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)HÁROM NAP A KONYHÁRÓL
A klasszikus konyhák csillaga leáldozóban, a főzés helyszíne valódi társasági zóna lett.

Rémálom lehet 
a téli pihenés
A legnépszerűbb úti célnak még min-
dig Ausztria számít, Franciaország-
ban és Olaszországban a hosszabb és 
költségesebb síelést választók töltik 
szabadságukat. Habár egyre tuda-
tosabban tervezzük az utazásokat, 
még mindig sokan biztosítás nélkül 
indulnak útnak. 5. oldal

„„SSSSzerettnééém, hhha a rendddezéééss 
hhangsúlyosabban lenne 
jjjelen az életemben”
PPuskás Peti munkás és eredményes 

22017-es évet tudhat maga mögött mind 

eegyéni karrierje tekintetében, mind a

ThThTT e Biebers zenekarral.   4. olldadalalalllaal
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ABLAK, REDŐNY, 
SZÚNYOGHÁLÓ

Időtálló minőség Sziléziából. 
AKCIÓ!! -55%!

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

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

Észak-Buda

Új alkalmazást tesztel a BKK
Olyan ellenőrzési 

tevékenységet tá-

mogató alkalma-

zást tesztel a Buda-

pesti Közlekedési 

Központ, amellyel a jegyellenőrök könnyebben 

azonosíthatják a jegyeket, bérleteket, azok erede-

tiségét. 7. oldal

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, Kék Golyó utca 28.
+36-1/210-90-08
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu

Hirdesse meg Budapesten!

Tel.: 887-0707

AJTÓ–ABLAK
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u M�anyag nyílászárók 
45% kedvezménnyel márc. 31-ig!

5 légkamrás német Veka profilból akár három réteg� 
üveggel, 7 év garanciával.

Fakro tetőtéri ablakok 25% kedvezménnyel!
Tetőablakokhoz külső-belső rolók széles választéka! Padlásfeljárók, tetőkibúvók.
Dekorfóliás, CPL beltéri ajtók 29.930 Ft+áfa-tól!
Továbbá redőnyök, párkányok, garázskapuk kedvező áron.

Kérjen irodánktól személyre szabott árajánlatot!
Már 17 éve a lakosság szolgálatában!
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Aktuális
 ■ A hűtő, ami a hangu-

latodhoz öltözik, a pá-

raelszívó, ami a főző-

lap része és a mobil-

ról irányítható okos víz-

lágyító, ami megvédi a 

háztartási gépeidet. 

Ha eddig azt hitted, ismered a 
tökéletes konyha receptjét, ki 
kell ábrándítanunk. 2018-ban 
a technológiai fejlesztések 
mellett a funkció is megvál-
tozott. A klasszikus kony-
hák csillaga leáldozóban, a 
főzés helyszíne valódi társa-
sági zónává avanzsál. Apropó 
főzés: szerinted mi lesz idén 
a gasztronómia újhulláma? 
Ha téged is érdekel minden, 
ami a konyhában történik, 
gyere el a tavasz első hétvé-
géjén az ország legtrendibb 
lakberendezési kiállítására. 
Tervezd meg lakásod köz-
ponti terének minden egyes 
szegletét, lesd meg a legújabb 

enteriőröket, és légy részese 
egy valóságos sztárparádé-
nak. Március 2-4. között irány 
a Konyhakiállítás! 

A külcsín azonban mit 
sem ér izgalmas tartalom 
nélkül! Érdemes a legjobb 
szakemberektől tájékozód-
ni, és szerencsére a Konyha-
kiállítás nagyszerű alkalom 
arra, hogy megismerkedj a 
gasztronómia újhullámaival. 
A tavasz első hétvégéjén iga-
zi sztárparádé vár majd rád. 
Bíró Lajos Jókuti Andrással 
egy meglepően 
egyszerű Miche-
lin-csillagos fo-
gással varázsol 
majd el és talán 
azt is megtudha-
tod tőlük, hogy 
melyik budapesti 
éttermek kapnak 
majd csillagot az 
egy héttel később 
megrendezésre 

kerülő díjátadó gálán. Maut-
ner Zsófi , Kovács Lázár, Do-
bó Ági és Németh Ádám, a 
Konyhafőnök 2016-os győz-
tese is bemutatókkal vár a ki-
állításon, de akkor sem fogsz 
csalódni, ha a hagyományos 
ízek kedvelői közé tartozol, 
hiszen Borbás Marcsi a tő-
le megszokott profi zmussal 
gasztronómiai időutazásra 
invitálja majd a közönséget. 
Lila Füge, vagyis Havas Dóra 
pedig bebizonyítja, hogy a sa-
látával igenis jól lehet lakni!

Itt az idő, hogy újragondold a konyhádat!

KENEDI TRAVEL  UTAZÁSI VÁSÁR!

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

IRODÁNK NEM VESZ RÉSZT AZ UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON, 
HAGYOMÁNYAINKHOZ HÍVEN AZ UTAZÁSI VÁSÁRT 

IRODÁNKBAN ÉS A NETEN TARTJUK!

2018. március 2-6. között minden utunk 

12% KEDVEZMÉNNYEL 
FOGLALHATÓ!

Foglalási lehetőségek:

személyesen irodánkban: 
március 2., 5., 6. 

09:30-17:30 között

honlapunkon keresztül interneten:
március 2., 3., 4., 5., 6. 
00:00-24:00 non-stop!

Az akcióval kapcsolatos tudnivalók részletes leírása honlapunkon.

www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu

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

Manual Hungary Kft.
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Színes hírek

 ■ Az énekesnő életében 

rengeteg minden válto-

zott az elmúlt egy évben. 

- Elképesztő, hogy mennyire 
hamar elrepült ez az egy év 
és mennyi minden történt… 
de a legjobb dolog, hogy si-
került még 10 kilótól megsza-
badulnom - mesélte lelkesen 
Vera, aki bár még nem érte el 
a hőn vágyott 65 kilót, de biz-
tos benne, hogy kitartása és a 
rendszeres edzés meghozza a 
várva várt eredményt! 

- Nagyon sokat változott a 
testem, aminek nagyon örü-
lök, így már nem sietek és 
nem hajtom magam mint egy 
versenyló. A Power Plate-ben 
megtaláltam az én mozgás-
formámat. Nekem edzőte-
rembe járni nincs nagyon 
időm, így most otthoni gépet 

használok, amikor van egy pi-
cike időm, egy fél órám, 20 
percem, azonnal rápattanok 
és csinálom a gyakorlatokat.

- Otthon mindig minden in-
timebb, nem kell mások előtt 
feszengeni, nem kell megfe-
lelni! Magadnak akarod telje-
síteni azt a fél órát, nem pe-
dig az edződnek, vagy a nálad 
vékonyabb nőnek, aki per-
sze mindig akkor jön edzeni, 

amikor épp te is ott vagy - ne-
vetett Vera, aki szerint nagyon 
sok nő érez úgy, mint ő! 

- Jó érzés, amikor magadra 
vagy utalva, tőled függ a fej-
lődés és a tempó is! Az ott-
hon nem csak arról szól, hogy 
chipset eszünk és leülünk a 
TV elé, hanem arról is szól, 
hogy aktívan töltjük az időn-
ket. Naponta fél óra edzés bele 
kell hogy férjen az életünkbe!

 ■ Énekes, színész és 

műsorvezető; az ország 

Picije. A Sláger TV Ben-

cze házhoz megy című 

műsorának vendéglátó-

ja Csonka András volt. 

Bencze Attila és Csonka Pici 
a napot a színész gyönyörű 
otthonában, egy közös kávé-
val indította. Megtudhattuk, 
a házigazda hogyan készí-
ti legendás tojásrántottáját, 
amelynek receptjét megosz-
totta a nézőkkel is. Közben 
mesélt pályájáról, a kezdetek-
től napjainkig. Elárulta, hogy 
a színészi karrierje elején 

nagy rizikót vállalt a Família 
Kft.-vel, színházi szerződé-
sét bontotta fel ugyanis azért, 
hogy szerepelhessen a soro-
zatban. Többek között az is 
kiderült, mennyire fontos szá-
mára a közönség szeretete, 

és hogyan tudja egymással 
összeegyeztetni azokat az 
időszakokat, amikor például 
négy premierje van bő két hó-
nap leforgása alatt.  

Pici a privát szférájába is 
betekintést engedett, példá-
ul megmutatta az ágya feletti 
álomfalat, amelyen körbe ve-
szi a múlja; a barátok, a csa-
lád, és mindenki, aki fontos 
számára. Megtudhattuk mi-
lyen, amikor szerelmes, illet-
ve, hogy egyáltalán volt-e va-
laha igazi, mindent elsöprő 
szerelem az életében. De nyíl-
tan beszélt legnagyobb félel-
méről, az elmúlásról, illetve 
az odavezető útról is.

Tóth Vera : „A kitartás és a rendszeres 
edzés meghozza a várt eredményt!”

Csonka András vallott családról, 
szerelemről és legnagyobb félelméről

„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnyel...”

SZEZON ELŐTTI AKCIÓ!Beépítési költség 0 Ft!*
Minden típusú redőny és rovarháló rendszerünkre!

(Részletekért érdeklődjön bemutatótermünkben!)

 Alumínium hő- és hangszigetelt redőny: 18 860 Ft/m²
 Műanyag redőny UV fedett: 8 065 Ft/m²
 (Üvegszálas szúnyoghálóval integrálva: + 8 445 Ft/m²)
 Rolós rovarháló: 12 385 Ft/m²
 Fix alumínium keretes rovarháló: 6 795 Ft/m²
 20% kedvezmény minden napellenzőre:  

136 005 Ft/db helyett 108 805 Ft/db-tól
* Bruttó 127 000 Ft feletti vásárlás esetén!

Akció időtartama: 2018.02.15-03.15

bruttó árak

5 ÉV 
GARANCIA!!!

2040 Budaörs, Károly Király út 57.
Tel.: 06-23-311-550
budaors@gredicsredony.hu

A
Hungarodental 

az egyik 
legrégebbi 
altatásos 
fogászat.

www.hungarodental.hu

06 70 772 1315

FOGÁSZATI CENTRUM

Azonnal terhelhető
implantátumok

akár altatásban is.

Jó hír a páciensek számára, 
hogy nem kell ezentúl a fog-
húzás után fogak nélkül élni. 
Az azonnali terhelésű implan-
tátumok egy életen keresztül 
helyettesítik a sérült fogakat. 
A fogpótlások rögtön felkerül-
nek és szükség esetén hat hó-
nap után cserélhetők porcelán, 
végleges pótlásra. A műgyöke-
rek stabilizálását és rögzítését 
maga az elsődleges funkcioná-
lis híd végzi. Van, hogy a híd 
már a beültetés előtt elkészül. 
A minta ilyenkor 3D-s Ct felvétel 
alapján készül, és az operációt 
is előre elkészített sablon segít-
ségével végzik. Más esetben a 
fogbeültetés műtétet követően 
rögtön lenyomatot vesznek és 

a következő napokban kerül-
nek beragasztásra a fogak. Fél 
év múlva mindkét esetben java-
solt véglegesíteni a pótlásokat. 

Bár az implantáció nem ol-
csó, de ez a módszer remény-
telenül kevés csont esetében is 
alkalmazható. A hagyományos 
eljárások már nem, vagy csak a 
sokkal drágább csontpótló mű-
tétekkel kombinálva hajthatók 
végre, ami a kezelés befejezését 
fél, egy évvel meghosszabbítja.  

Ezt a módszert nem végzik 
minden rendelőben, de a Hun-
garoDental páciensei részére 
évente egyszeri ingyenes kon-
zultációs lehetőséget biztosít, 
amely során ez a téma is meg-
beszélésre kerülhet.

Ne éljen fogak nélkül!
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 ■ Puskás Peti munkás 

és eredményes 2017-es 

évet tudhat maga mö-

gött mind egyéni karrier-

je tekintetében, mind a 

The Biebers zenekarral. 

– Milyen főbb eseményeket 
emelnél ki, amelyek megha-
tározóak voltak számodra? 

– Életem egyik legjobb éve-
ként tekintek 2017-re, az X-Fa-
kor nagyszerű munka volt, fel-
szabadult voltam benne. A 
The Biebers zenekarral ma-
gyar nyelvre váltottunk, állan-
dó közönségünk lett, rengeteg 
koncertet adtunk. Valamint 
egy új szerepben is kipróbál-
hattam magam, hiszen év vé-
gén kaptam egy lehetőséget, 
miszerint Kiss Ramóna mellett 
én vezettem a Celeb vagyok, 
ments ki innen című műsort.

– Az utóbbi időben a szí-
nészet, a zene és a tévés sze-
replés is jelentős mértékben 
megjelent az életedben. Elé-
gedett vagy ezek arányával 
vagy van olyan terület, ame-
lyen több lehetőségre, kihí-
vásra vágynál?

– A 2017-es évben főként a 
tévés és a zenei szereplésen 
volt a hangsúly, kevesebbet 
játszottam színházban. Idén 
azonban többet láthatnak a 
nézők színpadon a Madách 
Színházban és a Játékszín-
ben, valamint egy régi hob-
bimra is több időt szeretnék 
áldozni, ez pedig a rendezés. 
Tavaly szeptemberben a Rak-
juk össze című dalunknak én 
rendeztem a klipjét. Nagyon 
klassz volt, hogy a másik ol-
dalon állhattam, régi barátok-
kal, gyerekkori ismerősökkel 
dolgozhattam együtt, inst-
ruálhattam őket, a nulladik 
ponttól együtt építettünk fel 
egy művészi alkotást. 

– Az előző év utolsó hónap-
jai számodra nagyrészt az 
X-Faktorról szóltak, amely-
ben mentorként vettél részt. 
Ez már a második évad volt, 
hogy a zsűri székében ültél.  

Mennyire érzed testhezálló-
nak ezt a feladatot, mi az, 
amit szeretsz benne és van-e 
olyan része, amit nehézség-
ként élsz meg?

– A 2016-os X-Faktorban két 
mentoráltam is a döntőben 
volt, úgy éreztem hatékonyan 
tudtunk együtt dolgozni, na-
gyon élveztem a munkát. A 
2017-es évadban sokkal bát-
rabbak voltunk, nem féltünk, 
hanem megéltük a pillanato-
kat és vállaltuk a döntésein-
ket. Annál jobb érzés nincs, 
mint hogy azt éreztük, hogy 
megérte meghozni ezeket a 
döntéseket és valami újat al-
kottunk. Ez is eredményez-
te, hogy ilyen sokan nézték, 
mindenki véleményt alkotott, 
és egy nagyon sikeres évadot 
tudunk magunk mögött.

– A műsor folyamán szak-
mailag tudsz töltődni? Miben 
segítheti az egyéni fejlődése-
det ez a feladat?

– Igazán úgy töltődtem, ha 
egy mentoráltamon láttam, 
hogy fejlődik.  A mostani 
évadból Berta Dani a legjobb 
példa erre. Úgy kezdte a mű-
sort, hogy folyamatosan kifo-
gásokat keresett, hogy valami 
miért nem megy, nem sike-
rül úgy, ahogy azt szeretné. 
Rengeteget foglalkoztam vele, 
beszélgettünk, gyakoroltunk, 
pár héttel később éreztem raj-
ta, hogy elképesztő fejlődésen 
ment keresztül, talán a ver-
senyzők közül a legnagyobb 
változást nála fi gyeltem meg. 
Úgy érzem, hogy a saját esz-
köztáramból sikerült átadnom 
azt a mentalitást, amit ezen a 
pályán érdemes képviselni.

– Nemrégiben indult útjára 
a Füri Zene Tér nevet viselő 
program. Mi is ez pontosan? 
Hogyan jött az ötlet és milyen 
célt, küldetést tűztetek ki ma-
gatok elé? Milyen terveitek 
vannak ezzel kapcsolatban 
a közelebbi vagy a távolab-
bi jövőre nézve?

– Az X- Faktor alatt mindig 
abban reménykedem, hogy 

a zenekar kategóriában ren-
geteg fi atal iskolazenekar fog 
fellépni, de ez elmaradt. Rá-
jöttem, hogy nagyon kevesen 
játszanak hangszeren ebben a 
korban, így nem tudnak zene-
karok alakulni. A gyerekek ki-
választják a kedvenc dalukat, 
kórusban éneklik, zenészek, 
énekesek, művészek jönnek, 
és együtt éneklünk, zenélünk, 
kialakul egy jó közösség. Ez-
zel talán az oktatásban is fel-
hívom a tanárok fi gyelmét, át-
veszik ezt a kezdeményezést, 
ezt a szellemiséget és ezáltal 
az oktatást élmény alapúvá le-
het tenni. A kezdetek óta el-
telt pár hónap, a feszengő gye-
rekekből mára oldott, vidám 
iskolások lettek, és ezt nem 
csak ennek a jó hangulatú he-
ti órának örülhetünk, hanem 
bezsebelhettük a Highlights 
of Hungary 2017-es listájának 
egyik díját is.

– A The Biebers elképesz-
tő népszerűségnek örvend, 

nem vitás, hogy megtalál-
ta a célközönségét a magyar 
könnyűzenei életben. Meglá-
tásod szerint hol tartotok je-
lenleg? Hogyan fogalmaznád 
meg azt a zenei hangulatot, 
világot, amit a The Biebers 
képvisel? Mi a szándékotok 
vele?

– Múlt évben azt mond-
tam, hogy a legnépszerűbb 
25-30 zenekar között va-
gyunk, ebben az évben úgy 
érzem, hogy már az első 20-
ban is érezhetjük magunkat, 
de a jövőben a cél a legjobb 
5-be kerülés. Ehhez persze 
nagyon sokat kell még leten-
nünk az asztalra. Nehezen 
tudom megfogalmazni, hogy 
milyen zenei stílust képvise-
lünk, de talán a naiv, tradi-
cionális tánczenének jelle-
mezném a műfajunkat, ahol 
a dalok boldogságot és opti-
mizmust sugároznak. 

– Mi a csapatotok erőssé-
ge, mi az, amitől ennyire 

egységes képet tud sugároz-
ni? Mitől jó The Biebers ze-
nekari tagnak lenni?

– Azt hiszem, bátran állít-
hatom, hogy igazi egységet 
alkotunk, nem csak kollégák, 
de barátok is vagyunk. Köny-
nyű együtt dolgozni, hiszen 
hasonlóan gondolkodunk, és 
a legfontosabb, hogy szeret-
jük, amit csinálunk.

– Téged egyénileg mi mo-
tivál az alkotásban? Mi-
lyen kihívásokat, feladato-
kat tartasz izgalmasnak, mi 
alapján keresel új utakat, új 
élményeket?

– Nagyon örülünk annak, 
hogy a közönség kíváncsi az 
új dalokra, ez minket mindig 
motivál, de ahhoz, hogy iga-
zán jók tudjunk lenni, ren-
geteget kell tanulni, olvasni, 
szakmai programokra járni. 

– Milyen előrelépési lehető-
séget látsz még magad előtt? 
Van esetleg olyan terület akár 
a hivatásod területén, akár 
más vonatkozásában, ame-
lyen még szívesen próbára 
tennéd magad?

– Talán az a legfontosabb, 
hogy azokon a területeken 
fejlődjek és érjek el sikere-
ket, amelyekben jelenleg is 
mozgok: így a színház, a ze-
nekarom, valamint a televí-
ziós szerepléseket illetően is. 
Ahogy már fentebb említet-
tem, több rendezői feladatot 
vállalnék, ha lesz majd erre 
lehetőségem.

– Előreláthatóan milyen 
feladataid lesznek idén? Ké-
szül-e új album, szám, illet-
ve merre lehet majd találkoz-
ni veletek?

– Több projektről még nem 
beszélhetek, de az biztos, 
hogy a Madách Színházban 
és a Játékszínben is láthatnak 
a nézők, készülünk az április 
7-ei nagyszabású The Biebers 
koncertre az Akvárium klub-
ban és remélhetőleg a nézők-
nek a televízió képernyőjéről 
sem kell hiányolniuk.

 Budai Klára

Puskás Peti: „Szeretném, ha a rendezés 
hangsúlyosabban lenne jelen az életemben

Védtelen Turnéra indult a Honeybeast
Az exkluzív, telt házas Symphoney koncertek után a zenekar visszatér a klubokba, és az egész or-

szágot bejárja. A „Védtelen Turné” végállomása a Budapest Park lesz május 18-án. A koncertek ge-

rincét a „Súlytalan” album dalai adják, de nem maradnak el a legnagyobb korábbi slágerek sem. Paparazzi
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Horgász látogatóközpont épül a Búbánat-völgyben
Az esztergomi Vasas Horgász Egyesület a Búbánat-völgyi Kerek-tó mellett látogatóközpontot épít. A tervezett fej-

lesztésekkel minden korosztály számára megteremtik a környék megismerésének, biztonságos bejárásának lehe-

tőségét. Így például kilátókat építenek, felújítják a természetes forrásokat, valamint pihenőpontokat hoznak létre.

A legnépszerűbb úti célnak 
még mindig Ausztria számít, 
Franciaországban és Olaszor-
szágban általában a hosszabb 
és költségesebb síelést válasz-
tók töltik szabadságukat. 

Habár egyre tudatosabban 
tervezzük az utazásokat, az 
OVB Magyarország felméré-
se szerint még mindig sokan 
biztosítás nélkül indulnak út-
nak, pedig korábbi statiszti-
kák alapján a káresemények 
több mint fele síbalesetből 
ered. 

Sok utasbiztosítás eleve 
nem terjed ki a téli sportok-
ra, vagy ha igen, akkor sem fe-
dezi minden esetben a síbal-
esetekre jellemző rendkívül 

magas ellátási költségeket (pl. 
hegyi mentés, műtétek). 

A legtöbb téli utasbiztosítás 
kifejezetten a népszerű spor-
tokra (pl. sí, snowboard, szán-
kó, korcsolya, hórafting) lett 
összeállítva, és olyan extra 

szolgáltatásokat tartalmaz, mint 
a síbérlet visszatérítését beteg-
ség esetén, a (saját és kölcsön-
zött) sí- és snowboard  felszere-
lés biztosítását, de akár emelt 
szintű jogvédelem- és felelős-
ségbiztosítást is tartalmazhat. 

Így válhat rémálommá a téli pihenés

Idén is elindul a Vándortábor 
program felső tagozatos és 
középiskolás diákoknak 14 
új útvonalon, idén az erdei 
és vízi vándortáborok mel-
lett kerékpáros táborra is le-
het jelentkezni.

A vándortáborokat az Or-
szágos Erdészeti Egyesület, a 

Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
és a Magyar Kerékpáros Tu-
risztikai Szövetséggel közö-
sen szervezték, a gyerekeknek 
minden felszerelést - bicikliket, 
hajókat, túrázáshoz szükséges 
kellékeket – biztosítanak. 

A vándortáborok útvona-
lai végigvezetnek az ország 

legszebb területein: a Duna-
kanyarban, az Őrségben, a 
Szigetközben, az Alsó-Du-
nán, a Bakonyban, a Mátrá-
ban és a Felső-Tisza vidékén.

A jelentkezés a www.van-
dortabor.hu oldalon elin-
dult, ahol minden informá-
ció megtalálható.

Utazás
Idén is lesz Vándortábor program

Szigetközi last minute wellness

Thermal Hotel *** superior Mosonmagyaróvár
tel: +36-96/206-871

mail: info@thermal-movar.hu
www.thermal-movar.hu

„Kell egy kis 
áramszünet, id�nként 

mindenkinek”
érvényes: 

2018. március 28-ig
2 éjszaka büféreggelivel és vacsorával superior szobában
- minden péntekenként büfévacsora élőzenével
1 db napi Bio Flexum termálfürdőbelépő
A szálloda Aqua wellness termének privát használata
- finn szauna, pezsgőfürdő
45 perces relaxáció sóbarlangunk mélyén
Ingyenes Parkolás és WiFi
30 perces lazítás Jade köves masszázságyon
Ajándék „Téli Varázs” 30 perces kényeztető hátmasszázs

Hétköznap: 26 500 Ft/fő/2 éj
Hétvégi felár /péntek, szombat: 

4000,- Ft/fő/2 éj
+ 350,- Ft / Fő / Éj Idegenforgalmi adó

Utazás2018-kóddal 2018 Ft/fő 
kedvezményt kap a fenti árból! 

Hívja kollégáinkat!

Tel: 06 99 888 400 | info@hotellover.hu | www.hotellover.hu

BOLONDOS ÁPRILIS
2018. 04. 02 – 26. között

minimum 3 éjszaka szállás bővített félpanzióval, 
a szálloda wellness-szigetének használata, 

ingyenes parkolás, ingyenes Wi-Fi

Kétágyas szobában 2 felnőtt esetén:
már 8 500,- Ft / fő / éj ártól

RÉSZLETES AJÁNLATAINKAT KERESSE WEBOLDALUNKON!
Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.  

A fenti árak további kedvezménnyel nem összevonhatóak.

7 nap/6 éj, félpanzióval, 
4 ágyas elhelyezéssel 

30 000.- Ft/főtől.

Nyaralás
Lillafüred Kapujában

4 nap/3 éj, fp/fő: 
22 000.-

3 nap/2 éj, fp/fő: 
17 000.-

lillafuredkapujahotel@chello.hu
www.lillafuredkapujahotel.hu

46/339-423, 30/9681-045

ANETT TOURS
1066 Bp., Dessewffy u. 49.

Tel.: 269-3533 • www.anetttours.hu

Regisztrációs díj minden útnál 500,- Ft/fő
R-01365

PRÁGA – KARLOVY VARY
2018. 03.15-18. 4 nap/3 éj

Busz+4* hotel+reggeli

49.500 Ft/fő!

KRAKKÓ-AUSCHWITZ-

WIELICZKA-ZAKOPANE
2018.03.16-18. 3 nap/2 éj
Busz+3* hotel+reggeli

37.600 Ft/fő

GÖRÖGORSZÁG - 

OLYMPOSZI RIVIÉRA
Platamon: Magda ház 

06.04-18. 15 nap/12 éj busszal

52.800 Ft/fő
Előfoglalási kedvezmények 

a görög nyaralásokra
március 29-ig busszal 7%, 
egyénileg 5% kedvezmény.

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

Hirdessen a Szuperinfóban!
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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
A felkészültség fél siker
A gyakorlatban fontos, hogy állásinterjúra kinyomtatott tervvel menjünk, időszakos beosztás-

sal, mikor, hogyan tudunk dolgozni, mikor tudunk és mikor nem telefonon rendelkezésre állni. 

Ez a felkészültség mindenképpen profizmust mutat, és ki ne szeretne egy profival dolgozni?

 ■ A külföldi munka meg-

fordul sok magyar fe-

jében, mindenféle vég-

zettségtől és munkate-

rülettől függetlenül. 

Ajánlatokat találni nem ne-
héz, hiszen napjainkban már 
az állásportálokon ugyanúgy 
lehet keresni külföldi munka-
helyeket, mint ahogy belföl-
dieket keresnénk – általában 
külön jelölés is segít minket 
ebben, hiszen tényleg teljesen 
elfogadott lett, hogy aki Ma-
gyarországon állást keres, az 
nem biztos, hogy itthonra ke-
res, attól, hogy itthonról keres.

Ha valaki folyékonyan be-
széli egy ország anyanyelvét, 
akkor az adott ország állás-
portáljain is szétnézhet ter-
mészetesen. Ha csak angol-
ból van olyan szinten, akkor 
is érdemes, hiszen nem rit-
kák manapság az angol nyel-
vű álláshirdetések, legyen szó 
bármelyik országról. A felső-
fokú végzettséggel rendelkez-
dők többségében magas fokú, 

jól használható nyelvtudással 
rendelkeznek, ezért náluk az a 
bevett szokás, hogy közvetlen 
a munkáltatón keresztül pá-
lyáznak meg egy állást, és ma-
guktól intézik a kiköltözést is. 

Ha viszont nincs komo-
lyabb nyelvtudásunk, akkor 
ez sajnos ebben a formában 
nem teljesen fog működni. 
Szerencsére viszont több cé-
get is lehet találni, akik kül-
földi munkaerő-közvetítéssel 
foglalkoznak. Attól függően, 
hogy mennyi segítségre van 

szükségünk, van olyan, ami 
csak egyszerű toborzó és köz-
vetítői munkát végez, de olyat 
is lehet találni, aki támogat a 
kiköltözéstől kezdve az első 
lépések megtételéig (lakáske-
resőket, nyelviskolákat ajánl, 
mesél az adózásról és biztosí-
tásokról, segít a papírmunká-
ban, stb.). Akár közvetítővel, 
akár saját erőnkből vágunk 
neki a kihívásnak, ami ab-
szolút alap és mindenképp 
fontos, hogy meglegyen, az 
a munkaszerződés.

Külföldi munka nyelvtudás nélkül 
– lehetséges?

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

 ■ A LinkedIn egy zár-

tabb, „nyakkendő-

sebb” közösség, ott 

nem a barátaink, ha-

nem az üzleti partne-

reink vannak jelen, ami 

az álláskeresés szem-

pontjából inkább le-

het eredményes.

A barátaink sokszor sajnos 
nem tudnak segíteni, mert 
más szakmai körökben mo-
zognak. Ellenben a Face-
bookon kifejezetten találunk 
olyan csoportokat, ahol hoz-
zánk hasonló szakmai közös-
ség van, akár több ezer tag-
gal. Ezeket meg kell keresni, 
be kell jelentkezni, be kell 
mutatkozni, fel kell hívni a 
fi gyelmet magunkra, mint 
álláskeresőkre.

A Facebookon a számunk-
ra megfelelő közösséget nem-
csak szakmai jellemzők, ha-
nem élethelyzet alapján is 
megtalálhatjuk.

Vannak csoportok GYED-ről 
visszatérő anyukáknak, egy 
adott régióban, egy városban 

élőknek, kifejezetten álláske-
resői csoportok is, ilyen szem-
pontok szerint is.

Nagyon fontos tulajdonsága 
a Facebooknak, hogy az itt hir-
detett állásokról kommentben 
lehet kérdezni, még mielőtt je-
lentkeznénk. Fontos dolgok 
derülhetnek ki, egy-két kér-
désből, és lehet, hogy eköz-
ben felismerjük: ez a lehetőség 
mégsem nekünk való, így ko-
moly időt takaríthatunk meg, 
és azokra az álláshirdetések-
re koncentrálhatunk, amikből 
valós álláslehetőségeink lehet-
nek. Emellett a kommuniká-
ció stílusa is kötetlenebb, ami 
sokszor a valós arcát mutatja a 
leendő főnöknek és munkálta-
tónak, így könnyebben „szúr-
juk ki” azt is, akivel biztosan 
nem akarunk dolgozni. 

Legyünk fent közösségi 
oldalakon is!

Margit
Kórházba

KERESÜNK

takarítónőket
Jelentkezni személyesen lehet 
a takarítási csoportvezetőnél 

9–13 óra között.

Hirdessen Budapesten!HHHHiiirrrrddddeeesssen

Tel.: 887-0707
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stKiállítás nyílt az 50 éves BKV tárgyi emlékeiből 

50 éve, 1968. január 1-jén alakult meg a BKV. Azóta a fővárosi közlekedés rendkívül ese-

ménydús fél évszázadot tudhat maga mögött, amelynek tárgyi emlékeiből nyílt kiállítás 

a BKV Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumában. A tárlat december 31-ig látogatható.

 ■ Olyan ellenőrzési te-

vékenységet támoga-

tó alkalmazást tesztel 

a Budapesti Közleke-

dési Központ, amellyel 

a jegyellenőrök köny-

nyebben azonosíthat-

ják a jegyeket, bérlete-

ket, azok eredetiségét. 

A fejlesztésnek köszönhetően 
várhatóan jelentősen csök-
kenthető a hamisított érték-
cikkek használata.

Az alkalmazás tesztelése 
2017 végén 40 jegyellenőr be-
vonásával kezdődött, de kiter-
jesztik azt a teljes jegyellenőri 
állományra is. Az ellenőrzé-
sek során a jegyekhez és 

bérletekhez tar-
tozó érvényessé-
gi adatokat azon-
nal visszakapják, 
és megállapítható 
annak eredete és 
érvényessége. Az 

eszköz alkalmazása a BKK ed-
digi ellenőrzési és pótdíjazá-
si folyamatát nem változtatja 
meg, hanem segítséget nyújt 
ahhoz, hogy az ellenőrzés ha-
tékonyabb és pontosabb le-
gyen. A pótdíjkövetelését a 
BKK csak akkor érvényesíti, 
ha az átvett értékcikk utóla-
gos vizsgálata alátámasztja a 
hamisítást vagy visszaélést.

A BKK Zrt. felhívja az uta-
zók fi gyelmét, hogy jegyeiket 
és bérleteiket a BKK ügyfél-
központjaiban, pénztáraiban, 
jegykiadó automatáiból vagy 
szerződött viszonteladó part-
nereitől vásárolják meg, ame-
lyek elérhetősége a BKK hon-
lapján elérhető.

Új alkalmazást 
tesztel a BKK

G R E E N  W A Y  H U N G A R Y  Z R T.   1137 Budapest, Szent István körút 2.

E-mail: info@ www.cacl2.hu

HÓFALÓ  Kalcium-klorid granulátum és oldat

G R E E N  W A Y  H U N G A R Y  Z R T.   1137 Budapest, Szent István körút 2.

E-mail: info@

www.cacl2.hu

  Granulátum: 77%-os kalcium-klorid granulátum
  Oldat: 30%-os kalcium-klorid oldat

  5 kg
  10 kg
  25 kg
  1000 kg
  10 l
  1000 l

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

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

www. amitmamegvehetsz. hu

AJTÓ ABLAK  Redőny gyártása-beépítése 5 év 

garanciával! Web: bb-ablak. hu, bb-ajto. hu, e-mail 

cím: bb-ablak@bb-ablak. hu Tel: 06-1/40-60-609 

Mobil: 06-70/679-8417 Nyitvatartás: H-P 9-18, Sz 

9-12 Cím: 1161 Budapest Rákosi út 82.

ABLAK-AJTÓ JAVÍTÁS
MŰANYAG ÉS  fa nyílászárók, tetőtéri ablakok ja-

vítása, szigetelése. Egyedi ajtószárnyak gyártása. 

06-30/793-2443

ADÁS-VÉTEL
ÉREM, PÉNZ  , festménygyűjtő, valamint ötvös, 

ékszerész, restaurátor örököseit keresem a tá-

gyak megvásárlása céljából. Tel.: 06-70/285-1631

ÁLLÁS
MOSODAI KISEGÍTŐKET  keresünk Csepelre 

4-6-12 órás munkarendbe! Nettó 900-1200 Ft/

óra. Havonta AKÁR nettó 115.000-210.000 Ft. Höl-

gyek és urak jelentkezését egyaránt várjuk! Tel.: 

06/20 625 3107

Postai egyesített 
felvevő munkakörbe, 

szakképzettséggel 
rendelkező munkatársakat 

keresünk értékesítési 
tevékenység nélkül, postai 
szolgáltatások ellátására. 

Várható bruttó kereset 
220.000 Ft felett. 

Előrelépési lehetőséggel, magasabb 
fizetés is lehetséges.

Érdekl�dni:
+3620-428-5583 vagy

rotogyakornok@gmail.com
RUHÁZATI ÜZLET  Duna Áruházba eladót ke-

resünk. Dunakeszi, Nádas u. 8. (Buy-Way) 

30/813-9713

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

VÍZ-, GÁZ  -, fűtésszerelőket, csőszerelőket, he-

gesztőket (ív, láng, és AWI) és épületgépészetben 

jártas segédmunkásokat keres budapesti közpon-

tú épületgépész cég hosszútávra, versenyképes 

jövedelemmel. Jelentkezés: 30/520-1610

CO2-hegesztőket
Fényezőket

Lakatosokat
keresünk

gödöllői munkahelyre

• Kiemelten magas bérezés
• Hosszútávú munkalehetőség

• 50 km körzetből a munkába járás 
költsége 100%-ban térített

• Akár azonnali munkakezdéssel

+36-70/384-7636
godallas2015@gmail.com

BÉRES GUMI  Kft. budapesti telephelyére (1239 

Budapest Nagykőrösi u. 351.) férfi  munkatársat 

keres betanított gumiabroncs szerelői munka-

körbe. Magas kereseti lehetőség, cafetéria. Fény-

képes önéletrajzokat a beresgumi@beresgumi. hu 

e-mail címre várjuk.

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!

A Fresenius Medical Care
ADMINISZTRÁTOR munkakörbe 

új kollégát keres budapesti dialízis központban hosszú távra.
Munkavégzés helye: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 13.
E lvárások: érettségi, számítógépes ismeretek (Microsoft Office, 

els�sorban Excel), egészségügyi szoftverek ismerete, együttm�köd� 
képesség, stresszt�r� képesség, precizitás, felel�sségvállalás

F eladatok: adminisztratív feladatok elvégzése, nyilvántartások 
vezetése, jelentések, statisztikák el�készítése, archiválás.

E l�nyt jelent: adminisztratív/egészségügyi adminisztrátori 
tapasztalat, el�ny MedSol programban való jártasság
Jelentkezés önéletrajzzal személyesen a központban vagy e-mailben!

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

Érdekl�dni telefonon lehet: 70/866-7965

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!

06-30/788-6062

Hagyatékot 

is!

222222

ttt

akár

10 000–30 000 Ft 

darabja

Agancs felvásárlás!

A Fresenius Medical Care
DIALIZÁLÓ ÁPOLÓ munkakörbe 

új kollégát keres budapesti dialízis központban hosszú távra.
Munkavégzés helye: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 13.
Elvárások: Ápolói 54/55/feln�tt szakápolói végzettség, EEKH 

kártya, MESZK tagság
8-12 órás munkarendben változó beosztás, két m�szak 

6:00-22:00 között hétf�t�l szombatig, korrekt fizetés és 
egyéb juttatások, színvonalas munkakörnyezet.

Jelentkezés önéletrajzzal személyesen a központban vagy e-mailben!
Kuczora Ildikó – 1077 Budapest, Rottenbiller utca 13.; 

e-mail: ildiko.kuczora@fmc-ag.com 
Érdekl�dni telefonon lehet: 70/866-7965

Ácsszerkezetek készítését, felújítását,

régi tetők javítását, átfedését,

bádogos munkákat,

lapostető-szigetelést,

kőművesmunkát,

kéményátrakást vállalok.

TETŐFELÚJÍTÁS RÖVID HATARIDŐVEL,
AZONNALI KEZDÉSSEL.

Tel.: 06 20 913 8458

SZEMÉLY ÉS  vagyonőröket keresünk Budapest II. 
kerületi, irodaházba. 30/482-0055

NYÍLÁSZÁRÓK BEÉPÍTÉSÉRE  keresünk szak-
embert B. kategóriás jogosítvánnyal, jó kereseti 
lehetőséggel. T.: 06-70/238-5038

VARRÁS!!  Minőségi konfekció gyártásához 
bedogozókat keresünk.Tel.: 06-30/678-4336 
E-mail: info@marthamay. hu

GYAKORLOTT VILLANYSZERELŐKET,  betanított 
villanyszertelőket keresünk Budapesti munka-
végzésre. Fizetés: nettó 240.000 Ft-tól.Tel.: 
06-20/409-0094

NEMZETKÖZI GÉPKOCSI  vezetőt keresünk, hosszú 
távú biztos munkalahetőségre, Magyar-Német vi-
szonylatokra, nyerges szerelvényre CE-kategóriás 
jogosítvánnyal! További Infó: +36-70/772-2221

BUDAPESTI  munkásokat keresünk építőipari se-
gédmunkára hosszú távra Tel.: 06-30/301-0898

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

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

ÉLETJÁRADÉK
LEINFORMÁLHATÓ HÁZASPÁR  életjáradé-
kot fizetne idős hölgynek vagy úrnak. Tel.: 
06-30/291-0463

ÉLETMÓD

 
tanfolyam

hídnál.
 

FESTÉS-MÁZOLÁS
SZOBAFESTÉS 300 Ft/m²,  mázolás 2000 Ft/m², 
tapétázás 900 Ft/m², csempézés, laminált par-
ketta. Anyagbeszerzéssel, bútor mozgatással. 
Tel:06-30-849-6264

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

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

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

GONDOZÁS

IDŐSEK OTTHONA  2018 májusi beköltözéssel 
felvételt hirdet igényes, családias környezet-
ben Vas megyében bentlakásos elhelyezéssel. 
Várjuk szeretettel szakképzett dolgozóinkkal 
ápolást, gondozást igénylő idős emberek je-
lentkezését! Érdeklődjön: +36-30/580-9301, 
e-mail: kalivolgy@gmail.com

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

CSANYTELEKEN 3  szobás családi ház sürgősen 
eladó. Tel: 30/464-5666, 70/588-8600

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

INGATLANKÖZVETÍTÉS  1%-tól, kedvező jutalék-

kal. Telefon: 06-30/984-3962 alacsonyjutalek. hu , 

ingatlanközvetítés 1%-tól

BUDAPESTEN A VÁRBAN  eladó ingatlant kere-

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

KÁDFELÚJÍTÁS
KÁDFELÚJÍTÁS HŐKEZELÉSSEL  , 5 év garanciával. 

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

240-9637, 06-30/989-4284
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Hirdetésfelvétel: Telefon: 06-1/887-0707

A Fresenius Medical Care
F�ÁLLÁSÚ TAKARÍTÓ munkakörbe 

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

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

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

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

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

Érdekl�dni telefonon lehet: 70/866-7965 Arany, ezüst, briliáns, fogarany és órás-, 
ékszerész hagyaték felvásárlás!

KORREKT, MEGBÍZHATÓ, LEINFORMÁLHATÓ

Briliáns ékszerek  
aukciós áron! 

Fazonarany: 9000 Ft-tól 
Arany felvásárlás:  
6000 Ft-tól Az
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BUDAPEST FELVÁSÁRLÁS
1117 K�rösy József utca 7-9.  

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

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

SÁRGA Borostyán 
100 000 Ft-tól

ÚJ ÉV, ÚJ REMÉNYEK, 
SOKKAL TÖBB PÉNZ

Dinasztia Galéria

erede
ti

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

FELMENT az ezüst dísztárgyak 
és dobozos készletek ára 
EXTRA AJÁNLAT!

HERENDI felvásárlás

RÉGI arany,
ezüst,
papírpénz

 

 

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

… az Ön kéménye 
biztonságos?

Kémény-építés, 
kéménymagasítás, 
kémény-felújítás.

06 30 959 3204

kemeny2015@gmail.com

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

KÉMÉNYFELÚJÍTÁS
KÉMÉNYBÉLELÉS

TURBÓS, KONDENZÁCIÓS 
KÉMÉNYEK

ÉPÍTÉSE
Tel.: +36-30/636-80-36 

info.fh2015@gmail.com

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

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

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

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

LAKÁSSZERVIZ
Házépítés, lakásfelújítás

garanciával,
25 év tapasztalattal.

Cégünk teljes körű 
építést-felújítást vállal,

mérnöki háttérrel,
az Ön igénye szerint!

Festés, burkolás, kőműves
munka, víz-, gáz-, villanyszerelés.

Hívjon bizalommal: 
06-20-235-5001

hungerinvestkft@gmail.com

MUNKA

Há
z- é

s la
kásfelújítás

Csak pontosan, szépen,
         úgy érdemes.

Gipszkartonozót,
festőt,

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

ZSIGMOND MIHÁLY  azonnal készpénzzel vá-
sárol hagyatékot: bútorokat, könyveket, fest-
ményeket, porcelánokat, órákat, kitüntetése-
ket, érméket, csipkéket, bizsukat, csillárokat, 
szőnyegeket, bronz réztárgyakat, teljes lakás-
dekorációkat. 06-70/600-1727

ROVARIRTÁS

ROVAR- ÉS 
RÁGCSÁLÓIRTÁS
SZAKÉRTELEM, DISZKRÉCIÓ, 

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS. 
Pl. POLOSKAIRTÁS 10900.- Ft-tól, 

CSÓTÁNYIRTÁS 7900.- Ft-tól.
megrendeles@dunatox.hu

Tel.: +36-1/951-0253,
+36-30/343-3155
SZOLGÁLTATÁS

LAKATOSMESTER!  Rácsok, kapuk, kerítések ké-

szítése, zárnyitás, zárszerelés, lakatosmunkák. 

Tel.: 06-30/299-1211

SZŐNYEG, KÁRPIT
Szőnyeg- és kárpittisztítás

Melegvizes mélymosás, 
vegytisztítás, szegés,

javításHÁZTÓL HÁZIG
www.szonyegexpressz.hu

280-7574 • 06-30/94-94-360
TÁRSKERESÉS

60/172/90 KG  -os magányos férfi  rende-
zett háttérrel, életvidám, sportos, nemdo-
hányzó párját keresi korhatár nélkül. Tel.: 
06-20/449-9872

TETŐ
MAGAS ÉS LAPOSTETŐK  kivitelezését, fel-

újítását, javítását, szigetelését, ezek bádo-

gosmunkáit vállalom! 35 év gyakorlattal! Tel.: 

06-20/92-68-321

PALATETŐ  bontásnélküli felújítása színes, 

mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes ár-

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

www. palatetofelujitasjavitas. hu

TOLLTISZTÍTÁS

TŰZIFA
AKCIÓS KALODÁS  (1mx1mx1m), és erdei m³-es 

(1mx1xm1,7m), és ömlesztett tűzifa rendelhető! 

Ingyenes házhoz szállítás. Jelenlegi termékeink: 

tölgy, bükk, akác, nyárfa. Ár: 11000 Ft-tól. Hív-

jon bizalommal: 30/705-2337 EUTR azonosító: 

AA5854363

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 fél-

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

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

TERMÁL HOTEL  Pávai gyógyszálló Berek-
fürdőn. Simogató gyógyvíz, családias lég-
kör, februárban még tavalyi áron, TB ál-
tal támogatott gyógykezelési lehetőség! 
www. termalhotelpavai. hu T.: 06-59/519-111

HA JDÚSZOBOSZLÓI  üdülés félpanzió-

val. Ár: 20.900 Ft/7éj Tel.: 20/464-0631 

www. jazminapartman. hu

XII., Divatáru üzlet 
Németvölgyi út 2. 

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

email: judit.regner@gmail.com

XV., Média 2000 Bt., 

Ivánka Pál u. 13., Tel.: 417-1837

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

Tel.: 403-0205

XX., Kapucenter,  
Szűrös-Team, 

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

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

Hirdetésfelvétel!

X

N
ÚJ!

Tel.: 887-0707
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MIKOR
ÉS HOL?
KULTURÁLIS 
PROGRAMAJÁNLÓ
Március 3., szombat
9.00 Babaruhabörze

Helyszín: Óbudai Kulturális Köz-
pont (III. ker., San Marco utca 81.)
19.00 „A virágnak megtiltani nem 
lehet…”

Sebestyén Márta és Andrejszi Ju-
dit koncertje

Sebestyén Márta a népzene, And-
rejszki Judit a régizene emblematikus 
alakja. Tavaszváró műsorukon e két mű-
faj zenei párhuzamait, összefüggéseit 
boncolgatják személyes kommentárok-
kal, közvetlen stílusban. Közös koncert-
jeik mindig izgalmas utazást jelentenek.

Helyszín: Marczibányi téri Műve-
lődési Központ (II. ker., Marczibá-
nyi tér 5/a.)
19.00 Révész Sándor „Rock and roll 
közlegények”

Révész Sándor „Rock and roll köz-
legények” címmel , a veszprémi Blues-
berry együttes két gitáros-énekesével, 
Horváth Ákossal és Nagy Gergővel kon-
certezik. A Generál és Piramis slágerek 
mellett megszólalnak a szólóalbumok 
dalai, valamint vadonatúj szerzemé-
nyek is. A repertoár igen, de a lényeg 
nem változott: az előadások most is 
meghitt atmoszférájúak lesznek, kiváló 
zenével és a megszokott, magas színvo-
nalú, magával ragadó előadásmóddal.

Helyszín: Erzsébetligeti Színház 
(XVI. ker., Hunyadvár utca 43/b.)
Március 4., vasárnap
11.00 Nikola a tengernél

Animációs, bábos mese 1 részben 
a Malko Teatro előadásában, a Hold-
világ Kamaraszínház szervezésében, 
3 éves kortól.

Helyszín: József Attila Művelődé-
si Központ (XIII. ker., József Attila 
tér 4.)
Március 9., péntek
19.00 Horgas Eszter: Négy évszak 
és más 

Közreműködnek a Kecskeméti 
Szimfonikus Zenekar és a ClassJazz 
Band, vezényel: Gerhát László.

Horgas Eszter és művésztársai Vi-
valdi legismertebb művét, a Négy 
évszakot új keretbe foglalják, és iz-
galmas, virtuóz, megható történet-
té varázsolják. A fuvolaművész 2001 
óta minden évben új és egyedülálló 
produkcióval lepi meg közönségét. 
Ez alkalommal sem tesz másképp, 
amikor a két zenekarral közösen ad-
ják elő Vivaldi örökérvényű művét, 
de kicsit másképp. 

Helyszín: József Attila Művelődé-
si Központ (XIII. ker., József Attila 
tér 4.)
Március 10., szombat
20.00 Kovács Kati koncert

Kovács Kati a magyar könnyűzenei 
élet egyik legsikeresebb énekesnője. 
Nevéhez számos sláger fűződik, mint 
a Most kéne abbahagyni, a Nem le-
szek a játékszered, vagy a Ha legkö-
zelebb látlak.

Helyszín: Óbudai Kulturális Köz-
pont (III. ker., San Marco utca 81.)
Március 14., szerda
10.00 A négyszögletű kerek erdő 
meséi

A Főnix Műhely előadása a Hold-
világ Kamaraszínház szervezésében.

Helyszín: József Attila Művelődé-
si Központ (XIII. ker., József Attila 
tér 4.)
19.30 Lépcsőházi történetek: Ella-
sound koncert 

A „Lépcsőházi történetek” elneve-
zésű események akusztikus koncer-
teket takarnak, melyek az Andrássy 
palota patinás lépcsőházában kerül-
nek megrendezésre. 

A második lépcsőházi koncert fel-
lépője az Ellasound zenekar lesz. Az 
Ellasound zenekar alapítója Dóczy 
Gabriella hárfás-énekes. 2017 eleje 
óta dolgozik együ tt Bordás Zoltán-
nal (ü tőhangszerek) és Szabó Má-
tyással (basszusgitár). A formáció 
alapvetően saját, angol nyelvű da-
lokat alkot, főként könnyűzenei mű-
fajokban. Kü lön projektként hozták 
létre a PopPoets néven futó előadást, 
amelyben verseket dolgoznak fel. 
Ennek a műsornak a kü lönlegessé-
ge, hogy hangszerelés tekintetében 
kiegészü ltek, Csonka Boglárka kla-
rinétjátéka színesíti a megzenésített 
műveket.

Helyszín: Budavári Művelődési Ház 
(I. ker., Bem rakpart 6.)

Sziget - Dua Lipa és a Gorillaz is fellép az idei Szigeten
Az idei Brit Awards-ra öt kategóriába is jelölt Dua Lipa és a világ egyik legnépsze-

rűbb virtuális együttese, a Gorillaz is fellép az idei Sziget fesztiválon, amelyet au-

gusztus 8. és 15. között rendeznek meg.Kikapcsoló

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

e-mail: rejtveny@szuperinfo.hu
2018. március 9.

rejtvénycsomagot sorsolunk ki.
A helyes megfejtést és a nyertesek nevét 

A Szuperinfó 2018/7. heti rejtvényének megfejtése:

Nyertese:
Bencsik Zsolt, Budapest II.

Gratulálunk! A nyereményeket postán küldjük el.
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Nagykoncertet ad március 
3-án a Piramis együttes Bu-
dapesti MOM Sportcsarnok-
ban (MOM Sport). A zenekar a 
tavaly októberben elhunyt alapító 
tagra, Som Lajosra is emlékezni fog 
az estén.

A Piramis MOM Sportbeli koncert-
je egy országos koncert nyitóbulija, a 
következő állomások között lesz Püs-
pökladány, Komárom, Bős és több 
erdélyi, szlovákiai, szerbiai te-
lepülés is.

A hard rock csapat a hetvenes 
évek második felében talán a leg-
népszerűbbnek számított Ma-
gyarországon, 1974 és 1982 kö-
zött hét lemezt jelentetett meg. A 
Piramisban ebben az időszakban 
Závodi, Gallai, Köves és Som mel-
lett Révész Sándor énekelt. A csa-
pat az alapfelállásban 1992-ben 
és 2006-ban is visszatért néhány 

nagykoncertre; a 
Nyemcsókkal és Vö-
rössel felálló Piramis 2009 óta zenél.

Christine „Lady Bird” McPherson (Saoirse Ronan) tel-
jesen olyan, mint a szeretettől túláradó, megrög-
zötten makacs és határozott anyja, Marion 
(Laurie Metcalf), akivel örökös harcban 
áll. Marion nővér, és fáradhatatla-
nul dolgozik, hogy ellássa család-
ját, miután Lady Bird apja elve-
szíti az állását. A kaliforniai 
Sacramentóban vagyunk 
2002-ben, az amerikai 
gazdaság szeszélyes 
változásai közepette 
játszódó történet ér-
zékeny tükröt tart 
a kapcsolatoknak, 
melyek formálnak 
minket, a hitek-
nek, melyek meg-
határoznak min-
ket és a páratlan 
szépségű hely-
nek, amelyet ott-
honnak nevezünk.

Nyolc koncertből álló fesztivált szer-
vez a Nádor Teremben G. Horváth 
László hegedűművész művészeti ve-
zetésével az Egy Hangversenytere-
mért Alapítvány március 16–18 között. 

A koncertsoro-
zat célja Ludwig van 

Beethoven vonósné-
gyeseinek előadása. 

Beethoven a zenetör-
ténetben egyedi módon 

jutott el a bécsi klasszikus 
zenei környezetből indulva a 

romantikus világon át szinte a 
bartóki modernitás és összetett-

ség világába. Ezt a fantasztikusan 
gazdag utat mutatja be a három na-
pos koncert- és előadássorozat.

A minifesztiválon kilenc vonósné-
gyes, továbbá az Anima Musicae Ka-
marazenekar lép fel.

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

Kevés olyan ikonikus fi gura 
van a színháztörténetben, 
mint III. Richárd. A sztereo-
típia: Richárd, a véreskezű 
zsarnok. De ki ez az ember 
valójában, és milyen az a 
közeg, amely engedi őt fel-
emelkedni? Kegyetlenül és 

csillogó in-
tel-

lektussal szerzi meg magának a trónt, 
miközben szórakoztatja és egyben 

cinkosává teszi a mindenkori szín-
házi publikumot. Igazi színház-

csináló. Hamlet után övé a 
leghosszabb Shakespeare- 

szerep a maga 1124 sorá-
val. E hálásan gyűlöletes 

figurának eljátszása 
mindig fontos állo-
más egy színész pá-
lyáján. III. Richár-
dot ezúttal Alföldi 
Róbert alakítja, 
akit színészként 
először láthatunk 
a Radnóti színpa-
dán. Az előadást 
Andrei Şerban 
rendezte.
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Vonósnégyes fesztivál

Shakespeare: III. Richárd

Lady Bird

Piramis-
nagykoncert 
a MOM 
Sportban

A King Crimson június végén Budapesten lép fel
Európai turnéja során Budapesten is fellép a King Crimson. A progresszív rock legendás együt-

tese június 29-én a Müpában ad koncertet, amelyen megidézik a King Crimson valamennyi 

korszakát, a dalok között hat olyan darabbal, amelyet korábban koncertjeiken nem játszottak.Kikapcsoló

Ikrek
Eljött az idő, hogy át 

kellene gondolnia azt, 

miként próbálja elérni 

a céljait. Könnyen 

lehet, hogy rossz 

eszközöket választ, 

vagy nem megfe-

lelően közelít a 

dolgokhoz.
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Rák
A napokban kiegyen-

súlyozott és harm
onikus 

lesz. Szám
íthat kon-

fliktusokra, de m
eg-

lepően jól kezeli ő-

ket. Arra lesz figyel-

mes a héten, hogy 

sokat 
fejlődött 

m
ostanában.
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Skorpió

A hét nem
 hozza azt a 

várt nyugalm
at, am

ire 

vágyik. Feszültség ke-

letkezhet élete több 

területén is, várat-

lan nehézségekkel, 

akadályokkal ta-

lálja szem
be m

a-

gát. 

Nyilas
A következő napokban 

rendkívül érzékeny lesz, 

aminek persze meg-

lesznek a maga elő-

nyei és hátrányai. 

Sötétebben látja 

majd a helyzetét, 

mint amilyen va-

lójában lesz.
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Bruce Willis
A halak férfi mindig újabb és 

újabb hódításokra vágyik. A már-

cius 19-én született Bruce Willis 

életében is ez a személyiségjegy 

dominált, csupán idősebb korára 

higgadt le valamelyest.
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Életmód
Nemcsak a vérnyomást csök-
kenti, hanem erősíti a lábiz-
mokat a lépcsőzés, különö-
sen az ösztrogénhormon 
hiányában szenvedő klima-
xos nőknél, akik hajlamosak 
a szív- és érrendszeri és izom-
problémákra - derítette ki az 
Észak-amerikai Menopauza 
Társaság (NAMS) Menopause  
című folyóiratában közzétett 
új tanulmány.

Nehéz a meg-
felelő mozgásfor-
mát kiválasztani 
a menopauza 
utáni nők számá-
ra, mivel egyes 
sportok egész-
ségi problémá-
kat okozhatnak. 
A nagy intenzi-
tású rezisztencia 
edzés hatékony 
lehet a korral járó 

izomvesztés feltartóztatására, 
ám fennáll a kockázata an-
nak, hogy növeli a vérnyo-
mást a magas vérnyomásban 
szenvedő és a magas vérnyo-
más előszobájában lévő kö-
zépkorúaknál. Ezt a negatív 
hatást ellensúlyozhatja az ae-
robik és a rezisztencia edzé-
sek kombinálása, de létezhet-
nek akadályok, amelyek miatt 

sok nő nem végez-
heti azokat. 

A lépcsőzés azon-
ban kombinálja az 
aerobik és a rezisz-
tencia edzés elő-
nyeit, mivel javítja a 
vérkeringést és erő-
síti a lábizmokat.

Ráadásul segít 
a zsírégetésben és 
csökkenti a csont-
ritkulás kockáza-
tát is.

„Áthelyezi” a beszédkészséget az agyvérzésen átesett babák agya
Egészséges területre „helyezi át” a beszédkészségeket a stroke-on átesett babák agya - állapította 

meg képalkotó eljárás segítségével egy amerikai kutatócsoport. A Georgetowni Egyetem tudósai 

azt remélik, munkájuk segíthet a stroke-ot szenvedett felnőttek rehabilitációjában is.

Lépcsőzéssel az alacsonyabb 
vérnyomásért

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!

Tekintsék meg megújult weblapunkat: louisgaleria.hu A Louis Galériában az értékbecslés ingyenes! 

Bármilyen brilles ékszer, gyűrű, lánc,  
fülbevaló, bross akár 100 000–5 000 000 Ft-ig 
(a brillkő méretétől függően)

Aranypénzek grammja akár 18 600 Ft

Magyar 10 koronás 
1914

Törtarany és fazonarany felvásárlás!
Fogaranyat (foggal együtt is!)
Fazonarany: 8000–18 600 Ft/gr  
Törtezüst, fazonezüst: 170–1000 Ft/gr

A HÍR IGAZ!!!  
A sárga golyós  

borostyánt súlytól függően  
50 000–100 000– 

200 000–300 000 Ft-ért 
vásároljuk!!

Keresek Angelus, Heuer, Marvin, Doxa, Bovet,  Tavannes,  
Breitling, Vetta acél stopperos órákat 100 000–300 000 Ft-ig!

Zsebórák 200 000–
600 000 Ft-ig!

Gyűjteményembe keresek színes,  
régi eozinmázas  körpecsétes  

Zsolnay porcelánt! Kimagasló áron, 
törötett is! Mérettől  

függően 300 000–3 000 000 Ft-ig!

Váza  
szőlőfürtökkel 

levelekkel

Váza  
relife 

mintákkal

Kaspó őzzel

Virágtartó

Panorámás 
Kaspó

Tál relife 
mintával

CARTIER
Acél:  

akár 80 000 Ft
Arany:  

akár: 100 000 Ft

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

Zsigmond forint

Leonardo Hotel Budapest IX., Tompa u. 30-34.
Március 6. kedd 10-16-ig

EGÉSZ NAPOS FELVÁSÁRLÁS! 

Gyűjteményeket bármilyen nagy tételben megvásárolok!

06-1/316-3651, 06-30/944-7935 • E-mail: lakatos@mconet.hu Exkluzív üzletünk: Budapest II. Margit krt. 51–53.
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