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ÚJSZERŰ KÖZÖSSÉGI AUTÓZÁS
Elindította a Mol új budapesti közösségi autómegosztó szolgáltatását, a Mol Limót. (2
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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

Belváros

„„„„RRRRendddddddkkkkkkkkíííííívüüll bbbüüüszkkke vagyokkkk 
aaa gyyeermekeimre”
MMáMM rciuus 1515-én az 1848-49-es forradalom 

ééés szabbadsdságágá harc 170. évfordulóját egy 

llátványyoss roockck mmusicallel ünnepelhetjük 

mmeg a  Pappp LLLásásásszlz ó Budapest Sportaréná-

bban. AAz előaőaőadáááss egyik főszerepében Var-

gagagagagagggagggg MMikkiklóólóóóssssssalal iisss s ttatatalálálálklkozozhahatutunknk. 44. ololdadaldalalalall

Kövess minket 
a Facebook-on is!

www.facebook.com/
szuperinfobudapest
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Keresik Budapest dalát
Budapest dalát keresi a Fővárosi Önkormányzat, a projektre tizenegy ismert előadót hívtak meg, 

mellettük három helyet még felfedezésre váró, tehetséges zenész és énekes számára tartanak fel 

a kiírt pályázaton. A tizennégy dalt tavasszal koncerten mutatják be és CD is készül.

 ■ Hivatalosan is elin-

dította a Mol új buda-

pesti közösségi autó-

megosztó szolgálta-

tását, a Mol Limót. 

A fl otta jelenleg benzines és 
elektromos autókból áll, de 
számukat a jövőben megdup-
lázzák és áttérnek a tisztán 
elektromos hajtásúra – olvas-
ható az ujbuda.hu oldalon. 

A Mol Limo közössé-
gi autómegosztó szolgálta-
tás keretében kezdetben 100 
elektromos, valamint 200 
benzinüzemű Volkswagen 
Up!-ból áll a fl otta. A szolgál-
tatási terület 60 négyzetkilo-
méter, amibe a belső területek 
mellett frekventáltabb külső 
kerületek - Óbuda, Angyalföld, 

Zugló és Újbuda - részei is be-
letartoznak. A társaság 2020-
ra a szolgáltatás működési te-
rületét Budapest közigazgatási 
határáig kiterjesztené, illetve 
megduplázza fl ottáját, fokoza-
tosan emelve benne az elekt-
romos autók arányát. A szol-
gáltatási területbe még idén 
bevonnák a repülőteret, 2020-
ra pedig a külvárosokat is. A 
fl otta évente 100 elektromos 
autóval bővül majd, 2020-ban 
pedig a terv szerint már csak 
ilyen járművek alkotják az au-
tóparkot. Az ehhez szükséges 
fővárosi fejlesztések mellett 
a Next-E konzorcium tagja-
ként a Mol egy 252 darabból 
álló elektromos töltőhálóza-
tot épít ki a régióban 2020-ig. 
Budapesten az év végéig még 

Új közösségi autózás Budapesten
10 helyszínen telepítenének 
elektromos töltőpontokat.

A szolgáltatás a mollimo.
hu felületén vagy mobilalkal-
mazáson érhető el, a regiszt-
rációs díj jelenleg 5900 forint. 
A Mol Limót az ingyenes el-
ső 30 napot követően a rend-
szeres felhasználók 990 forint 
havidíj mellett, percenként 66 
forintért, február 25-ig per-
cenként 33 forintért lehet 
igénybe venni regisztráció-
val, míg alkalmi felhasználók-
nak nem kell havidíjat fi zet-
ni, viszont ők percenként 77 
forintért autózhatnak majd.

A parkolási díj be van épít-
ve a szolgáltatási díjba; ami-
kor a felhasználó kiszáll az 
autóból, a parkolási szolgál-
tatás azonnal elindul, és le-
áll, ha a használó visszaül a 
volán mögé. Az elektromos 
hajtású autók parkolása in-
gyenes Budapesten.

A BKK és a Magyar Kerék-
párosklub 2016 februárjá-
tól rendszeres konzultációt 
folytat a kerékpáros fejlesz-
tésekről, koncepciókról, ku-
tatásokról és a kerékpáros 
infrastruktúra folyamatos 
fejlesztéséről.

A tavaly december végén 
megújított együttműködési 
megállapodás további célként 
jelölte meg a kerékpárral köz-
lekedők részarányának növe-
lését, illetve az M3-as metró 
pótlása által érintett terüle-
tek kerékpáros közlekedésé-
nek segítését egy intézkedés-
csomag kidolgozásával. Az 
eddigi tapasztalatok alapján 

látható, hogy a kerékpár, il-
letve a MOL Bubi közbringa 
kiegészítő közlekedési alter-
natívát jelent az M3-as met-
róvonal felújítással érintett 
szakaszán. A metrópótló au-
tóbuszok és a sűrűbben köz-
lekedő villamosok mellett a 
kerékpározást, illetve a MOL 
Bubi almazöld kerékpárjait is 
sokan választják a megszo-
kott közösségi közlekedési 
módok helyett vagy azok ki-
egészítőjeként. Az elmúlt év-
ben több, a BKK és a Magyar 
Kerékpárosklub együttműkö-
désében megvalósult akció is 
segítette a kerékpáros közle-
kedés népszerűsítését.

Együttműködik a BKK és 
a Magyar Kerékpárosklub 

Aktuális

www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu

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

Manual Hungary Kft.

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
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A 42. Monte-carlói Nemzetközi Cirkuszfesztivál gálaestjén január 23-án adták át az Arany 

Bohóc-díjat ifj. Richter Józsefnek, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatójának. A magyar csa-

pat a cirkusz világ „Oscar-díja” mellett három különdíjat és a közönség díjat is megkapta. 

 ■ Majka Belahalok cí-

mű dalának feldolgo-

zása után, a nagyszá-

jú rapper legújabb slá-

gerét is górcső alá vet-

te az Irigy Hónaljmirigy. 

A Mindenki táncol alig két 
hónapja robbant be, és azóta 

több mint 14 millió megtekin-
tésnél jár. A ’90-es éveket fel-
dolgozó nóta igencsak beindí-
totta az IHM fantáziáját, és a 
fi úk persze most sem fogták 
vissza magukat… 

- Majka Mindenki táncol cí-
mű dala annyira adta magát, 
hogy nem lehetett elmenni 

mellette. Ő egyébként is jól 
bírja a kritikát, ez már az elő-
ző feldolgozásnál is kiderült 
– kezdte viccelődve Sipos Pe-
ti. - Ahogy a múltkori klip-
nél, most is Tomi alakította 
Majkát, akinek természetesen 
szexi táncoslányai is voltak, 
ahogy az eredeti dalban is. 
A fi úk imádták a vadító, pi-
ros lakkszoknyát és a feszü-
lős felsőt – tette hozzá Peti. 

De hogy mit szólt mindeh-
hez Majka? 

- Örülök neki, hogy a srácok 
csináltak rólam még egy klipet. 
Megtiszteltetés, mert gondo-
lom, hogy karakteres szemé-
lyiségnek tartanak. Egyébként 
meg nagyon jóban vagyunk a 
fi úkkal – mesélte Majka, aki 
a videó végén egy rövid üze-
netben reagált az új paródiára. 

Újra Majka paródiával tarol 
az Irigy Hónaljmirigy

A mozikban február 15-
én debütáló Valami Ameri-
ka 3 alkotóit látta vendégül 
Lovász László a Lakástalk-
show adásában, akik őszin-
tén meséltek a forgatás alatt 
átélt élményeikről, felemelő 
és olykor nehezebb pillana-
taikról. A VIASAT3 műsorából 
kiderült, hogy Pokorny Lia, 
Herendi Gábor és Pindroch 
Csaba hogyan győzték le az 
alkotás során eléjük gördü-
lő akadályokat és értek célba 

a mozivásznon. A Valami 
Amerika 3 rendezője, Heren-
di Gábor - a hagyományoktól 
eltérően - nem tartott színész-
válogatást a forgatások előtt és 
saját maga vállalta, hogy érte-
síti a fi lmre kiválasztott sze-
replőket. Pindroch Csaba már 
régi motorosnak számít, de je-
lentős szerepet kap Pokorny 
Lia is az új részben. Az alko-
tók vallják, hamar megtalálták 
az összhangot, ami a fi lmvá-
szonról is visszaköszön.

Herendi Gábor: Teljesen ott 
van a lelkem ebben a filmben

Színes hírek

Válság Szemüvegdiszkont®

Budapest, VII. ker. Erzsébet krt. 38. (A Madách Színházzal szemben)
Tel.: 1/322-4272 • Nyitva tartás: H-P: 9-18, Szo.: 9-13

www.olcsoszemuveg.hu, www.valsagdiszkont.hu

9 éves a VÁLSÁG SZEMÜVEGDISZKONT®

A SZEMÜVEG NEM LUXUS!

Úgy t�nik, az id� bebizonyította, 
hogy az olcsón készíttetett szemüveg 
is lehet jó min�ség� és id�tálló. Az 
immáron nyolcadik éve m�köd�, szo-
katlanul olcsó árairól híres Válság 
Szemüvegdiszkontot üzemeltet� cé-
get Magyarország legmegbízhatóbb 
cégei közé sorolta a független eu-
rópai min�sít�. A diszkont az utób-
bi években egyre népszer�bb lett a 
tehet�sebb vásárlók körében is. A 
Szemüvegdiszkont létrehozásakor az 
volt a cél, hogy a legmagasabb szak-
mai követelményeknek is megfelel� 
szemüvegeket készítsék el a lehet� 
leggazdaságosabb módon. Így aki 
itt vásárol, nem a márványpadlót, 
vagy a csillogó-villogó világítást, a 

nemes bútorzatot fizeti meg, hanem 
a leggazdaságosabb módon el�állí-
tott, szép és tartós szemüvegeket. A 
vásárlók bizalmát elnyerve, a szem-
üvegdiszkont nevét törvényi védelem 
alá helyezték.

A Válság Szemüvegdiszkontban ki-
emelt árkedvezménnyel vásárolhatunk 
Magyarországon megmunkált sötétí-
tett, fényre sötéted�, bifokális, vékonyí-
tott, vagy multifokális lencsével ellátott 
szemüvegeket. A szemüvegek induló ára 
6500�Ft (lencsével, vizsgálattal, keret-
tel, elkészítéssel együtt). A bifokális 
szemüvegek ára 9900�Ft-tól indul. De 
egy fényre sötéted� lencsével készül�, 
csúcs-kategóriás multifokális szemüveg 

is megfizethet�. Természetesen garan-
ciát nyújtanak a multifokális szemüveg 
megszokására. A szemüveg dioptriáját 
ingyenes vizsgálattal határozzák meg.

Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki 
töredék áron kíván divatos és tartós 
szemüveget vásárolni, és aki a Magyar 
szemüveg-ipart támogatásra érdemes-
nek tartja.

Válság Szemüvegdiszkont®

TÖRV. VÉDVE!
Szemüveg 6500 Ft-tól
Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól
Multifokális szemüveg 19�900 Ft-tól
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 ■ Március 15-én az 

1848-49-es forrada-

lom és szabadságharc 

170. évfordulóját egy lát-

ványos rock musical-

lel ünnepelhetjük meg 

a Papp László Buda-

pest Sportarénában. 

A Talpra, magyar! többek kö-
zött Kiss Ramóna, Oláh Ibo-
lya és Vastag Tamás mellett 
Varga Miklós közreműködé-
sével, korhű díszletekkel és 
nagy ívű dalokkal varázsol-
ja elénk a történelemformáló 
pillanatokat. Az előadásban a 
legendás énekes két gyerme-
ke, Vivien és Szabolcs is sze-
repet kapott.

– Az Ön olvasatában mi 
az előadás üzenete, fő mon-
danivalója? Miben nyújt új-
szerű élményt?

– A próbák a napokban kez-
dődnek, így csak a kézhez 
kapott forgatókönyv alapján 
tudom nagyjából megítélni 
a darab üzenetét. Bár törté-
nelmünk egyik dicsőséges, 
ugyanakkor tragikus korsza-
káról szól a produkció, főként 
a szabadságharc leverésének 
a végéről, mégis az egyes em-
beri sorsok, a kor kihívásaira 
adott egyéni válaszok töltik 
ki a darab jeleneteit. Hősies-
ség, árulás, önfeláldozás jele-
nik meg az egyes karakterek-
ben. Valamint a szomorú és 
tragikus vég, ami után újra és 
újra fel kell tudni állni, men-
ni kell tovább, hiszen, mint 
a történelmünk is mutatja, 
a sorstragédiák után mindig 
fel tudtunk állni, újra tud-
tunk kezdeni, ezért él még a 
magyar nemzet mindig, itt a 
Kárpát-medencében. 

– Ez már a második közös 
szereplése a gyerekeivel, Vi-
viennel és Szabolccsal, ta-
valy az Itt élned, halnod 
kell című történelmi játék-
ban már játszottak együtt. 
Milyen előnyei és hátrányai 
vannak annak, hogy immár 
munkakapcsolat is összefű-
zi Önöket? 

– Rendkívül büszke vagyok 
a gyermekeimre, hogy a sa-
ját erejükből jutottak el már 

eddig, hogy hívják őket kü-
lönböző darabokba. Hátrány-
ról nem tudnék beszélni. Az, 
hogy együtt játszunk, nem 
jelent előnyt sem, hiszen a 
színpadon ugyanolyan kol-
lÉgák vagyunk, mint 
bármelyik másik szí-
nész. Játszani kell, 
és az a tapaszta-
latom, hogy ők 
mindig hozzák a 
formájukat, na-
gyon profi n ké-
szülnek fel, fe-
gyelmezettek 
és pontosak a 
színpadon.

– A legendás István, a ki-
rály című rockopera első be-
mutatója 1983. augusztus 
18-án volt a Királydombon, 
ekkor István hangját kölcsö-
nözte, majd több alkalom-
mal lehetett látni Önt a fő-
szerepben. Tagadhatatlanul 
ez az előadás színészi tevé-
kenységének fő műve. Milyen 
helyet foglal el az életében és 
a szívében?

– Természetesen fő helyen 
van az életemben, mert ez a 
mű nyitotta meg számomra 
a zenés színházak kapuit és 
hozott nekem rengeteg sikert 
és tapasztalatot. Ugyanakkor 
rockoperáról szólva a színé-
szi játék egy kicsit ilyenkor 
háttérbe szorul a musicalek-
hez képest, ahol, mint pél-
dául a „Talpra magyar”-ban 
is nagy szerepet kap a pró-
za, ami egy másfajta kifeje-
zésmódot jelent a színpadon, 

sokkal árnyaltabban lehet 
játszani.

– Színházi és fi lmszere-
pei túlnyomórészt törté-
nelmi, hazafias vonalat 
képviselnek. Ezt egyfajta 

skatulyaként éli 

meg vagy teljes mértékben 
elégedett színészi karrier-
jének ilyen irányba történő 
alakulásával? 

– Nem érzem skatulyá-
nak, inkább szerencsésnek 
tartom magam azért, hogy 
belebújhattam például az 
államalapító bőrébe, lehet-
tem Petőfi  többször is, vagy 
színpadon kelthettem élet-
re több szerepben is Jézust, 
és még sorolhatnám a nagy 
történelmi személyisége-
ket, akiket volt szerencsém 
megszemélyesíteni.

– Mi a személyes tapasz-
talata, ma Magyarországon 
mennyire vannak megbecsül-
ve a hazai zenész, vagy akár 
színészlegendák?

– Ami az anyagiakat illeti, 
azt a piac dönti el, hogy ki, 
milyen magasra tudja tornáz-
ni a gázsiját. Ha az állami el-
ismerésekre, kitüntetésekre 

gondol, az úgy gondolom, a 
legtöbbször kurzusfüggő, hi-
szen láthattunk a korábbiak-
ban is olyan elismeréseket, 
amire a szakma, hogy úgy 
mondjam, felkapta a fejét. 
Ugyanakkor van a közvetlen 
környezetemben olyan mű-
vész, aki a hatvanas években 
már országosan ismert zene-
karokban muzsikált, később 
végigjátszotta a hazai és nem-
zetközi musicalirodalom ösz-
szes jelentős darabját, s ed-
dig még egy hátba veregetést 
sem kapott.  Én úgy tartom, 
hogy a közönség elismerése 
a legfontosabb.

– Mi az, ami Ön szerint hi-
ányzik a mai zenei világból, 
ami „az Önök idejében” még 
megvolt, illetve mi az, amit 
jelenleg tapasztal és jó lett 
volna, ha Önök is átélhetik?

– Manapság könnyen lehet 
a gombamód szaporodó te-
levíziós tehetségkutatóknak 
köszönhetően egyik napról 
a másikra nagy sztárnak, is-
mert embernek lenni. De jön 
a következő műsor és már zu-
hannak is visszafelé, az isme-
retlenségbe. Köszönhető ez 
annak, hogy kevés kivételtől 
eltekintve nem hoznak létre új 
értékeket, csupán másolják a 
korábbiakat, így nem tudnak 
megkapaszkodni. Mi annak 
idején lépésről lépésre halad-
tunk, évtizedek alatt építettük 
fel magunkat. A könnyen jött 
siker könnyen is múlik el. Ha 
nincs mögötte kemény mun-
ka, tartalom, akkor nem köny-
nyű a megkapaszkodás. Én 
több mint negyven éve vagyok 
a pályán és minden évemet 

úgy zárom, hogy soha rosz-
szabb ne legyen!

– Milyen atyai-szakmai ta-
nácsokkal látta el gyerme-
keit, amikor nyilvánvalóvá 
vált, hogy ők is az énekesi 
pályára lépnek, hogyan tud-
ja segíteni, támogatni őket az 
érvényesülésben?

– Ha kérik, mindig szívesen 
megosztom velük az észrevé-
teleimet, tanácsokat adok, de 
ők meglehetősen tudatosan 
készülnek fel egy-egy produk-
cióra. Hihetetlen munkabírá-
suk van és nagyon eltökéltek.  
Ha hiszik, ha nem, ők egy-
mást készítették fel ezekre a 
televíziós feladatokra, nekem 
ritkán volt beleszólásom és az 
eredmények őket igazolták.

– Mostanában mi köti le az 
idejét és az energiáját? Mivel 
foglalkozik a márciusban be-
mutatásra kerülő előadásra 
való felkészülésen kívül?

– Nos, a márciusi előadás 
ad jócskán feladatot, mert az 
eddigiekhez képest nagyon 
sok prózai jelenettel kell meg-
birkóznom és még nem hal-
lottam a darabban eléneke-
lendő dalokat sem. Mellette 
rendszeres fellépések várnak 
és játszom két különböző da-
rabban is. Az egyik a komá-
romi Magyarock Dalszínház 
„Fehérlaposok” című rock-
operája, amit már évek óta 
nagy sikerrel játszunk, a má-
sik egy új darab. A veszprémi 
Petőfi  Színházban mutattuk 
be a „Rigócsőr királyfi ” című 
mesemusicalt, amelyben a fő-
szereplő lányom, Vivien mel-
lett játszom – ki mást, mint az 
apukáját! Budai Klára

Varga Miklós: „Rendkívül büszke vagyok a gyermekeimre”

Új CD és lemezbemutató koncert
Csak idő kérdése volt, hogy az első album sikere után második nagylemezét is ösz-

szehozza a Zaporozsec. A teljes lemez élőben először február 17-én, az Akvárium 

Klubban megrendezésre kerülő lemezbemutató koncerten lesz hallható.Paparazzi
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Kultúra
Életre kel a love story Szegeden
Vecsei H. Miklós és Mészáros Blanka alakítják a szerelmeseket a Szegedi Szabadtéri Játékok 

idei Shakespeare-bemutatójában, a Rómeó és Júliában. Többek közt Hegyi Barbarát, Szabó 

Győzőt és Józan Lászlót is láthatjuk majd Hegedűs D. Géza rendezésében.

 ■ A Magashegyi Un-

derground énekesnő-

jének különleges hang-

ját egy ideig nem csak 

a koncerteken élvezhet-

jük. A Magyar Nemzeti 

Múzeum „Anna – Válto-

zatok székely asszony-

sorsra” című kiállítá-

sának magyar hangját 

ugyanis Bocskor Bíbor-

kának köszönhetjük. 

- Erdélyi származású vagyok, 
az én nagymamámat is Anná-
nak hívták. A kiállítás azért 
nagyon érdekes, mert ugyan 
fi ktív történeteket mutat be, 
mégis teljesen hitelesen tárja 
fel az akkori székely emberek 
életét. Akár az én családom 
története is lehetne… – fog-
lalja össze Bocskor Bíborka. 
Április 21-én az énekesnő 

személyes tárlatvezetésével 
tekinthetjük meg a kiállítást.

A tárlat a 20. század dere-
kának Székelyföldjére vezet 
vissza, egy szigorú és íratlan 
szabályok irányította társa-
dalomba, ahol egy megesett 
lánynak nem lehetett mara-
dása. Milyen lehetett a házas-
ságba kényszerített asszony 
sorsa? Milyen lehetett a cselé-
dé vagy a gyári munkásé? Ha-
talom volt-e a néphatalom? És 
szabadság volt-e a magány? 
Erről vallanak Anna elképzelt 
gondolatai, szavai.

A Nemzeti Múzeum idő-
szaki kiállítása elképzelt tör-
téneteket mutat be. A kiállítás 
Annája nem valós: a képzelet 
szülte. Az egyszeri asszony, 
akinek sorsára rávetül a helyi 
norma, de a világpolitika is, 
és aki nem alakítója, hanem 

elszenvedője a történelem-
nek. A látogató maga is vé-
gigjárhatja ennek az életnek a 
döntéseit és annak következ-
ményeit: Mi lett volna, ha...

Bocskor Bíborka hangját 
kölcsönözte a Nemzeti Múzeumnak

A hagyományos családi prog-
ramok mellett a fényhez kap-
csolódó játékok, artisták mu-
tatványai és kézművesek 
portékái is várják az érdek-
lődőket a Magyar Mezőgazda-
sági Múzeum Gyere a fényre! 
elnevezésű farsangi forgata-
gán, amelyet február 10-én 
rendeznek a Vajdahunyadvár-
ban Budapesten.

Idén a múzeum a hagyomá-
nyos családi programok mel-
lett több, a fényhez kapcsolódó 

közös munkát is tervez a fi a-
talok számára. Az egész na-
pos eseményen neondiszkó, 
lámpakészítés, gyertyajóslás, 
középkori színpadi jelenetek, 
zsonglőrök és artisták lélegzet-
elállító mutatványai, népi ját-
szóház, élményfal, közösségi 
szövetkészítés és kézműves 
foglalkozás is várja a közönsé-
get. A várudvaron kézművesek 
kínálják portékáikat, de az ér-
deklődők a farsangi fánkot is 
megkóstolhatják.

Családi farsang
a Vajdahunyad várban

KENEDI TRAVEL  MÁRCIUS 31IG 
811% ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!

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

ALCSÚT-MÓR-MAJKPUSZTA
busz, idvez., ebéd
márc. 10., ápr. 7.

6490 Ft/fő -8-11%!

BÉCS-SCHÖNBRUNN
busz., idvez.

márc. 15., ápr. 28. 6990 Ft/fő -8-11%!

DIÓSGYŐR-LILLAFÜRED-BÜKKSZENTKERESZT
busz, idvez., ebéd

márc. 25., ápr. 22. 7990 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%!

GOMBASZÖGI BARLANG-ROZSNYÓ-SZINPETRI
busz, idvez., ebéd

ápr. 7. 7990 Ft/fő -8-11%!

HEREND-TIHANY-BALATONFÜRED
busz, idvez.

ápr. 22. 5990 Ft/fő -8-11%!

NAGYSZALONTA-GYULA
busz, idvez., ebéd

ápr. 22. 7490 Ft/fő -8-11%!

OCHTINA-ROZSNYÓ-RIMASZOMBAT
busz, idvez., ebéd

ápr. 22. 7690 Ft/fő -8-11%!

PARÁDSASVÁR-EGER
busz, idvez, ebéd

ápr. 22. 7490 Ft/fő -8-11%!

ÓPUSZTASZER-SZENTES-CSONGRÁD
busz, idvez., ebéd

ápr. 22. 7690 Ft/fő -8-11%!

ZALAEGERSZEG-GÖCSEJ
busz, idvez., ebéd

ápr. 22. 8490 Ft/fő -8-11%!

MILÁNÓ ÉS A TÓVIDÉK 5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj négycsillagos szállodában 

svédasztalos reggelivel, kirándulások a program 
szerint

ápr. 27-máj. 01. 69 900 Ft/fő -8-11%!

JELI ARBORÉTUM-SÁRVÁR
busz, idvez.

ápr. 28., 29., 30.
6990 Ft/fő -8-11%!

SZEPESSÉG GAZDAG VÁROSAI
3 nap 2 éj

busz, idvez., 2 éj háromcsillagos szállodában, 
svédasztalos reggeli, kirándulások a program 

szerint
máj. 4-6. 26 900 Ft/fő -8-11%!

BÉCS ÉS HÍRES TEMPLOMAI
busz, idvez.

máj. 5. 6890 Ft/fő -8-11%!

KLOSTERNEUBURG-KREUZENSTEIN MESEVARAI
busz, idvez.

máj. 5. 7690 Ft/fő -8-11%!

MARIAZELL
busz, idvez.

máj. 5. 8990 Ft/fő -8-11%!

MORVAORSZÁGI KASTÉLYOK
busz, idvez.

máj. 5. 7790 Ft/fő -8-11%!

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

máj. 5. 8990 Ft/fő -8-11%!

DOBORJÁN-LÉKA VÁRA-KŐSZEG
busz, idvez., ebéd

máj. 6. 7990 Ft/fő -8-11%!

PÉCS ÉS A ZSOLNAY NEGYED
busz, idvez.

máj. 6. 7490 Ft/fő -8-11%!

KINCSES KOLOZSVÁR ÉS A MOLDVAI FESTETT 
KOLOSTOROK 5 nap 4 éj

busz, idvez., 4 éj háromcsillagos szállodában, 
svédasztalos reggeli, kirándulások a program 

szerint
máj. 9-13. 59 900 Ft/fő -8-11%!

ÉSZAK-ERDÉLY MAGYAR EMLÉKEI 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában, 

svédasztalos reggeli, kirándulások a
 program szerint

máj. 10-13. 39 900 Ft/fő -8-11%!

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

svédasztalos reggeli, kirándulások a 
program szerint

máj. 11-13. 26 900 Ft/fő -8-11%!

SZIGETVÁR-KAPOSVÁR-SZENNA
busz, idvez., ebéd

máj. 12. 8990 Ft/fő -8-11%!

VEVELENCEI HÉTVÉGE 3 nap 2 éj
busz, idvez., 2 éj négycsillagos szállodában, 

svédasztalos reggeli, kirándulások a 
program szerint

máj. 25-27., jún. 29-júl. 1.
42 900 Ft/fő -8-11%!

NYARALÁS RIMINIBEN 8 nap 7 éj
busz, idvez., 7 éj háromcsillagos szállodában 

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

ó
nk

T

F

6
F

8 2

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,

ST

ÉS 

ÁS

HITEL HÁZHOZ M
Expressz Hitelcen GYORS Hitelek ingatlanra a

3 nap alatt előzetes költségek n

BAR-listásoknak is megoldhat

Kedvező lakásvásárlási hitelek, cé

hitelek kezdő vállalkozásoknak is.

Adósságrendezés, személyi hitel.

www
.hite

l-gyo
rsan.

Gyors és korrekt ügyintézés, hívjon bizalommal!

Budai Gizella: 06-70/329-1543

Iroda: 06-1/200-5254,  

e-mail: expresszhitel@t-online.hu

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

FESTÉSMÁZOLÁS

Antialkoholista csapat 

es lakásfelújítást vállal!

@vipmail.hu 998-2369

tés, mázolás,
tázás, pézés,

zerelés, stb.

ERSZÁM
ogos gépeket, élhaj-

üllőt, CO hegesztőt, 
marót, kompresz-

6-70/6026-229
 ÉPEK

k javítása 4 389-8073, 

k mosó-
rosütőt 

ő-

Díjtalan Tele (1) 280

fe bútoro
m� ezüs teljes h

LEND
v

RÉGI KÖNYVEK,  könyvtárak, hag

magas áron. Díjtalan kiszállással házh

FONT ANTIKVÁRIUM 1062 Bp., Andrássy

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

Telefon:
06-20/950-4941

Felújított m
osógépek

garanciával.
PARKETTANYIKORGÁS

OZOG? NYIKOROG?

�s Lajos parkettásmester bontás 

ünteti meg a parketta nyikorgását! 

avítás, csiszolás, tükörlakkozás. 

echnológia. 10 év garancia.

0/941-4891, 404-1230

arkettanyikorgas.hu ŐNYRELUXA
CIÓ

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

4
-2229 ny.hu

ÁSOK. 5%! s áron!

űanyag-
dőny: 
3év 

Buda
Pes
Tel.

K

Omeg akár 600 

Tartós, esztét
www.hazsz
Tel.: 

06-20

H�S FELÚJ 20% KEDV

SZOLGÁL

Lehel Csarnok - helyben vagyunk

sárolok nagyméretű és kisebb fe

dobozt, gyertyatartókat, tálcákat, törtezü

es Zsolnay porcelánokat, régi álló-, fali as

ékért első vevőként a legmagasabb árat fi

104 herendi17@freem
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. Álláspont
Munkahelyen az X generáció
Munkájuk során a berögzült, „jól megtanult” szokások és információk játszanak nagyobb 

szerepet, ellentétben a későbbi generációkkal, akik nem érzik szükségét annak, hogy annyi-

ra mély információkkal rendelkezzenek.

 ■ Egy felnőtt ember éle-

te tele van különféle sze-

repekkel. Lennie kell egy-

szerre barátnak, feleség-

nek/férjnek, dolgozónak 

– esetleg tanulónak is -, 

vagy hobbitól függően 

akár gitárosnak, művész-

nek, sportolónak stb. 

Az egészséges az, ha mindre 
fektetünk hangsúlyt, és ha el-
érhető, hogy minden szerepet 
aktívan éljünk. Természete-
sen, ez a hangsúly nem min-
dig teljesen egyenlő. Bárkivel 
megtörténhet, hogy túlóráz-
nia kell pár napot mondjuk 
a feljebb jutása érdekében, 
és emiatt kevesebb ideje ma-
rad a barátaival találkozni – 
ahogy az is megeshet, hogy 
mondjuk egy magánéleti krí-
zis (pl. párkapcsolat befejezé-
se) csökkenti a munkahelyi 
teljesítményt. Ha valamelyik 
állapot állandóvá válik, on-
nantól nevezhetjük a helyze-
tet problémának, és onnantól 

mondhatjuk azt, hogy az ille-
tő életében nincs meg a mun-
ka-magánélet egyensúly.

Sok ember csak a hétvé-
gét tekinti igazi szabadidő-
nek, mert akkor nincs mun-
kanap. Holott a hétköznapok 
második fele is létezik: lehet 
nincs benne annyi idő, mint 
egy hétvégi napban, de ezt 
is ugyanúgy használhatjuk 
baráti programok szervezé-
sére, tölthetjük a családdal, 

foglalkozhatunk hobbijaink-
kal stb.

Bár a gyakoribb az, hogy 
a munka nyomja el és korlá-
tozza a magánéletet, ennek 
ellenkezője is megtörténhet. 
Ez esetben motivációkat kell 
keresnünk, hogy el tudjunk 
menni dolgozni. Ha keresés 
után sem találtunk, valószí-
nűleg nem a jó helyen dolgo-
zunk, és ideje lenne új állás 
után néz.

Hogyan teremtsem meg
a munka-magánélet egyensúlyt?

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

Bár valóban szökőévente kér-
nek az embertől kézzel írott 
önéletrajzot, mert a HR-es csa-
patnak csak nehezíti a dolgát, 
hogy a különböző írásképeket 
meg kell fejteni, azonban tény-
leg előfordulhat még. 

Fontos, hogy ha már kéz-
zel írott önéletrajzot kérnek, 
akkor mindenképp jól szed-
jük össze a gondolatainkat, és 
készüljünk fel arra, hogy nem 
azt fogjuk beadni, amit elsőre 
megírunk. Biztos, hogy lesz 
benne egy elírás, betűcsere 
vagy amit újra szeretnénk fo-
galmazni, esetleg olyan, ami 
igazi macskakaparásként si-
került. Ilyenkor persze nem 
működhet a régi jól bevált hi-
bajavító vagy az áthúzás, hi-
szen mégis csak egy hivatalos 
és fontos papírról beszélünk, 

de természetesen javítani kell, 
mivel egy helyesírási hibás ön-
életrajzot szinte biztos, hogy 
el fognak utasítani. 

Valószínűleg azért kér-
nek kézzel írott önéletrajzot, 
mert meg szeretnék nézetni 
egy grafológussal. Ezt viszont 
csak akkor tehetik meg, ha mi 
hozzájárultunk ehhez a folya-
mathoz, és ahhoz is jogunk 
van, hogy megtekintsük az el-
készült elemzést. A grafoló-
gusnak szem előtt kell tartania 
a személyiségi jogainkat, így 
kizárólag a munkához kapcso-
lódó tulajdonságainkról adhat 
ki információt a munkáltató-
nak. Azonban az is előfordul-
hat, hogy nem mutatják meg 
szakembernek, csupán a saját 
benyomásuk és megérzésük 
szerint szeretnének ítélkezni.

Kézzel írott önéletrajz?

Futárszolgálat, 
raktározás üzleti 
ügyfeleknek

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

-
deléshez • export csomaglogisztika Európa 17 országába

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

Kérjen egyedi ajánlatot!

www.postnet.hu

1151 Bp. 
Székely Elek u. 13-15.

A NAP 

órájában
24

BUDAPEST

www.szuperinfo.hu HONLAPUNKON 
a nap 24 órájában 

feladhatja 
hirdetését interneten!
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A hatályos fővárosi rendelet 
alapján az ingatlan tulajdo-
nosa (kezelője, használója) 
köteles gondoskodni az in-
gatlana előtti járda, illetve a 
járda és a kocsiút közötti terü-
let gondozásáról, szemét- és 

gyommentesítéséről, valamint 
hó- és síkosságmentesítéséről.

Ha az épületben üzlet mű-
ködik, a hó és a jég eltünteté-
se nyitvatartási időben a bolt 
használójának, minden más 
időpontban a (társas)ház-

nak a feladata. 
A síkosságmen-
tesítést naponta 
legkésőbb reggel 
8 óráig kell befe-
jezni, ha napköz-
ben újból jeges 
vagy havas lesz 
a járda, meg kell 
ismételni.

A járdatakarí-
tás elmulasztása 
miatt bekövetke-
ző balesetekért a 
társasház tulajdo-

nosai egyetemlegesen felel-
nek, a kártérítési kötelezett-
ség alól a síkosságra vagy a 
jegesedésre figyelmeztető 
táblák kihelyezése sem menti 
fel a lakóközösséget.

Belterületen a közutak ki-
vételével tilos a hagyományos 
só használata! 2010. szeptem-
ber 1-jétől csak olyan anyag 
szórható a járdára, amelyik 
nem veszélyezteti a fás szá-
rú növény egészségét; fák 
és bokrok közelében nát-
rium-klorid-tartalmú, azaz 
hagyományos sót tilos hasz-
nálni. A legjobb eszközök a 
kvarchomok, a zeolit, illet-
ve a jeget is felolvasztó ace-
tát alapú készítmények vagy 
a kalcium-kloridos mészkő 
granulátum.

Ne feledkezzünk meg
a síkosságmentesítésről!

Belváros
Rakpart felújítás és gyalogos-kerékpároshíd
Új, gyalogos-kerékpáros Duna-híddal erősítene a Duna-Buda tervpályázat keretében megújuló 

budai Duna-part. A Lágymányostól Újlakig tartó közel 7 kilométeres szakaszon megújulnának 

a közparkok és átszerveznék a közlekedést is, hogy biztosítsák a lejutást a vízpartok közelébe.

Opera Klinika
Budapest VI. ker. Lázár utca 4.

Telefon: 06-(1)-354-3811

Halló! Mindent jól hall?
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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
AKAD, SZORUL  , huzatos, beázik? Régi, új, fa, 
műanyag, bukó-nyíló, tetőtéri nyílászárók javí-
tása. 06-30/793-2443

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

ÉTKEZÉSI BURGONYA  vöröshagyma sütéshez, fő-
zéshez egyaránt szállítással. Tel: 06-70/616-3743

ARANY

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

XII. ker. Böszörményi út 16/b
Tel.: 06-70/407-3898

boszormenyiaranyhaz.hu

KÉSZPÉNZES 
FELVÁSÁRLÁS

Tört és fazonarany 18.000 Ft/g-ig

öö ééé ii úúú /b/bb/

Zsolnay, Herendi, 
mindenféle antik 

tárgy 300.000 Ft-tól 
akár több millió Ft-ig.

Ékszerek, gyémántok, 
brilliáns, gránát, 

borostyán.
Arany és acél karórák.

NEMZETKÖZI FURGONOS 
gépjárművezetőket 

keresünk dobozos és ponyvás 
furgonra!

(Kizárólag Gödöllő és Hatvan környékéről!)

Elvárás:
•  minimum 2 éves tapasztalat 

nemzetközi fuvarozásban
• rugalmasság 
• terhelhetőség

Amit kínálunk:
•  pontos fizetés
• fiatal géppark

Fényképes önéletrajzát küldje el a 
furgonos.munka77@gmail.com 

e-mail címre! 
Érdeklődni lehet telefonon: 

06-20/931-8967

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!

AUTÓ
AUTÓFELVÁSÁRLÁS AZONNALI  készpénzfi zetés-
sel, hitel kiegyenlítéssel is. Díjmentes állapotfel-
mérés háznál: +36-30/682-1390

ÁLLÁS

Jelentkezés:
06203171797

kattila@biztospont.hu

NŐI, FÉRFI  vagy nyugdíjas takarítókat éjszakai 
műszakra felveszünk az I. kerületbe, másod- vagy 
főállásban. Tel.: 06-20/926-6118

ISASZEGI TELEPHELYRE  betanított munkásokat 
keresünk CNC esztergagép és maró kezelésére, to-
vábbá lakatos szakembereket keresünk fi nomme-
chanikai szerelési munkára. Érd: 06-28/898-260 
vagy 06-20/386-5910

A DMH MAGYARORSZÁG  Kft. keres raktárost 
targoncavezető vizsgával és sofőröket min. 
„B” kategóriás jogosítvánnyal. A munkavégzés 
helye: Harbor Park Logisztikai központ. Érd. 
tel.: 30/817-0323

KOMISSIÓZÓ  (áru összekészítő) munkalehetőség! 
Munkaidő: hétfőtől csütörtökig 06.00- kb 17.30; 
pénteken 06.00-kb 15.00.Alapbér: br 220.000 
Ft+ juttatások: Elvárás: 8 általános végzettség, 
pontos, megbízható hozzáállás Ingyenes busz-
járat: Budapest, Lakihegy, Halásztelek, Sziget-
szentmiklós, Szigethalom, Taksony, Dunaharaszti, 
Dabas, Inárcs, Ócsa, (szállást nem tudunk biz-
tosítani) Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a 
csilla@biztoskesz. hu emailcímen lehet. Tárgy: 
Alsónémedi.

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.

GYAKORLOTT VILLANYSZERELŐKET,  beta-
nított villanyszertelőket keresünk Budapesti 
munkavégzésre. Fizetés: nettó 240.000 Ft-tól. 
06-20/409-0094

MUNKÁSSZÁLLÓRA RECEPCIÓST  keresünk! 
Bp. X. kerület, 24/48 órás munkavégzés. Fi-
zetés nettó: 180.000.-Ft. Igény szerint lakha-
tás is megoldható. Jelentkezés: recepciox@
gmail.com

ÉPÍTŐIPARBA SEGÉDMUNKÁST  keresek. Vidé-
kieknek és erdélyieknek szállást biztosítok. Be-
jelentett állás, heti fi zetés, kezdőknek 260.000 Ft/
hó. Lehetőség van szakmát tanulni, jóval maga-
sabb órabér. Jelentkezni 06-30/9841-887

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.

ÖSSZESZERELŐI MUNKÁRA  keresünk dolgozó-
kat a XVIII. kerületben. Azonnali kezdéssel! Tel.: 
06-30/338-9403

ELTARTÁS

LEINFORMÁLHATÓ KÖZÉPKORÚ HÖLGY
eltartási, életjáradéki szerződést kötne, 

akár nagyobb egyösszegű kifizetéssel, 
valamint teljes ellátással, gondozással, 

ügyvédi ügyintézéssel.
tel.: 06-20-229-0986

ÉLETMÓD

 
tanfolyam

hídnál.
 

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

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

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

Felújított mosógépek 
garanciával!

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

INGATLAN

ELADÓ KÉTSZINTES  (70m2) ház Montenegró-
ban,40 m-re a tengertől, két apartmant, egy 
hálószobát és egy garázst tartalmaz.230 m²-es 
telken, amelyen szép, 2 m magas szőlőlugas, 
gránátalmafa és fügefa van. 20 m²-es ten-
gerre néző erkéllyel. Ára: 200.000.-Euro. Tel.: 
06-48/312-794

BUDAPESTEN A VÁRBAN  eladó ingatlant kere-
sek megvételre 45-50 m-ig. Tel: 06-20/417-2373
JOBBÁGYIBAN KÉTSZINTES  , jó állapotú családi 
ház eladó vagy értékegyeztetéssel budapesti la-
kásra cserélhető. Bővebb leírás ingatlan.com-on 
megtalálható. Ár: 27,9 M Ft. Tel.: 06-70/4245-463
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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

 ár
vá

lto
zá

s j
og

át
 fe

nn
ta

rtj
uk

!

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

BALATONFÖLDVÁRON 629  nm telken belüli össz-
közműves építési telek eladó. Érd: 36-30/921-5905

ELADÓ 30  m-re a tengertől egy apartman 
(27m2) Montenegroban, egy kis fürdőszobával, 
főzősarokkal, 10 m²-es tengerre néző terasszal, 
valamint egy dupla garázs felével. Ára: 10M Ft. 
Tel.: 06-48/312-794

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

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

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

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.

KŐMŰVES

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

LAKÁSSZERVIZ

VÍZ-,GÁZ-  központi fűtés szerelés, dugulásel-
hárítás. Mogyoró Ferenc. Tel.: 06-70/940-6311

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

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!

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

SZARVASAGANCS
SZARVASAGANCS, HULLOTTAGANCS  va-
dászhagyaték felvásárlás aktuális napi áron. 
06-70/616-3743

SZOLGÁLTATÁS
KŐMŰVES MUNKÁT  , hőszigetelést, vizes-repe-
dezett épületek kezelését, tetőfelújítást vállalunk. 
www. faldoki. hupont. hu Tel.: 06-70/384-2651

ÁCS, TETŐFEDŐ,  bádogos munkák. Anyag és 
munkadíj 4500 Ft/m² lindab lemezzel. Régi te-
tők felújítása. Lapos tető szigetelés. Számlaké-
pesen! Mátyás Európa Hu Kft. 06-30/376-8440, 
06-70/219-9167

ÉPÜLETEK TERVEZÉSE  kedvezményes miskol-
ci árakon! Elérhetőség: giftenergykft@gmail.
com 06-30/228-9516

BONTÁST!  (fal, ablak, ajtó). Laminált parkettázást 
vállalunk. 06-30/641-0735

LAKATOSMESTER!  Rácsok, kapuk, kerítések ké-
szítése, zárnyitás, zárszerelés, lakatosmunkák. 
Tel.: 06-30/299-1211

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
MINŐSÉGI SZŐNYEGTISZTÍTÁS  háztól-házig 
szállítással, kárpittisztítás, szőnyegszegés, 
szőnyegjavítás, garancia, kedvezmények. 
06-30/6913-501, www. szonyeg-karpit. hu

TÁRSKERESÉS
63/176  75 kg-os férfi , rendezett háttérrel, kedves 
nővel megismerkedne. Telefon: 06-70/705-3536

TÁRSKÖZVETÍTÉS
VÉNUSZ TÁRSKÖZVETÍTŐ.  Alapítva: 1986. Érd. 
06-70/314-3897, e-mail: venusz@chello. hu
TÁRSKÖZVETÍTÉS:  szívvel-lélekkel segítünk meg-
találni párját! Tel.: 20/272-1461 Komolyan Gondo-
lom Társközvetítő

TETŐ
TETŐJAVÍTÁS  , ácsmunkák. Cserepezés Lindab 
lemezzel és cseréppel. Bádogozás, ereszcsatorna. 
06-30/899-6270
MAGAS ÉS LAPOSTETŐK  kivitelezését, fel-
újítását, javítását, szigetelését, ezek bádo-
gosmunkáit vállalom! 35 év gyakorlattal! Tel.: 
06-20/92-68-321

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
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MIKOR
ÉS HOL?
KULTURÁLIS 
PROGRAMAJÁNLÓ
Február 11., vasárnap
10.00 A Hahó Együttes koncertje

Zene, móka, játszva tanulás kicsik-
nek és nagyoknak, öko-tudatosan, egy 
igazán interaktív, családi koncerten. A 
2010-ben alakult együttes népszerű 
koncertjein az elhangzott dalok között 
játékos módon vezetik fel a gyerekek-
nek a környezettudatosság fontosságát. 

Helyszín: Óbudai Kulturális Köz-
pont (III. ker., San Marco utca 81.)
Február 13., kedd
15.00 Nosztalgia táncklub Bakacsi 
Bélával 

Helyszín: Eötvös10 (VI. ker., Eöt-
vös u. 10.)
Február 14., szerda
19.30 Lyukasóra próza – Résztve-
vők: Lackfi  János moderátor, Szabó T. 
Anna, Kis Judit Ágnes, Vörös István.

A Lyukasóránál bevezetett szabály 
szerint csak holt szerzők műveiből le-
het idézni, akár három rövid részletet 
is, majd információkkal körülírva se-
gíteni a helyes megfejtést.

Helyszín: Marczibányi téri Műve-
lődési Központ (II. ker., Marczibá-
nyi tér 5/a.)
Február 15., csütörtök
18.30 Hősies zsiványok és botrányos 
királyok – A múlt leghírhedtebb lá-
zadói és újítói

Történelmi előadássorozat. Előadó: 
Antalffy Péter történész.

Fáraónők – Kleopátra, Hatsepszut, 
avagy a lehetetlen küldetés

Kleopátra a modern kultúra ikon-
ja, Hatsepszut emléktemplomát ma 
is turisták tömegei látogatják, de ho-
gyan kerülhettek nők a fáraók trón-
jára? Milyen eszközeik lehettek, és 
hogyan tudtak akár évtizedekig ural-
kodni a férfi ak világában?

Helyszín: Marczibányi téri Műve-
lődési Központ (II. ker., Marczibá-
nyi tér 5/a.)
Február 16., péntek
19.00 Szendi Gábor pszichológus 
előadása

Értelmes szenvedés – a boldogság
Szendi Gábor leás a boldogság ősi 

gyökereihez, és az agykutatás, a ge-
netika és az antropológia eredményei-
re támaszkodva bizonyítja, hogy az 
igazi boldogság a saját küldetésünk 
felismerését, a sorsunkban rejlő lehe-
tőségek kibontásáért vállalt felelőssé-
get, és a minket éltető közösséghez 
való hazatalálást jelenti. 
Helyszín: József Attila Művelődé-
si Központ (XIII. ker., József Attila 
tér 4.)
19.00 Irodalmi kávéház

A galéria ezen az esten kávéházzá 
alakul, ahol kellemes hangulatban, 
kávé és tea mellett, az asztalokon el-
helyezett irodalmi étlapról lehet ren-
delni. Verspincérek: Mácsai Pál és 
Huzella Péter: Befogad és kitaszít a 
világ. Moderátor: Kurucz Éva.

Helyszín: Óbudai Kulturális Köz-
pont (III. ker., San Marco utca 81.)
Február 18., vasárnap
11.00 Mesemalac

Játék a padláson tárgyakkal, bábok-
kal, gyerekekkel a Batyu Színház elő-
adásában 1 részben, a Holdvilág Kama-
raszínház szervezésében 3 éves kortól.

Helyszín: József Attila Művelődé-
si Központ (XIII. ker., József Attila 
tér 4.)
Február 20., kedd
18.30 „ElőadáSOKK” Kutyalélek-tan 

Nyakas Gábor kutyakiképző tré-
ner, állatviselkedés-kutató előadása.

Rendhagyó előadás, melyben a so-
rozatban megszokottól eltérően nem 
az emberek lelkéről lesz szó, hanem 
a kutyákéról. Nyakas Gábor egész 
életét négylábú kedvenceink meg-
ismerésének, és az ember-állat kap-
csolat feltérképezésének és mélyíté-
sének szentelte. Interaktív előadásán 
a résztvevők saját kutyáikkal kapcso-
latos aggasztó kérdéseikre is választ 
kaphatnak.

Helyszín: Eötvös10 (VI. ker., Eöt-
vös u. 10.)
Február 21., szerda
10.00 Mátyás király és a cinkotai 
kántor

Zenés, énekes színpadi játék 2 rész-
ben, a Holdvilág Kamaraszínház elő-
adásában 5 éves kortól.

Helyszín: József Attila Művelődési 
Központ (XIII. ker., József Attila tér 4.)

Meghódította az országot A Piramis – jön a második évad!
Imádják a nézők a TV2 vadonatúj gameshow-ját! A Piramis az indulása óta kiemelkedő 

nézettségi eredménnyel büszkélkedhet, a február 12-én startoló új évadba pedig több 

ezren szeretnének bekerülni játszani.Kikapcsoló

Fejtse meg rejtvényünket és a megfejtést küldje be címünkre!
Szuperinfó Rejtvény, 1133 Budapest, Gogol u. 26.,

e-mail: rejtveny@szuperinfo.hu
2018. február 16.

rejtvénycsomagot sorsolunk ki.
A helyes megfejtést és a nyertesek nevét 

A Szuperinfó 2018/4. heti rejtvényének megfejtése:
A hazugság a rabok és az urak vallása.

Nyertese:
Kochán János, Budapest XIII.

Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.
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Több év után, 2018 márciu-
sában ismét nagy koncertet 
ad a magyar rock zene legen-
dás zenekara, a Piramis. Az ese-
ményen megemlékeznek az egyko-
ri zenésztársukról, Som Lajosról, aki 
az egyik alapítója volt a zenekarnak.

A repertoárban több olyan dal is 
felcsendül, ami hozzá köthető. Töb-
bek között a „Dal”, „Ha volna két éle-
tem”, „Másnap olyan hatalmas lett a 

világ, stb. A ze-
nekar már régóta ké-
szül erre a nagy koncertre, mert egy 

országos turnésorozat első 
állomása lesz a Budapesti 
MOM Sportcsarnok.

A méltó megemléke-
zés mellett egy fergeteges 
nagy bulira számíthatnak 
a rajongók. Elhangzanak 
a legnagyobb slágerek és 
ugyanolyan erővel és tö-
retlen hittel fogják játszani, 
mint amikor ezek a dalok 
megszülettek.

Egy nyár Észak-Olaszországban. Elio (Timothée Cha-
lamet), a 17 éves amerikai srác számára maga a 
paradicsom. A szüleivel együtt minden év-
ben ugyanabban az ódon villában meg 
kertben tölti a vakációt, és ugyan-
azok a régi barátok veszik körül. 
Buliznak, strandolnak, zenét 
hallgatnak, beszélgetnek, és 
persze szerelemesek?

Elio apja művészettör-
ténész, aki minden év-
ben befogadja néhány 
hétre egy tanítvá-
nyát. Ezúttal a dok-
tori disszertáció-
ján dolgozó Oliver 
(Armie Hammer) 
érkezik, aki meg-
zavarja a boldog 
harmóniát. Nem 
illik ide. Túl laza, 
túl szép, nem tud-
ni mit akar.

Som Lajosra 
emlékeznek 
a Piramis 
nagykoncertjén

Bár nagyot szólt pár nappal ezelőtt a 
Sziget bejelentése, ahol Kendrick La-
mar, Kygo valamint a Mumford and 
Sons európai exkluzív nagyszínpados 

fellépéséről adtak 
hírt, úgy látszik, még 

akad muníció a szer-
vezők tarsolyában. 
Negyedik headliner-

ként ugyanis az Alex Tur-
ner, Jamie Cook, Nick O’-

Malley and Matt Helde alkotta 
formációt, az Arctic Monkeys-t 

jelentették be a Sziget idei Nagy-
színpadára, augusztus 14-én, keddre. 

A zenekar évek óta éllovasa a Szi-
get kívánságlistájának, pár évvel ez-
előtt azonban a frontember a The Last 
Shadow Puppets nevű formációjával 
járt itt. 2017-ben viszont újra össze-
jöttek és a 
hírek sze-
rint szep-
temberben 
hozzáfog-
tak az új al-
bumhoz is.

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

Ki ne ismerné a Summertime, az 
I Got Plenty O’ Nuttin’ vagy az It 
Ain’t Necessarily So kezdetű sláge-
reket? Sokan nem tudják azonban, 
hogy ezek nem csupán régi jazz-da-
lok, hanem az egyik leghíresebb 

amerikai opera, 
az 1935-ös 

Porgy 

és Bess legnépszerűbb részle-
tei. George Gershwin, DuBo-

se és Dorothy Heyward és 
Ira Gershwin története a 

dél-karolinai Charleston 
egyik fekete közössé-

gének vidámsággal, 
imádsággal, munká-
val és erőszakkal te-
li életét mutatja be 
egy kripli koldus és 
egy kábítószerfüg-
gő nő különös sze-
relmén keresztül.

Az Erkel Szín-
ház előadását Al-
mási-Tóth András 
rendezte.

Szólíts a neveden
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Az Arctic Monkeys is jön 
a Sziget Nagyszínpadára  

George Gershwin:
Porgy és Bess

Kikapcsoló Idén is lesz Fülesbagoly Tehetségkutató
Újra megrendezik a Fülesbagoly Tehetségkutatót, ami a tavalyi év legnépszerűbb 

könnyűzenei versenye volt itthon. Az előválogatót követően a döntőt április 22-én 

tartják Martonvásáron, a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban.

Ikrek
Ezen a héten olyan dol-

gokra is ráveheti magát, 

amelyektől korábban 

tartott, ódzkodott. Ha 

már a környezeté-

ben nincsenek e-

semények, majd 

csinál magának 

izgulni valót. 
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Rák

M
eglehetősen álm

odozó 

és 
figyelm

etlen 
lesz. 

Teljesen el lesz vará-

zsolódva 
és 

em
iatt 

akadhatnak 
nehéz-

ségei. 
Gondolatai 

cikázhatnak, 
mi-

közben mindunta-

lan 
elvágyódik.

Oroszlán
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Skorpió

A héten jobban kellene 

gyakorolnia a bizalm
at. 

Nem
csak az idegenek-

kel, hanem
 m

ég bará-

taival, közeli rokonai-

val 
szem

ben 
is. 

M
erje m

egosztani 

szeretteivel 
a 

gondolatait!

Nyilas
Eddig úgy érezhette, 

akadályoztatva van, és 

nem úgy alakulnak a 

dolgai, mint szeretné. 

Jó hírünk van, a csil-

lagok végre szabad 

utat adnak Önnek, 

lépjen a tettek 

mezejére!

Bak

A 
követk

ező 
napokban 

fá
ra

dékony, 
kedvte

len 

és 
nyűgös 

is 
lehet. 
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Addig 

is, 

szánjon tö
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 pihenésre

!
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Shakira
A Vízöntő nő rendkívül szenve-

délyes az élet minden területén. 

Igaz ez a február 2-án született a 

kolumbiai énekesnőre, Shakirára 

is, aki libanoni, olasz, spanyol 

ősökkel egyaránt büszkélked-

het.
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Divat
Mezőfi Andrea sportos kollekciója
Mezőfi Andrea kollekcióit a sportosság és a hordhatóság jellemzi. A fodrászként is dolgozó szakember ál-

ma, hogy az MZF névre keresztelt márkája egyre több fiatalhoz jusson el, s egy csapat dolgozzon a keze 

alatt legújabb ötletein.

 ■ Kozma Ritát a leg-

többen „Plus Size guru-

ként” aposztrofálják. 

Nem véletlenül, hiszen ha-
zánkban ő az egyetlen, aki át-
fogóan foglalkozik a teltkar-
csúak helyzetével. Most pedig 
megjelent első kötete, a Plus Si-
ze Stílusbiblia, mely nem csak 
Magyarországon, hanem világ-
viszonylatban is egyedülálló.

Kozma Rita kommunikáci-
ós szakember, művésztanár és 
stílustanácsadó. Hosszú éve-
ken át dolgozott újságíróként 
és stylistként, mégis a 2010-es 
év volt sorsfordító számára, 
amikor az akkor még plus si-
ze-os Tóth Verát öltöztette egy 
divatanyaghoz. Rádöbbent 
ugyanis, hogy a telt hölgyek 
nehezebben boldogulnak egy 
vásárlás alkalmával, vagy ami-
kor egyszerűen csak szeretné-
nek csinosan felöltözni. 

A Plus Size guru ekkor stí-
lustanácsokat kezdett oszta-
ni a közösségi oldalán azért, 
hogy a telt nők is jól érezzék 
magukat a bőrükben, meg-
találják az alkatukhoz és a 
személyiségükhöz illő ruhá-
kat. Ezzel elindult egy pozitív 
spirál, amiből mára valóságos 
birodalom lett, melyek koro-
nája a Plus Size Stílusbiblia.

Megjelent a világon egyedülálló 
Plus Size Stílusbiblia 
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 Szakértelem   Minőségi munka   Gyors kiszállás
 Diszkréció   Háziállatbarát technológiák

Tel.: 06 1 951 0253, 06 30 343 3155
e-mail: megrendeles@dunatox.hu

www.dunatox.hu

CSÓTÁNYIRTÁS
6800 Ft-tól

RÁGCSÁLÓIRTÁS
6600 Ft-tól

POLOSKAIRTÁS
10 900 Ft-tól

HANGYAIRTÁS
8100 Ft-tól BOLHAIRTÁS

8100 Ft-tól




