÉPÍTŐIPARBA SEGÉDMUNKÁST  keresek. Vidé-

kieknek és erdélyieknek szállást biztosítok. Beje-

lentett állás, heti fi zetés, kezdésben 9000 Ft/nap. 

Lehetőség van szakmát tanulni, jóval magasabb 

órabér. Jelentkezni 06-30/9841-887

20 ÉVE CSEPELEN MŰKÖDŐ  cégünkbe azon-
nali felvételre keresünk acélszerkezeti lakato-
sokat, hegesztőket, kőművest, esztergályost 
és 1 fő (lehet nyugdíjas) TMK jellegű lakatost.
Tel.: 06-30/932-6272

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

KORREKT  autófelvásárlás készpénzért! 
06-70/622-0123

EGYÉB
II. OSZTÁLYÚ  trapézlemez akció! Horganyzott és 

színes trapézlemezek 950-1400 Ft/m² (nettó).Tel.: 

06-29/367-618, 06-70/318-9472

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!

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!

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!

Nálunk nemcsak akció van, áru is!

Bp. X. ker., Gyömr�i út 99. Újhegy Bevásárlóudvar 
Tel.: 06-70/953-1262 • www.matracdepo.hu

Az akció 2017. április. 1.-30. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!
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Hiszen most minden 
memóriahabos matrac 
árát 25%-al csökkentettük!

ÉBRED A TERMÉSZET, DE 
TE NYUGODTAN ALHATSZ!

ELTARTÁS

EGYEDÜLÁLLÓ FIATAL NŐ  kötne eltartási 
vagy életjáradéki szerződést idősebb úrral 
vagy hölggyel! 06-20/505-6495

MEGBÍZHATÓ FIATAL  pár eltartási-életjáradéki 

szerződést kötne hosszútávú befektetés céljából. 

Minden megoldás érdekel. Tel.: 06-70/944-66-55

FAKIVÁGÁS

FAKIVÁGÁS  alpintechnikával, területgondo-
zás, bozótírtás, fűnyírás, hulladék elszállítás-
sal. Gerner Károly 30/255-4466

FESTÉS-MÁZOLÁS

SZOBAFESTÉS:  Ingyenes helyszíni felmérés-
sel, árajánlattal. Teljes lakás festés esetén 
10% nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel.: 
06-20/319-0620

FESTÉST, MÁZOLÁST,  burkolást vállalok! Nyug-

díjasoknak kedvezménnyel, bútormozgatással, 

takarítással! Tel.: 06-30/422-1739

SZOBAFESTÉS,  tapétázás, mázolás olcsón, mi-

nőségben takarással, bútormozgatással Tel: 

706-64-19, Mobil: 06-20/9877-273

FUVAROZÁS
KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS  csomagolás 

ingyen dobozokkal. Vidékre kedvezmény! Tel: 

06-30/922-1372

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

KÖLTÖZTETÉS, BÚTORSZÁLLÍTÁS  képzett rako-

dókkal, garanciával. Nívó Teher 06-20/977-7861

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

Kárpitos, konyha, 
kisbútorok, gardróbok 

egyedi méretre!

Az 
akc
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Konyha:

1039 Hatvany Lajos u. 10-12. Tel.: 06-1/243-0163

XVIII. ker. Üll�i út 288. Tel.: 260-2219 
www.dnlbutor.hu

Gardróbok
választható 
színben és 
méretben.

felméréssel, 
szállítással, 
beszereléssel.

Basel szekrénysor 355 cm

Atlasz kanapé
75.900,-tól

napé
900,-tól
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INGATLAN

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

BUDAPESTEN  1-2 szobás végrehajtásos, fel-
mondott hiteles ingatlant keresek. Tel.: 
06-70/328-5770

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

FELÚJÍTANDÓ LAKÁST  vásárolnék saját részre 
készpénzfi zetéssel. Komfort nélküli is érdekel. 
Tel.: 06-70/635-0558

HANGULATOS  dél-német városban komfortos 
társasházi, jól kiadható lakás tulajdonjoga teljes 
ügyintézéssel 9.800.000 Ft-ért bérlőkkel vagy 
szerződés nélkül eladó. 06-30/206-5920

ERDŐKERTESEN  1999-ben épült összközmű-
ves 2 szintes családi ház garázzsal, műhellyel 
eladó 32,5M Ft összegért! http://ingatlan.com/
erdokertes/elado+haz/csaladi-haz/pest+me-
gye+erdokertes+banka+utca+4/22998849 
Tel.: 06-70/932-9046

ELADÓ SOMOSKŐÚJFALUBAN  jó állapotú, 170 
nm lakóterű, kétlakásos családi ház, mely igény 
esetén egybenyitható. A telken 2 garázs, nagy-
méretű melléképületek találhatóak. Ár: 15m Ft. 
Tel: 06-20/266-4664

ELADÓ A  Római Parton, sétány mentén új épí-
tésű, zárt lakóparki lakás! 100 m² alapterület, 
földszinti, panorámás! 24 órás portaszolgá-
lat! Irányár:75M Mélygarázs parkoló+tároló 
bérelhető! (külön megegyezés) Érdeklődni: 
+36-20/910-9766

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

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

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

KERTÉPÍTÉS
METSZÉS, PERMETEZÉS,  kert, sziklakert ter-
vezése, építése, pázsitkészítés, növénytelepí-
tés, sövénynyírás, fűnyírás, fakivágás. Tel.: 
06-30/9494-550

KÖNYV
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

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. Édesapám 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.

KLÍMA- 
BERENDEZÉSEK

forgalmazása, 
szerelése, 

üzembe helyezése, 
karbantartása

Tel.: 06-30/942-1007

Budapest XVI.,  
Rákosi út 233.

www.klima.hu

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

ZÁLOGKÖLCSÖN 
FOLYÓSÍTÁSA

KEDVEZ� FELTÉTELEKKEL!

Aranyra

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!!!
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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.

KÖZLEMÉNY

VÉGREHAJTÁS, BANKCSAPDA, DEVIZAHITEL 
KÁROSULTAK FIGYELEM!  Ingyenes előadás 
devizahiteleseknek, devizahitel károsultaknak! 
Önt is érinti? VAN lehetőség a megoldásra!!! A 
Két Patrónus Reload Kft. ismételten előadást 
tart 2017. április 4-én 18:00-kor Budapesten 
irodájában, a 1143 Budapest, Stefánia út 77., 
2. emeletén. A helyszínen lehetőség van a do-
kumentumok átvizsgálására, illetve szerződést 
kötni is. Előzetes bejelentkezés és érdeklődés a 
06-70/210-7966 telefonszámon. Minden részt-
vevőt szeretettel várunk!

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

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

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

SZARVASAGANCS

Agancs  
felvásárlás!

06-30/788-6062

Hagyatékot is!

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

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
MINŐSÉGI SZŐNYEGTISZTÍTÁS!  Matrac-kárpit-

tisztítás, szőnyegszegés, szőnyegjavítás, ház-

tól-házig szállítással. Garancia, kedvezmények! 

Tel.: 06-30/300-9200, 06-1/377-0303

TETŐ
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

ÜDÜLÉS
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

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

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

ÜVEGEZÉS

ÜVEGEZÉS!  Üveg-Mester Kf t. Tel.: 
06-70/672-6333, www. mesteruveg. hu,
uvegmesterkft@gmail.com

FALU SU SU SU SU SU SU SU SSSSZÉLZÉLZÉLZÉLZÉLZÉLZÉLZÉLZÉLZZÉLZÉLZ LLÉN ÉNÉN ÉN ÉNÉNÉNÉN ÉNÉNÉNÉNÉNÉN kékékékékékékékékékékékékékékétsztszttsztsztsztszztsztsztsztszts intinti ttintininnnnntntintintes családládládládládáddádádádláddládládddi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hii hi hi hház áz ázázázázáz áz ázázázáááz eladó Nóg-
rádádádádádádrádádádádáddmememegmegegegegegegmee yerben.3290 m² telekkel. 06-20/25/25/25/25/25/2525555259-79-79-79-79-79-79-79-7-7-9-77066066066066066060606066066, 
06-6 20/20/20/20/0/20/20/20/20/0/0/20/2622622622622622622622622622622622622622622-81-81-8-81-81-81-81-81-81818181818 31313131313131331
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Még lehet jelentkezni a Fülesbagoly Tehetségkutatóra
Április 3-ig lehet jelentkezni a fesztiválfellépéseket, sajtómegjelenéseket, előzene-

karozásokat és stúdiózást kínáló Fülesbagoly Tehetségkutatóra. A verseny döntőjét 

április 22-én tartják Martonvásáron, ahol a nap végén a FISH! ingyenes koncertet ad.KikapcsolóKikapcsoló
John Scalzi:
Az összeomló birodalom
A világegyete-
münket a fi zika 
törvényei ural-
ják, így nem 
lehetséges a 
fénysebesség-
nél gyorsabb utazás. De egy 
dimenziókon túli mező, az Ár 
felfedezése mindent megvál-
toztat. Az emberiség elérhe-
ti a téridő bizonyos pontjait, 
melyeken át számtalan nap-
rendszerbe eljuthat.

Az emberiség kiárad a 
Földről az űrbe, idővel meg-
feledkezik a gyökereiről, és új 
birodalmat alapít, az Egyesü-
lést. Alapelvük, hogy egyet-
len emberi előőrs sem ma-
radhat meg a többi nélkül. 
Ez biztosítékot jelent a csil-
lagközi háború ellen, de egy-
ben az uralkodás záloga is a 
birodalom vezetősége számá-
ra - a rendszer azonban nem 
hibátlan, és erre néhányan 
rájönnek.

Egy tudós az élete kockáz-
tatásával próbálja tudatni az 
uralkodóval, hogy a biroda-
lom az összeomlás szélére 
került. Az egyik kereskedő-
ház sarja ördögi összeeskü-
vés nyomaira bukkan. 

Pál Dániel Levente:
Az Úr Nyolcadik Kerülete 
A helyszín Jó-
zsefváros, Bu-
dapest nyolca-
dik kerülete. 
Nem a Palota-
negyed, hanem 
a Nagykörút túlsó oldala, a 
Város és a Zóna határa, sok 
itt ragadt vagy ide sodródott 
emberrel és sorssal. Élnek itt 
az őslakos magyarok és cigá-
nyok mellett törökök, kínaiak, 
vietnámiak, arabok, minden-
féle afrikaiak, cserediákok, 
öreg forradalmárok, házfogla-
lók, háborús menekültek, pi-
ti és nagystílű gengszterek és 
vagy egy tucat vallás és szek-
ta aktív hívei. Itt van elszórva 

pár négyzetkilométeren min-
den, ami a mi régi és ami a mi 
új Európánk. Itt lakom, ezen 
a környéken gyűjtöttem leg-
több történetem – ezeket ren-
deztem könyvvé.

Nujeen Mustafa 
– Christina Lamb:
Nujeen
Christina Lamb 
újságíró, külügyi 
tudósító nevét az 
Én vagyok Mala-
la című, világhí-
rű mű társszer-
zőjeként ismerik az olvasók. 
A New York Times bestseller-
listáján előkelő helyen álló ko-
rábbi könyve után az írónő 
ezúttal ismét egy hősies fi atal 
történetét meséli el. A súlyos 
betegsége miatt mozgáskor-
látozott, tizenhat esztendős 
lány, Nujeen Mustafa sorsát 
követi, aki drámai kalandok 
során át, kerekesszékhez köt-
ve menekült el a háború dúlta 
Szíriából. Nujeen szinte leckét 

ad nekünk bátorságból, kitar-
tásból és hitből. Hányattatá-
sainak elbeszélésével az írónő 
szembesíteni akarja a jólétben 
és békében élő embereket ko-
runk legnagyobb humanitá-
rius katasztrófájával, a szíriai 
menekültválsággal.

A fi atal lány a háború poklá-
ból menekülve egy új élet re-
ményében családjával együtt 
viszontagságos útra vállal-
kozott. Tizenhat hónap alatt 
tengeren és országúton, ha-
jóval és busszal jutott el Tö-
rök- majd Görögországon át 
– Magyarországot is érintve – 
végül Németországba. 

Tóth Csaba [et al.]:
Fantasztikus világok
Szuperhősök, 
varázslók, jedik 
– sok mindenben 
különböznek tő-
lünk. A világok, 
amelyeket bené-
pesítenek, mégis hasonlóak 
Földünk társadalmaihoz. E 

világok társadalmi és poli-
tikai kérdéseibe kalauzol el 
ez a könyv, ami Tóth Csaba 
A sci-fi  politológiája című, 
nagy sikerű munkájának 
folytatása.

Hogyan kell megszervezni 
egy sikeres lázadást az elnyo-
mó Galaktikus Birodalommal 
szemben? Indokolt volt-e a 
Trónok harcának Vörös Ná-
szában a szószegő Starkok 
legyilkolása? Hogyan reagál-
na Földünk, ha hirtelen idege-
nek, netán zombik támadnák 
meg országainkat? E kérdések 
csak ízelítők azok közül, ame-
lyekről ebben az antológiában 
olvashatunk. 

A kötet tizenöt szerzője – a 
hazai társadalomtudomány, 
a közéleti elemzés és a tu-
dományos-fantasztikus új-
ságírás legjobbjai – megany-
nyi izgalmas világba kalauzol 
el, hogy olyan összefüggé-
sekre mutassanak rá, ame-
lyek könnyen elkerülhették 
fi gyelmünket. 
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Mi a csoda? – ezzel a szlogennel 
indul a főváros legfrissebb, az iz-
galmas zenei csemegéket bátran hab-
zsoló közönség számára kihagyhatat-
lan fesztiválja, a PONT Fesztivál április 
1-jén és 2-án a Várkert Bazárban. 
A célja az UNESCO szellemi öröksé-
geinek felvonultatása. Első alkalom-
mal a türk és a Novruz tavaszünnepet 
tartó népek kulturális, zenei kincsei 

kerülnek fókusz-
ba. Amíg a gyerekek 
fejdíszt, lovacskát, nemezlabdát, Eb-
ru-festményt készítenek vagy mesét 

hallgatnak a nemezsátorban, a fel-
nőttek sem unatkoznak. A tárgy-
kiállításokon kívül megkóstolhat-
ják a Novruz tavaszünnep ízeit, 
de akár az egész család kipró-
bálhatja, milyen a ritmusérzéke, 
mennyire megy a türk szőnyeg-
csomózás, illetve megnézheti a 
sólymok repülését és rácsodál-
kozhat arra, hogy milyen hatal-
mas élőben egy szirti sas. 

Pont Pont 
Fesztivál Fesztivál 
– Mi – Mi 
a csoda?a csoda?

A törpök nem fakulnak. Az egyik okos, a másik 
ügyes, a harmadik csinos, a negyedik min-
denben megbotlik - és a legtöbbjüket meg 
szeretné főzni egy Hókuszpók nevű, 
kissé kétbalkezes, de nagy macs-
kabarát hírében álló varázsló.

Hupikék világukra most 
egy új, az eddigieknél is na-
gyobb veszély leselkedik, 
és Törpfalva legjobb-
jai, Törpapa, Törpil-
la, Törperős, Dulifu-
li meg Okoska nagy 
expedícióra indul, 
hogy megmentse 
a bajba jutotta-
kat. De törpéne-
tesen csak újabb 
kalandokba keve-
rednek... és alig 
tudnak kikászá-
lódni a csávából.

Idén is bepillantást nyerhet a közön-
ség az alkotóházakban, népi iparmű-
vész műhelyekben és műhelygalériák-
ban folyó munkába a Népi Kézműves 

Alkotóházak és Mű-
helygalériák Orszá-

gos Hétvégéjén ame-
lyet március 31. és 

április 2. között rendez-
nek meg országszerte.

A kézműves mesterségek 
közül bemutatkozik a hímzés, 

szövés, csipkekészítés, kékfes-
tés, kovácsolás, kosárfonás, kötél-

verés, nemezelés, bőrművesség, faze-
kasság, szűcsmesterség, bútorfestés, 
népi hangszerkészítés, kályhacsempe 
készítés, szalmakalap készítés, fafa-
ragás, kéregedény készítés, szék be-

kötés, de lesz 
sövényvár épí-
tés, kalács és 
kenyérsütés, 
fonás rokkán, 
ékszerkészítés 
és népi játékok 
bemutatása is.

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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Idén is kinyitnak Idén is kinyitnak 
az alkotóházak az alkotóházak 

Ikrek
A napokban jobban oda 

kellene figyelnie az egész- 

ségére, különösen a 

rendszertelen étkezé- 

sére. Így tavasszal 

jobban kiütközhet 

az, hogy egészség- 

telenül étkezik.

Bika
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Rák

Különös hét elébe néz, mert 

bár sikerekben gazdag na- 

pok előtt áll, de szokat- 

lan, 
váratlan 
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rituális történések is 
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napjait. 
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Skorpió

A hét végére elzárkózik a 

külvilág elől, ami nem is 

baj, mert Önre fér az 

önvizsgálat és bizonyos 

függőben lévő ügyeit, 

kapcsolatait 
is 

át 

kellene már gon- 

dolnia. 

Nyilas
Kellemes napok várnak Ön- 

re és a csillagok gondos- 

kodnak arról, hogy egy 

kicsit se unatkozzon. 

Mivel minden jól ala- 

kul Ön körül, az is 

várható, hogy iri- 

gyWei támadnak.
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Emma Thompson
A Kos nő ragyogó, elbűvölő 

egyéniség, aki csak új vonzza 

maga köré a rajongókat. Az 

április 15-én született Emma 

Thompson a mai napig Hol-

lywood egyik legnépszerűbb 

színésznőjének számít.

A szinkronizált filmeket szeretjük
A magyarok többsége továbbra is ragaszkodik a szinkronizált filmekhez a mo-

zikban – derül ki a Cinema City országosan reprezentatív kutatásából, amely az 

egyes korosztályok mozis szokásait térképezte fel. 

A halálbüntetés eltörlésének napján 
(1965) az észak-angol kisváros, Burn-
ley kocsmájában megjelenik Moo-
ney, a délről jött idegen. A kocsmát 
a volt főhóhér, Harry Wade és fele-
sége viszi, így mindenkit az érdekel, 

mi a véleménye Wa-
denek a nagy 

eseményről. Másnap lányuk, a tizen-
öt éves Shirley eltűnik, és minden 
amellett szól, hogy Mooney keze 

van a dologban. Mit tesz ilyen 
helyzetben egy, a lánya éle-

téért aggódó volt főhóhér? 
A Katona József Színház 

előadását Gothár Péter 
rendezte.

Martin McDonagh:Martin McDonagh:

HóhérokHóhérok

Hupikék törpikék Hupikék törpikék 
– Az elveszett falu– Az elveszett falu

KikapcsolóKikapcsoló
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KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!
A Louis Galériában az értékbecslés ingyenes!

Tekintse meg weblapunkat: louisgaleria.hu

Órákat készpénzért vásárolunk!
Patek Philippe
Arany: akár 4 000 000 Ft
Acél: akár 2 000 000 Ft

Rolex Oyster Chronograph
Acél: akár 600 000 Ft

Arany: akár 1 500 000 Ft

A HÍR IGAZ!!! A sárga golyós borostyánt  
súlytól függően 50 000–100 000– 

200 000–300 000 Ft-ért vásároljuk!!

1000–3000 Ft/g-ért vásároljuk csak ezt a típust! Minél nagyobb, annál jobb!

Korall ékszereket 
 vásárolunk! 

5 000–100 000 Ft

Fazonarany: 8000–18 600 Ft/gr  

Törtezüst, fazonezüst: 170–1000 Ft/gr

Törtarany és fazonarany felvásárlás!
Az á

rvált
ozás

 jog
át fe

nnta
rtjuk

.

Festményeket keresek! 
Scheiber Hugó műveit keresem!  
Művektől függően  
300 000–2 000 000 Ft-ig!

Aranypénzek  
grammja akár 18 600 Ft

Zsigmond forint
Magyar  

10 koronás 1914

Briliáns ékszereket vásárolunk!
brossokat briliánssal 300 000–800 000 Ft

Bármilyen, régi eozinmázas 
körpecsétes Zsolnay porcelánt 

megveszünk kimagasló  
áron! Töröttet is!  

1 000 000–5 000 000 Ft-ig 

Minden pénzt  
megfizetünk  
a régi brilles  
fülbevalóért! 
akár 100 000–5 000 000 Ft-ig 
(a brillkő méretétől függően)

Arany  
zsebóra

250 000 Ft– 
600 000 Ft

Ezüsttárgyakért  
kimagasló árat 
fizetünk  
készpénzben!

„Az üzleti élet alapja a becsület”
30 éve ebben a szellemben végzem felvásárlói 
tevékenységemet.  Büszke vagyok arra, hogy 5-ös 
minösítésű szakmai tevékenységemet nemcsak hazai 
magánszemélyek, hanem szállodák is igénybe veszik. 
Tisztességes üzleti szellemmel az ország bármely 
pontján felvásárolok akár teljes hagyatékot is.

Lakatos Lajos (szakképzett műtárgykereskedő)

Exkluzív üzletünk: 
Budapest II. Margit krt. 51–53.

06-1/316-3651, 06-30/944-7935 
E-mail: lakatos@mconet.hu
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