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Franciaország 
a legnépszerűbb

KÖZELEG AZ SZJA HATÁRIDŐ
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A külföldi látogatói számokról készült 
első becslések azt mutatják, hogy még 
mindig Franciaország a világ elsőszá-
mú turisztikai célpontja. A japánok 
visszatérése volt a valódi tét, ugyan-
is az iszlamista merényletek miatt a 
japán turisták jelentős része mondta le 
Franciaországba tervezett útját.  5. oldal
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A Margaret Island Bakancslistája
A csapat 2017 első ne-

gyedévében az ország 

leghíresebb klubjaiban 

ad várhatóan teltházas 

koncerteket. A tavaszi 

turné egyik csúcspontja 

egy születésnapi koncert lesz május 4-én a Buda-

pest Parkban. 3. oldal

Észak-Pest

www.ajtofelujitas-dunakanyar.hu

+36 70 419 9000

Utána

Előtte

BONTÁS NÉLKÜL
AJTÓFELÚJÍTÁS

AKÁR
1 NAP ALATT!

KERESKEDELMI 
ÉRDEKL�DÉS�,  

M�SZAKI VÉGZETTSÉG� 
KOLLÉGÁT KERESÜNK 

SZENTENDREI IRODÁBA. 
Fontos, hogy önállóan  

és csapatban is tudjon dolgozni. 
Hosszú távú munkalehet�ség, 

változatos munkakör.
Elvárások:  

– m�szaki affinitás
– B kat. jogosítvány

– fogékonyság
– jó helyzetfelismer� készség

– kiváló kommunikációs  
készség, magabiztosság

Az önéletrajzokat  
az alábbi e-mail címre várjuk:  

info@alukov.hu

Hirdesse meg Budapesten!

Tel.: 887-0707

Fehívjuk a betegek figyelmét, 
hogy a Görgey Artúr utcai 

SZAKRENDELŐBEN működő 
fül-orr-gégészeti és az audiológiai 
szakrendelésünkön mindenkinek 

INGY ENES 
H A LL ÁSV IZSGÁ L ATOT 

biztosítunk!
Nagyothalló betegeinknek 
elérhetőek személyre 
szabott hallásjavító készülékek.

Rendelési idő: a hét minden munkanapján
Érdeklődni és bejelentkezni az alábbi telefonszámokon lehet.

Tel.: 369-47-77, 06-70-418-5170
Tamatika Kft.

Hallókészülék elemek kedvezményes áron kaphatók!

ABLAK, REDŐNY, 
SZÚNYOGHÁLÓ

Időtálló minőség Sziléziából. 
-55% AKCIÓ

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

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

Műanyag, fa, alumínium 
nyílászárók most 10% 

kedvezménnyel!
• Ingyenes felméréssel

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

e-mail: nyaryablak@gmail.com A
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Újra közlekedik a D2-es átkelőhajó
A kedvezőbb időjárásnak köszönhetően ismét közlekedik a D2-es átkelőhajó. A 2-es metró pótlása 

idején a Batthyány tér és a Kossuth Lajos tér között közlekedő D2-es hajó a megszokott menet-

rend szerint (munkanapokon 7.30 és 19.00, hétvégente 9.00 és 19.00 között 15 percenként) jár. 

 ■ Az új típusú szemé-

lyi igazolványra is fel 

lehet tölteni a vasúti 

bérletet. A szolgálta-

tást a Budapest-Pusz-

taszabolcs vonalon kí-

sérleti jelleggel vezet-

te be a MÁV-Start Zrt.

A vasúti bérleteket az igazol-
ványok chipje tárolja, így az 
utasok az e-személyivel iga-
zolhatják a vásárlást, ráadá-
sul 3 százalék kedvezményt 
is kapnak a vételárból. Ilyen 
bérletet vásárolni Budapest 
Déli pályaudvaron és Pusz-
taszabolcson, valamint Száz-
halombattán lehet.

A 2016. november 14. előtt 
kiadott igazolványoknál az 

alkalmazáshoz szükséges app-
likációt a bérletpénztáraknál 
lehet telepíteni, az újabb iga-
zolványoknál erre nincs szük-
ség. A személyi igazolványokra 
elektronikusan fölírt vasúti bér-
leteket a jegyvizsgálók gyorsan 
ellenőrizhetik, a vásárlás pedig 
egyszerűbb és gyorsabb.

A bérlet offl ine módon is 
biztonságosan ellenőrizhe-
tő, a kártyára fölírt bérletet a 
régióban még egyetlen vasút-
társaság sem vezette be.

Amennyiben sikeres lesz 
az új rendszer, a szolgáltatást 
más vonalakra is kiterjesztik, 
és további informatikai fej-
lesztéseket is bevezetnek a 
kényelmesebb jegyvásárlás 
érdekében. 

AktuálisAktuális
E-személyire is fel lehet E-személyire is fel lehet 
tölteni a vasúti bérletettölteni a vasúti bérletet
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Nem kell kérni Nem kell kérni 
az szja-bevallás az szja-bevallás 
elkészítésételkészítését
Nem kell külön kérni a sze-

mélyijövelemadó-beval-

lás elkészítését, a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal (NAV) 

elkészíti mindazoknak, 

akik munkáltatótól sze-

reztek jövedelmet tavaly 

- hívta fel a figyelmet Kis 

Péter András, a NAV adó-

szakmai szóvivője az M1 

adásában. Kérni csak azt 

kell, hogyan juttassák el a 

bevallási tervezetet az adó-

alanyhoz. Akinek van ügy-

félkapuja, annak még ezt 

sem kell megtennie, már-

cius 15-e után megnézhe-

ti a dokumentumot. Aki 

nem szeretne ügyfélkaput 

nyitni, a postázást kérheti, 

amit idén először sms-ben 

is meg lehet tenni. Aki fő-

állása mellett egyéni vállal-

kozóként is dolgozik, annak 

magának kell elkészíte-

nie szja-bevallását.  A NAV 

mintegy 3,8 millió adózó-

nak küldött levelet az év 

elején, ebben megkapták 

az szja 1 százalékáról szó-

ló rendelkező nyilatkoza-

tot, amit már most be lehet 

küldeni az adóhatósághoz. 

Az egyéni vállalkozóknak 

és az áfa fizetésére kötele-

zett magánszemélyeknek 

február 27-ig kell benyújta-

niuk tavalyi szja-bevallásu-

kat, illetve ez az evások és 

katások határideje is.

www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu

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

Manual Hungary Kft.
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A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
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óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt  ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooootttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééédddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllllllllllllllllllllllllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááállllllllllllllllllllllllllllllltttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllllllllllllllllllllllllőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssszzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüllllllllllllllllllllllllllllllllőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss...................................
Ha szeretné vállalni gyermekvédelmi 

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

gyermekeknek, akkor jelentkezését várjuk az 
alábbi telefonszámon:

06-30/624-2840 • www.szentagota.hu
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Hazánk két ikonikus 
mulatós nagyágyú-
ja, A jó LaciBetyár 
és Bunyós Pityu ré-
ges-régi jó barátok. 

A minap a fog-
csikorgató mínu-
szokban épp nép-
szerű műsorukat, 
az Eszem-iszom, dí-
nom-dánomot for-
gatták egy befagyott 
tavon, amikor A jó 
LaciBetyár lába alól hirtelen 
kicsúszott a talaj és hatalma-
sat esett. A Sláger TV sztárját 
szerencsére nem érte sérülés, 
de egyből gyanítani kezdte, 
hogy szerencsétlenségének 
okozója kollégája és jó barát-
ja, Bunyós Pityu lehet, aki ha 
csak teheti, előszeretettel vic-
celi meg őt. 

– Gyerekként gyakran szó-
rakoztunk azzal, hogy a jégen 

kirúgtuk egymás lábát. A jó 
LaciBetyárt is megtréfáltam, 
aki egy óvatlan pillanatban 
el is terült. Aztán még jól meg 
is hempergettem őt a hóban 
– árulta el Bunyós Pityu, aki-
nek tette nem aratott osztat-
lan sikert, mivel kollégája 
betyárgatyája alatt nem vi-
selt semmit és a kemény mí-
nuszokban igencsak fázott a 
jégen. 

A csapat 2017 első negyed-
évében az ország leghíresebb 
klubjaiban ad várhatóan telt-
házas koncerteket. A tava-
szi turné egyik csúcspont-
ja egy születésnapi koncert 
lesz május 4-én a Budapest 
Parkban.

A Margaret Island tavaly 
nyáron az egyik legnépsze-
rűbb hazai fesztiválzene-
karaként bejárta az egész 

országot. A sikerre való te-
kintettel most ismét turné-
ra indulnak, amelyet Debre-
cenben meg is nyitottak egy 
teltházas koncerttel. A koráb-
bi és a decemberben megje-
lent „Bakancslista” című al-
bumuk anyagát hallhatjuk 
országszerte egy-egy öröm-
zenélés keretében. A reperto-
árban többek között legújabb 
slágerük, a „Veled minden” is 

szerepel, amely már máso-
dik hete listavezető a Petőfi  
Rádióban. 

A turné végállomása a 
Margaret Island eddigi leg-
nagyobb koncertje lesz a Bu-
dapest Parkban május 4-én, 
ahol harmadik születésnap-
jukat ünneplik majd meg a 
rajongókkal közösen. 

– Rengeteg olyan dolog tör-
tént velünk az utóbbi időben, 
amiről kiskorunk óta álmodoz-
tunk, így kihúzhattuk a saját 
bakancslistánkról. Ezekből az 
élményekből íródtak az új le-
mez dalai, de vágyaink betel-
jesülésének tartjuk ezt az or-
szágos turnét, és a harmadik 
születésnapi koncertünket is a 
Budapest Parkban, amire már 
nagy izgalommal készülünk – 
nyilatkozta Lábas Viki, énekes. 

Megismerhetjük a Margaret Megismerhetjük a Margaret 
Island Bakancslistáját!Island Bakancslistáját!

Ezért csúszott ki Ezért csúszott ki 
A jó LaciBetyár alól a talaj A jó LaciBetyár alól a talaj 

FFFrriiddddaaa -- őőőssbbbbeeemmmmuuuttaaatttóó aaazz ÁÁÁÁttrriuummm FFilllmmm--SSzzzíínnhhhááázzbbbaaannnn
A Duda Éva Társulat és a Budapesti Operettszínház közös produkciója a próza, a zene, a tánc és a 

videóanimáció egyedi hatásával idézi meg Frida Kahlo életét. A női erő és hit, ami a mexikói fes-

tőnő életét jellemezte, Frida címmel márciustól az Átrium Film-Színházban elevenedik meg.

Mit „lát” az ultrahang?Mit „lát” az ultrahang?
 ■ Az ultrahang (UH) 

vizsgálat olyan kép-

alkotó eljárás, amely 

a különféle sűrűsé-

gű szöveteken át-

haladó, illetve visz-

szaverődő hanghul-

lámok segítségével 

enged betekintést a 

test belsejébe. A kép-

ernyőn megjelenített 

kép alapján radioló-

gus szakorvos állít-

ja fel a diagnózist.

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

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

MIRE AD VÁLASZT?

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

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

hasüregi folyadék- vagy 
gennygyülemek, a rejtett 
vérzések. 

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

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

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

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

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

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

Verhetetlen téli akció Óbudán!! 
Jöjjön el az Alfa Egészségközpontba 2017. március 22. 
napjáig, végeztesse el nálunk a hasi, alhasi, ízületi, 

pajzsmirigy, mélyvénás ultrahangvizsgálatot, 
amely vizsgálati típusonként 12.900 Ft helyett 

CSAK 9.000�Ft!
Kettő vagy több terület vizsgálata esetén 

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

www.alfaegeszsegkozpont.hu
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PaparazziPaparazzi
Vince Aliz Liza újra az X-Faktorban
Vince Aliz Liza különleges hangjával és egyéniségével kivívta mentora, Tóth Gabi és a nézők elismerését is. 

Liza, miután kiesett a tehetségkutatóból, tovább folytatta énekesi karrierjét, ám nemrég kiderült, hogy egy 

újabb kihívás is vár rá. Az énekesnő az X-Faktor 2017-es szériájában a casting stáb munkáját segíti.

 ■ Február 17-én volt 

a bemutatója a Buda-

pesti Operettszínház-

ban az Ének az eső-

ben című musicalnek, 

amely az azonos című, 

feledhetetlen klasszi-

kus film alapján készült. 

Gömöri András Máté, a Buda-
pesti Operettszínház fi atal te-
hetsége Don Lockwoodot kelti 
életre a káprázatos látványele-
mekben és zenei csemegékben 
bővelkedő előadásban.

– Hogyan jellemeznéd a pro-
dukciót? Milyen lesz a hangula-
ta, a látványa, a zenei világa? 

– A zene adottság ebben 
az esetben, egy klasszikus-
nál nem nagyon lehet bele-
nyúlni, maximum egy-két rit-
must, néhány apróságot lehet 
megváltoztatni. Azt hiszem, 
felesleges is lenne bármit mó-
dosítani benne, hiszen egy 
fantasztikus holly woodi fi lm-
ről van szó, amelynek zenéjét 
Oscar-díjra is jelölték. A mi-
nap éppen arról beszélgettünk, 
hogy a színház egy egészen 
másik dimenzió lehetőségét 
adja a közönségnek. Abban 
az időben és helyen történik 
meg egyszer, ugyanolyan mó-
don nem lehet teljesen ugyan-
azt a produkciót létrehozni. Az 
Ének az esőben című színda-
rabban ráadásul fantasztikus 
színészi gárda vesz részt, elég 
csak Szulák Andreára, Szine-
tár Dórára, Gálvölgyi Jánosra, 
Szabó P. Szilveszterre, Kerényi 
Miklós Mátéra gondolkodni, de 
a sort tovább lehetne folytat-
ni. Meg kel találni, mikor ér-
demes egy csipetnyi szünetet 
tartani, vagy mikor kell meg-
tolni, nagyon vékony a mezs-
gye, hogyan lehet a közönsé-
get minél inkább elvarázsolni 
egy olyan világban, amely a 
meseszerűségével, szépségé-
vel, kedvességével hat. Ez nem 
egy Shakespeare darab, itt más 
eszközökre van szükség. Egy-
szer a csodálatos Oszvald Ma-
rika mondta, hogy az operett 
nem azt mutatja meg, milyen a 
világ, hanem azt, milyen lehet-
ne. Az Ének az esőben is ilyen 
darab: megmutatja, milyen le-
hetne a világ ideális esetben.  

– A darabban Don Lockwood  
karakterét formálod meg, ame-
lyet a fi lmben Gene Kelly ala-
kított. Milyen ez a fi gura, ho-
gyan kerested és találtad meg 
vele az összhangot?

– A fi lmben egy harmincas 
éveiben járó, befutott, holly-
woodi fi lmcsillag a főszereplő, 
akiben semmilyen kétség nem 
merül fel magával kapcsolat-
ban. A legfőbb feladatot annak 
tekintettem, hogy megtaláljam 
magamban azt a magabiztos-
ságot, önbizalmat, az irigysé-
get jól kezelő, önkritikus és 
öntudatos személyiséget, ami 
egy pályafutása csúcsán járó 
hollywoodi sztárra, amolyan 
életművészre jellemző. Ki kell 
alakítanom azt a bájos, igazi 
életművészt, azt a férfi  alfát, 
akivel minden férfi  barátkozni 
akar, és minden nő a társaságá-
ra vágyik. Szeretném, hogy ha 
valaki meghallja a nevem vagy 
meglát, az mosolyra késztesse. 
Persze jó értelemben. Ugyan-
akkor olyan érzéseket is vissza 
kell adnom minél hiteleseb-
ben a színpadon, amelyben a 
legtöbbünknek már volt része 
az életben: amikor egy szerel-
mes csóktól olyan boldogsá-
got érzünk, hogy dalra faka-
dunk, vagy táncra perdülünk 
akár az esőben is. Erről a gyer-
meki bájról, szertelenségről, a 
boldogságra rácsodálkozásról 

gyakran megfeledkezünk a 
hétköznapokban.

– Mikor találkoztál legelő-
ször a színház világával és mi 
ragadott meg benne?

– Még 2002-ben történt, a 
miskolci színházban, a Mózes 
című darabban. A szerepem 
szerint el kellett egy szikla mö-
gé bújnom. Szemben velem 
900 néző ült a színpadon, mö-
göttem a takarásban pedig fo-
lyamatosan pacsiztunk a sta-
tisztákkal. Ez a huncutság, 
zsiványság, cinkos összeka-
csintás jellemzi az egész szín-
házi világot. 

– Eddig főként musical elő-
adásokban találkozhattak ve-
led a nézők a Budapesti Ope-
rettszínházban. Tudomásod 
szerint tervez veled a vezető-
ség az operett területén is?

– Nagyon szeretem az ope-
rett világát, hiszen igazi mese-
beli, pompázatos, színes világ. 
A Budavári Palotakoncerten 
eddig, egy kivételtől eltekint-
ve mindig felléptem, csupán 
tavaly kellett kihagynom, mert 
az Ének az esőben szegedi pró-
báin voltam jelen. Alapvetően 
prózai színésznek tartom ma-
gam, de mindig örülök, amikor 
énekelhetek, táncolhatok. Nem 
tudom, az Operettszínházban 
terveznek-e velem operettek 
terén, én mindenesetre örül-
ni fogok, ha gondolnak rám.

– Az utóbbi években eltá-
volodtál a prózai színháztól. 
Tervezel valamikor részben 
vagy teljesen visszatérni hoz-
zá? Hiányzik?

– A szívem egyik csücske 
a zenés színház, de hiányoz-
nak a prózai szerepek is, így 
elkezdtem dolgozni egy régóta 
dédelgetett álmomon. Egyelő-
re konkrétumokat nem szeret-
nék ennek kapcsán elárulni, 
de elkezdtünk dolgozni egy 
fi atal rendezővel egy új pró-
zai projekt megvalósulásán. 

– Milyen típusú karakterek 
állnak hozzád közelebb?

– Általában az aktív, do-
mináns, lazább, gondolko-
dó szekciókba osztanak be, 
ilyen például Benvolio szere-
pe a Rómeó és Júliában. De 
nagyon szeretnék „csúnya”, 
intrikus karaktert is megfor-
málni. Nem szeretném, ha 
beskatulyáznának a helyes 
„beachboy” szerepébe, meg 
sokszor izgalmasabb is egy 
intrikus személyiség alakítá-
sa. Kedvencem nincsen, min-
den szerepben megtalálom az 
élvezetet. 

– Mi az, amit szerinted még 
tanulnod kell a szakmáról, il-
letve mi az, amit még szeretnél 
megtanulni róla?

– Jó pap holtig tanul, amit 
lehet, mindent szeretnék erről 
a hivatásról megtanulni! Amit 
például Lehoczky Zsuzsa mű-
vésznő alakít az Isten pénzé-
ben, minden alkalommal tá-
tott szájjal fi gyelem. Már-már 
olyan szélsőséges, mondhat-
nám azt is, kicsit pofátlan, de 
potyogó könnyekkel fi gyeled 
és lenyűgöz, amit látsz. Vagy 
szeretném eltanulni azt a ké-
pességet, ahogyan tud játszani 
az arcával, a tekintetével Sza-
bó P. Szilveszter, már a megje-
lenése tekintélyt parancsol. De 
ezernyi példát tudnék mon-
dani a kollégáimon keresztül, 
mindenkitől lehet és kell is ta-
nulni színészi eszközöket, én 
pedig soha nem voltam ellene 
a tanulásnak. 

– Mi az a három dolog sze-
rinted, amitől valaki jó szí-
nész lesz?

– Tehetség, kisugár-
zás és lehetőség, hogy ezt 

megmutassa. Sokan vannak, 
akik hiába vannak az első ket-
tő birtokában, akkor sem tud-
ják ezt megvillantani.

– A fi lmezés sem idegen szá-
modra, hiszen néhány epizód 
erejéig szerepeltél a Barátok 
közt napi sorozatban. Az hogy 
tetszett? Mennyire érezted ma-
gadénak a fi lmezést? Szívesen 
forgatnál többet, akár sorozat-
ban, akár fi lmben?

– Örömmel vettem részt a 
Barátok köztben, még ha egy 
más típusú színészi munkát is 
igényelt. Egy feszített tempó-
jú, napi sorozatról beszélünk, 
szűkebb idő van a munkára, 
gyorsan fel kellett vennem a 
tempót. Nagyon szívesen for-
gatnék a jövőben is, és nem tit-
kolom, sok helyre adtam már 
be az anyagom, hogy castingo-
kon szóba kerülhessek én is. 
Nagyon örülnék, ha a jövőben 
összejönne egy fi lmszerep.

– Milyen céljaid vannak a 
hivatásod területén? 

– Szeretném magam minél 
több oldalról megmutatni, 
olyan szerepekben is, ame-
lyek talán távol állnak a sze-
mélyiségemtől. Szeretném, ha 
minél több szakmai sikerben 
lehetne részem, amelyekkel 
hitelesíthetném magam az 
egész szakma körében.

– Milyen feladatok várnak 
még rád a közeljövőben? Mi-
lyen előadásokban talál-
kozhatnak veled a nézők 
mostanában?

– Az évadból már csak né-
hány hónap van hátra, sok 
nagyszerű előadás van az 
Operettszínház repertoárjá-
ban, például a Virágot Alger-
nonnak vagy akár a Marie An-
toinette, amelyek folyamatos 
kihívást jelentenek. Emellett 
saját projektek megvalósu-
lásán is dolgozom. Március 
4-étől, havonta egyszer a bu-
dapesti Restro Puskinban a ré-
gi idők kávéházi estéit vará-
zsoljuk vissza. Az esteknek én 
leszek a házigazdája. Mindig 
más, közismert vendégeket 
hívok, velük beszélgetek és 
lesz közös produkció is. Ez is 
egy új feladat, én viszont sze-
retem folyamatosan próbára 
tenni magam. Budai Klára

Gömöri András Máté: „Szeretem folyamatosan próbára tenni magam”Gömöri András Máté: „Szeretem folyamatosan próbára tenni magam”

Fo
tó

: D
us

ha
 B

él
a

M
os

óg
ép

ek
 s

ze
re

lé
sé

t v
ál

la
lo

m
!    

  T
el

ef
on

: 0
6-

20
/9

50
-4

9-
41

    
  F

el
új

ít
ot

t m
os

óg
ép

ek
 g

ar
an

ci
áv

al
!



52017. február 23.

UtazásUtazás
Új szálloda nyílt Budapest 
belvárosában, a Király utca 
és a Gozsdu udvar szomszéd-
ságában, az Asbóth utcában. 
A 101 szobás, négycsillagos 
Exe Danube Budapest üze-
meltetője a spanyol Group 
Hotusa Grupo. A felújított, 
egykori irodaház mértéktartó 
homlokzata mögött a belső-
építész az aktuális trendek-
től eltérően izgalmas, színes, 
ugyanakkor mégis elegáns, 
klasszikus art deco stílust al-
kalmazott a modern igények-
hez igazítva. A végeredmény 
tágas, exkluzív és letisztult 

formavilág. Az Exe Danube 
Budapest úgynevezett okos 
szálloda, ugyanis a ma már 
alapfelszereltségnek számí-
tó okostévé és szélessávú in-
ternet mellett okos szobafel-
ügyeleti rendszerrel szerelték 
fel. Ez vezérli a fűtést és lég-
kondicionálást, valamint az 
elektromos berendezéseket 
és a világítást úgy, hogy a ven-
dégeknek még a szobakártyát 
sem kell használniuk. A rend-
szer érzékeli, hogy van-e vala-
ki a szobában, esetleg alsza-
nak-e, és ennek megfelelően 
kapcsolja be a hűtést-fűtést, 

illetve a berendezéseket. A 
kényelmi funkció mellett az 
okos szobák előnye, hogy a 
rendszer csökkenti az ener-
giapazarlást, vagyis nemcsak 
a kényelmet, de a klímavédel-
met is szolgálja. 

Franciaország mint cél-
pont visszaesett, de a 
külföldi látogatói szá-
mokról készült első 
becslések azt mutatják, 
hogy még mindig a vi-
lág elsőszámú turiszti-
kai célpontja. 

A japánok visszatéré-
se volt a valódi tét, ugyanis az 
elmúlt két évben 238 áldo-
zatot követelő franciaországi 
iszlamista merényletek miatt 
a japán turisták jelentős része 
mondta le Franciaországba 
tervezett útját. A tavalyi év 

utolsó hónapjaiban viszont 
már ismét tömegesen érkez-
tek a turisták a szigetország-
ból, és 2017 első negyedére 
hatvan százalékkal növeke-
dett a repülőjegy-foglalások 
száma Japánból.

Védi a környezetet az új budapesti okos szállodaVédi a környezetet az új budapesti okos szálloda Töretlen Franciaország népszerűségeTöretlen Franciaország népszerűsége

Rovinji étterem kapta az első horvátországi Michelin-csillagot
Az Isztriai-félszigeten lévő Rovinj egyik étterme kapta az első horvátországi Michelin-csillagot. A Monte ne-

vű étterem mellett még több mint 30 vendéglátóhelyet tartott ajánlásra méltónak a világ talán legismertebb 

étteremkalauza.

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

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

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

ERDÉLY GYÖNGYSZEMEI 
5 nap 4 éj

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

svédasztalos reggeli, szalonnasütés
házi pálinka-sajt-túró kóstolóval

márc. 15-19. 
39900 Ft/fő -8-11%!

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

ápr. 1. 6990 Ft/fő -8-11%!

MORVAORSZÁGI KASTÉLYOK
busz, idvez.

ápr. 8. 7290 Ft/fő -8-11%!

KITTSEE-POZSONY
busz, idvez.

ápr. 8. 5990 Ft/fő -8-11%!

SEMMERINGI ÉLMÉNYEK
busz, idvez.

ápr. 8. 8390 Ft/fő -8-11%!

SZKLABONYA-SZÉCSÉNY- 
BALASSAGYARMAT

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

VESZPRÉM-VÁRPALOTA- 
SZÉKESFEHÉRVÁR
busz, idvez., ebéd

ápr. 8. 5990 Ft/fő -8-11%!

SZEGED – A SZALÁMI 
ÉS A PAPRIKA VÁROSA

busz, idvez., ebéd, szalámikóstoló
ápr. 8. 6790 Ft/fő -8-11%!

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

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

POZSONY-DÉVÉNY VÁRA
busz, idvez.

ápr. 9. 5790 Ft/fő -8-11%!

DIÓSGYŐR-LILLAFÜRED- 
BÜKKSZENTKERESZT

busz, idvez., ebéd
ápr. 9. 6990 Ft/fő -8-11%!

SÁROSPATAK-TOKAJ
busz, idvez., ebéd, borkóstoló

ápr. 9. 8790 Ft/fő -8-11%!

IPOLYTARNÓC-FÜLEK- 
MÁTRAVEREBÉLY
busz, idvez., ebéd

ápr. 9. 5990 Ft/fő -8-11%!

ZEBEGÉNY-NAGYBÖRZSÖNY-
SAHY-VÁC

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

KRISNA VÖLGY ÉS SOMOGYVÁR
busz, idvez., ebéd 

ápr. 15. 5490 Ft/fő -8-11%!

SZABADKAI PIAC ÉS A BELVÁROS
busz, idvez.

ápr. 22. 5990 Ft/fő -8-11%!

KLOSTERNEUBURG-KREUZENSTEIN 
MESEVÁRAI
busz, idvez.

ápr. 22. 6490 Ft/fő -8-11%!

KALOCSA-HAJÓS
busz, idvez., borkóstoló, ebéd

ápr. 22. 7490 Ft/fő -8-11%!

VÁC-VÁCRÁTÓT-GÖDÖLLŐ- 
MÁRIABESNYŐ

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

PARÁDSASVÁR-EGER
busz, idvez., ebéd

ápr. 22. 6490 Ft/fő -8-11%!

SZOMBATHELY-JÁK-GÜSSING
busz, idvez., ebéd

ápr. 22. 7490 Ft/fő -8-11%!

PÉCS ÉS A ZSOLNAY NEGYED
busz, idvez.

ápr. 23. 6490 Ft/fő -8-11%!

8380 Hévíz, Honvéd u. 14.
06 83 / 545 979
sales@hotelaquamarin.hu
www.hotelaquamarin.hu
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Tavaszi megújulás Hévízen a Hotel 
Aquamarinban az egészség jegyében!

Relaxáljon és élvezze a saját kutunkból feltörő gyógyvíz 
jótékony hatását most 15%-os előfoglalási akcióban 

a Tavaszi Zsongás csomagunkból! FOGLALÁSI KÓD: SZBP0223

már 29 850 Ft-tól / fő / 3 éjszaka*

* A teljes ajánlat csak közvetlen foglalás esetén érvényes 
min. 2 fő esetén egy kétágyas szobában 

Érvényes: 2017. 03. 03 – 06. 02. között, kivéve kiemelt időszakok! 
 

az IFA külön fizetendő (500 Ft / fő / éj – 18 év felett)!

Hotel Aquamarinfififi, a gyógyító pihenés otthona

KULTURÁLIS KÖRUTAZÁSOK

FEHÉRVÁR TRAVEL
www.fehervartravel.hu Eng.szám: R01364/1996/2000

Megjelent nyári programfüzetünk!

8000 Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 22/321-871 (4 fővonal), 331-997, 321-821

városlátogatások, „üdülés és kultúra” 
programok, egzot ikus utazások

130-FÉLE PROGRAM 531 ID�PONTBAN
Újdonságok:

- Nagy szicíliai körutazás I-II.
- Erfurt, Weimar, Wartburg vára 

(csillagtúra Türingiában)
- Svájc haladóknak 

(Panoráma-vonatozás a Gleccser-
expresszel és más különlegességek)

FEHÉRVÁR TRAVEL BÓNUSZ:
5*-os indulási garancia • útlemondási biztosítás 
a részvételi díjban • egyedül utazók felár nélkül 

• idegenvezetés rádiós adó-vev�vel • luxusautóbuszok 
• kedvezményes szállás Székesfehérváron és Budapesten

El�foglalási kedvezmény március 14-ig!
A

p
ró

h
ir

d
e

té
se

 a
 8

-9
. 

o
ld

a
lo

n
!

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
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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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A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

Nem csak az álláskereső izgul az interjún!
Ha eljutottunk odáig, hogy behívtak egy interjúra, akkor kíváncsiak ránk, és valószínűleg ők 

ugyanannyira szeretnék, hogy megfeleljünk a pozícióra, mint mi magunk. Sokszor azt hisszük, 

hogy csak mi izgulunk, mi fordítunk időt a felkészülésre, holott ez a másik oldalon is jelentkezik.ÁlláspontÁlláspont

Az elmúlt években sokkal op-
timistábbak, derűlátóbbak 
lettek a magyar fi atalok a jö-
vőjüket illetően - mondta az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának (Emmi) család-, 
ifjúság- és nemzetközi ügye-
kért felelős államtitkára az 
M1 csatornán. Novák Katalin 
a Magyar Ifjúság Kutatás 2016 

gyorsjelentésének hétfői be-
mutatása kapcsán elmondta, 
a felmérésből többek között 
kiderült, hogy a fi atalok Ma-
gyarországot jó helynek tart-
ják, kétharmaduk nem tervez 
külföldre menni, egyre töb-
ben dolgoznak és egyre keve-
sebben látják problémának a 
munkavállalást. 

A kutatásból kiderült emel-
lett az is, hogy a 15-29 éves 
korosztálynak nagyon fontos 

a család és a házasság.

Egyre optimistábbak Egyre optimistábbak 
a magyar fiataloka magyar fiatalok

-50%
engedmény

Már Újpesten is 
megtalálható 

az egészségcentrum.

Érszűkület, cukorbetegség, gerincfájdalom, kezdődő fekélyek lábon.
Magas vérnyomás, kínzó fejfájás, ezekre van megoldás – kezelés 
Íriszdiagnosztika, szürke hályog vizsgálat és visszafejlesztés.

Teljes állapotfelmérés az egész testre.

Nyugdíjasok, egészségpénztári tagok, nagycsaládosok, 3 vagy 
több személy együttes jelentkezése esetén, kedvezményt adunk.

Jelentkezés és időpont-egyeztetés:
ÚJPESTI TERÁPIA ÉS ÉLETMÓD CENTRUM

1045 Budapest, Ankara u. 35.
Tel.: 360 3572 (8-14 óráig) • Mobil: 30 9210 530 (14 óra után)
www.ujpestsono.hu • e-mail: info@ujpestsono.hu
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Dectrade Kft. 
1116 Budapest, Rátz László u. 25/B.

Tel.: 06-1/204-0112
E-mail: komfort@dectrade.hu • www.dectrade.hu

Ha lépcs� megkeseríti az életét, ha a 
használatát már meggondolja, ha e 
miatt a lakáscserén, vagy a lakás át-
építésén  gondolkodik, akkor az alábbi 
sorok Önnek szólnak:
Ha a lépcs� egyenes, vagy kanyarodó, 
beltérben vagy kültéren van, a leggazda-
ságosabb megoldás a LÉPCS�LIFT. 
A LÉPCS�LIFT az emeletek közti köz-
lekedést könnyíti meg.  A lépcs�fokokra 
felszerelt berendezés esztétikus, fokoz-
za a lakás komfort fokozatát, értékét. 
Beszerelés el�tt a megrendel� lakásán a 

A LIFTEK maximális teherbíró képessége 135 kg. 
A TERMÉKEK ÁRUHITELLEL IS MEGVÁSÁROLHATÓK!

Megfelel� referenciákkal rendelkezünk.
KÉREM HÍVJON! ÉRDEKL�DJÖN!

Ha a lépcs� gond…

Dectrade Kft. szakemberei felmérést végeznek. A lift biztonságos 
alkalmazásához a korláttól a falig legalább 70–75 cm távolság 
szükséges. A legolcsóbb és legegyszer�bb az ún. egyenes lift , de a 
kanyarodó lépcs�, a csigalépcs�, valamint a kültéri lépcs� sem aka-
dály.  A szerelést 1 napon belül végezzük el minimális kellemetlen-
séget okozva. A berendezésekre 2 év garanciát biztosítunk. 

Tel.: 887-0707

Hirdessen Budapesten!
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ABLAK-AJTÓ
MINŐSÉGI FA  -, Műanyag ablakok, ajtók, re-
dőnyök gyártása beépítéssel, garanciával. 
www. tuttoablak. hu Darázs János 30/687-6858

ABLAK-AJTÓ JAVÍTÁS
AKAD, SZORUL  , huzatos, beázik? Régi, új, fa, mű-
anyag, bukó-nyíló, tetőtéri nyílászárók javítása. 
06-30/273-7908

ADÁS-VÉTEL
TEXJET PLUS  pólónyomtató kiegészítőkkel féláron 
eladó.1.930.000 Ft+Áfa Telefon: +36-30/257-0980

VADÁSZHÁZAMBA  afrikai trófeákat, hullott szarvas-
agancsot, vadászhagyatékokat, gyűjteményeket vá-
sárolok. Tel.: 06-30/849-47-86

IPARI EZÜST,  amalgám, platina, palládium felvásár-
lása bármilyen formában non-stop. 06-70/292-1004

ALBÉRLET
CSEPELEN,  az Ady lakótelepen 10m2-es szoba kiadó 
38000.- Ft-ért. Érd.: 06-20/998-2369

ÁLLÁS
BUDAPESTI  munkásokat keresünk építőipari segéd-
munkára hosszú távra Tel.: 06-30/301-0898

GYÁLI KONTAKTLECSEGYÁRBA 
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT 

KERESÜNK!
Bejelentett hosszú távú 

 

 

 

LEGYÉL TAGJA  Legyél tagja a műszaki eladói csapa-
tunknak! Háztartási cikkeket értékesítő budapesti 
(XIV., XIX., XVII.) bolthálózat eladókat és üzletvezetőt 
keres. Önéletrajzokat a tboylogisztika@hotmail.com 
címre várjuk!

VAGYON�RÖKET 
keresünk,  

II. kerületi piac �rzésére.  
Hosszú távra, 

teljes munkaid�s foglalkoztatással, 
700 Ft nettó óradíjjal.

Havi nettó fizetési keret: 
150�000 HUF

Elvárás:
• érvényes vagyon�ri igazolvány

• ápolt megjelenés
Jelentkezés:

+36 20 432 8078

RAKTÁROST KERESÜNK!  Tapasztalat, középfokú 
végzettség, precizitás feltétel. Korrekt, fi x bére-
zés, családias légkör. Munkavégzés helye: Buda-
pest, 17.ker., Pesti út 474. Fényképes önéletrajzát a
hr@nordtek. hu címre várjuk!

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

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

(A 4-es, 6-os villamosról a Mechwart liget megállónál kell leszállni)

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

PATEK PHILIPPE
Arany:  

akár 4 000 000 Ft
Acél:  

akár 2 000 000 Ft

I.W.C.  
SCHAFFHAUSEN

Acél: akár 250 000 Ft
Arany:  

akár 500 000 Ft

CARTIER
Acél:  

akár 20 000 Ft
Arany:  

akár: 100 000 Ft

PATEK PHILIPPE
1930-AS ÉVEK

Acél: akár 200 000 Ft
Arany:  

akár 400 000 Ft

ROLEX OYSTER
CHRONOGRAPH

Acél: akár 600 000 Ft
Arany:  

akár 1 500 000 Ft

I.W.C.  
SCHAFFHAUSEN

Acél: akár 250 000 Ft
Arany:  

akár 500 000 Ft

OMEGA
CHRONOGRAPH

Acél: akár 300 000 Ft
Arany:  

akár 600 000 Ft

OMEGA
CONSTELLATION
Acél: akár 40 000 Ft

Arany:  
akár 200 000 Ft

Órákat készpénzért vásárolunk!

AUSZTRIAI NIGHTCLUB  hostess munkára keres csi-

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

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

KERTFENNTARTÓ
 

embert keresek.
 

DUNAHARASZTIBAN LÉVŐ  pékségbe keresünk sofőrt 

azonnali munkakezdéssel, hosszútávra teljes munka-

időben Budapest és környékéről. Olyan jelentkezőket is 

várunk akiknél az otthoni parkolás megoldható lenne. 

Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 30/477-7179

ÉLELMISZERIPERI GÉPEK  ellátására keresünk hét-

főtől-péntekig Budapest és környékére B kategóriás 

jogosítvánnyal rendelkező kollégákat. Fényképes ön-

életrajzot a cs.zsolt@siciltech. hu-ra várjuk!

MŰANYAG FELDOLGOZÓ  üzembe betanított 
munkalehetőség Gyálon. Félautomata gépek kézi 
kiszolgálása, termékek ellenőrzése, csomagolá-
sa. 3 műszakos munkarend. Bejelentett, hosszú 
távú munka, bruttó 850 Ft/óra + Műszakpótlék 
+ Cafetéria. Munkavégzés helye: Gyál (BKV busz-
szal Budapestről megközelíthető). Jelentkezzen: a 
06-30/483-3737 telefonszámon.

INÁRCSI NYOMDA  ofszet gépmestert, kötészeti gép-

kezelőt és betanított munkára gépkezelőt keres. Ön-

életrajzokat az iroda@etidruck.ch e-mail címre vár-

juk. 2365 Inárcs, Lengyel R. u. 4. Tel.: +36 29/370-120 

www. etidruck. hu

NEMZETKÖZI 
GÉPJÁRMŰVEZETŐKET

   keresünk kétkezes viszonylatra. A 
Jelentkezéseket a 

duv.munka@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Érdeklődni a 06-30/450-4908-as 
telefonszámon lehet.

ÉLELMISZERIPERI GÉPEK  szervizelésére, helyszíni 

javítására keresünk önállóan dolgozni tudó B kategó-

riás jogosítvánnyal rendelkező kollégákat Budapest 

és környéke területére. Fényképes önéletrajzokat a

cs.zsolt@siciltech. hu címre várjuk

TAKARÍTÓCÉG  keres budapesti női és férfi  ta-
karítókat, divatárú üzletek nyitás előtti (reggel) 
részmunkaidős takarítására. Garantált jövedelem, 
rendezett munkakapcsolat, korrekt bánásmód! 
06-20/665-8568

HOGYAN LESZ  egyszeri tízezer forintból életre szóló 

passzív jövedelem? Tel: 06-30/563-3578

WORK AS A LIVE-IN CARER IN THE UK!  Earn 
up to 1.900.000 Ft/8 weeks. Need good English, 
able to drive. Meet us at The Aquincum Hotel, 
Bp, Árpád fejedelem u. 94, on 8-9th March from 
10am-4pm. Érd.: 20/569-7653, Register online:
www. oxfordaunts.co.uk

MUNKAER� FELVÉTEL 
Budapest több kerületébe,  

azonnali kezdéssel.  
Közétkeztetési cég, nagyüzemi 

konyhákra az alábbi munkakörökben 
hirdet felvételt.

• gépkocsivezet� 
• szakács 

• hentes 
• konyhai kisegít�

Nagy munkabírással rendelkez�,  
talpra esett embereket keresünk.  
Az állás betöltéséhez érvényes 

tüd�sz�r� lelet szükséges. Jelentkezni 
a 06-20/288-2767 telefonszámon vagy 

a munkaugyko er@gmail.com 
e-mail címen lehet. 

BUDAPESTI ÉS  szigetszentmiklósi szervizeinkbe ka-
rosszéria lakatost keresünk. Elvárások: szakmai ta-
pasztalat, szakirányú végzettség, nagy teherbírás, 
igényesség,.Teherautók javításában szerzett tapasz-
talat előnyt jelent, de pályakezdők jelentkezését is 
várjuk. Érdeklődni munkaidőben Sorosy Péternél: 
06-20/450-6732, sorosypeter@delta-truck. hu, ill. 
Mutz Gyulánál: 06-20/935-0997

GÉPKEZELŐT  , raktárost, betanított munkást ke-
resünk azonnali kezdéssel (Airport City Logisz-
tikai Park, Üllöi út). Jelentkezés önéletrajzzal: 
distribution. hungary@benteler.com

ARANY

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

06-70/608-6082

Készpénzes exklusív 
felvásárlás!

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

borostyán: 5000 Ft/g-tól
KARÓRA 

FELVÁSÁRLÁS

osztrák árakon 
vásárolunk

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

VII. Rákóczi út 10.
Tel.: 20/770-5000

www.becsiaranyhaz.hu

BÉCSI 
ARANYHÁZ

ARANY, EZÜST

EZ A KUPON 6000 FT-OT 
ÉR ÖNNEK!!É

1074 Rákóczi út 84.
06-20/298-8168

FAZONARANY.HU
EZ A KUPON 6000 FT OT

arany: 
10�500-15�000 Ft/g 

borostyán akár aranyárban

AUTÓ
AUTÓFELVÁSÁRLÁS AZONNALI  készpénzfi zetéssel. 
Kérésre díjmentesen házhoz megyek. 06-30/682-1390

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
NONSTOP DUGULÁSELHÁRÍTÁS  , víz, fűtés szerelés. 
Hívjon bizalommal! 06-20/284-524

ELTARTÁS
ELTARTÁSI SZERZŐDÉST  kötnék, gondozást, anyagi 
támogatást is vállalnék. Magyar származású vagyok. 
06-20/9771-989

FIATAL PÁR  idősgondozást vállal, és eltartási szerző-
dést kötne. +36-70/408-3090

FAKIVÁGÁS
FAKIVÁGÁS  alpintechnikával, területgondozás, 
bozótírtás, fűnyírás, hulladék elszállítással. Gerner 
Károly 30/255-4466

FESTÉS-MÁZOLÁS
SZOBAFESTÉS,  tapétázás, mázolás olcsón, minőségben 

takarással, bútormozgatással Tel: 706-64-19, Mobil: 

06-20/9877-273

FESTÉST, MÁZOLÁST,  burkolást vállalok! Nyugdíjasok-

nak kedvezménnyel, bútormozgatással, takarítással! 

Tel.: 06-30/422-1739

FUVAROZÁS
KÖLTÖZTETÉS RAKTÁROZÁSSAL IS!  Költöztetés Bp-re, 

vidékre, illetve külföldre. Lomtalanítás, csomagolás, 

nagy térfogatú dobozos autóval. Megbízható képzett 

rakodókkal. Hétvégén is. Tel.: 06-30/942-5367, Tel./

Fax: 06-1/226-2099

GÉP, SZERSZÁM
VÁSÁROLNÉK  lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, 
fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, műsze-
részesztergát, marógépet, kompresszort, 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

INGATLAN

ELADÓ BUDAKESZIN  (Nagyszénászug) 609 nm-es telek 

emeletes faházzal. Villany, víz az udvarban. Irányár: 

6.5 M Ft. Tel.: 06-20/381-7021

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

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

 Készpénzért vásárolunk:
– Sárga borostyán ékszereket

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

– Dísztárgyakat szobrokat 
– Numizmatika.

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

Zsazsa Galéria gyűjtői árakon vásárol!
Brilles antik ékszer felvásárlás extra magas áron!
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Telefon: 06-1/887-0707 • E-mail: hirdetes@szuperinfo.hu

BUDAPESTEN  egyszobás lakást vennék 8,5 m 

Ft-ig magánszemélytől, készpénzért, saját részre. 

06-20/9771-989

BUDAPESTEN A VÁRBAN  eladó ingatlant keresek meg-

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

PÉTERIBE, BUDAPESTTŐL  20 km-re, a reptértől 
15 perc távolságban (4-es elkerülő péteri lehajtó-
jától nem messze) eladó 1168 m² építési telek. LK5 
építési övezeti besorolású. 30% a beépíthetőség. 
Maximum 2 lakásos sorházat lehet rá építeni. A 
telek oldalhatáros. Minden közmű az utcában van. 
Érd: 06-70/866-6821

ELADÓ  15 db teremgarázs beállóhely nagykállói új 
társasház pinceszintjén. A beállóhelyek mind bérbe 
vannak adva havi 10.000 Ft/beállóhely díjért. Eladási 
ár: 19.500.000 Ft, a befektetés éves bruttó hozama 
kb. 9%!!! Érd: 06-30/ 826-5465

ELADÓ BAJÁHOZ  közel, Borotán falu központjában 

100 m²-es ház. Tel.: 06-20/415-4686

LAKÁST VENNÉK ÚJPESTEN!  Metróközeli 1,5-2 szobás 

panellakások előnyben. 06-20/334-6960

KÁDFELÚJÍTÁS
KÁDFELÚJÍTÁS HŐKEZELÉSSEL  , 5 év garanciával. Ak-

ció: fehér 20000.-Ft. Műanyag kádak is! Tel.: 240-9637, 

06-30/989-4284

KÉMÉNY
KÉMÉNYBÉLELÉS  , szakvélemény ügyintézés, konden-

zációs kazánok bekötése, szerelt kémény, kéményfel-

újítás: 06-30/290-8902

KERTÉPÍTÉS
METSZÉS, PERMETEZÉS,  kert, sziklakert tervezése, 

építése, pázsitkészítés, növénytelepítés, sövénynyírás, 

fűnyírás, fakivágás. Tel.: 06-30/9494-550

KÖNYV
TELJES KÖNYVTÁRAKAT,  régi és modern könyveket 

(idegen nyelvűeket is) könyvgyűjteményeket, levelező-

lapokat, CD-ket, hagyatékot korrekt áron vásárolunk 

Budán is. Díjtalan kiszállás! NOSZTALGIA ANTIKVÁRIUM 

1136 Budapest, Pannónia u. 26. Tel.: 06-30/950-8324, 

339-8200, ifj . Nagy László.

RÉGI KÖNYVEK,  könyvtárak, hagyatékok vétele ma-

gas áron. Díjtalan kiszállással házhoz megyünk. FONT 

ANTIKVÁRIUM 1062 Bp., Andrássy út 56. Tel.:332-1646 

Nyitva: 10-18-ig. E-mail: fontantikvarium@gmail.com

MUNKA

Há
z- é

s la
kásfelújítás

Csak pontosan, szépen,
         úgy érdemes.

Festő-mázolót,
burkolót, 
kőművest
felveszek!

06-20/998-2369
PAPÍR-RÉGISÉG

BÉLYEGET, KÉPESLAPOT,  régi pénzt, régiséget vá-

sárolunk.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

RÉGISÉGEIMET MAGÁNEMBEREKNEK ELADOM!  
Antik festmények, csillárok stb. Tel.: 06-20/9718-229

LEGMAGASABB ÁRON  vásárolok bélyeggyűjteménye-

ket, 1945 előtti képeslapokat, papír és fémpénzeket. 

Filadiszkont 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Tel.: 

06-20/936-4757, 06-1/608-5320

FELVÁSÁRLÁS! HAGYATÉKBÓL  származó egyszerű 

használati tárgyakat, poharakat, tányérokat, készle-

teket, hűtőszekrényt, fali tányérokat, karórát, fali órát 

(üzemképtelent is), mosógépet, centrifugát, könyveket, 

csillárokat, porcelánokat, vitrintárgyakat (olcsóbbat 

is), képeket, szekrénysort, bútorokat, dunnát, párnát, 

valamint teljes hagyatékot vásárolok. Azonnal fi zetek. 

Tel.: 06-30/396-4495

A Hungarodental az egyik 
legrégebbi altatásos fogászat.

www.hungarodental.hu

06 30 9503 107

FOGÁSZATI CENTRUM

Azonnal terhelhető
implantátumok

akár altatásban is.

Arany, ezüst, briliáns felvásárlás!

HISZEM, HOGY A TISZTESSÉGES MAGATARTÁSNAK VAN JÖVŐJE!

Dinasztiánk harmadik generációja vagyok, aki foly-
tatja a több évtizede tartó családi hagyományt, 
a szép tartós értékek felkutatását, felvásárlást. 
Édes-apám a legnagyobb ékszerkeresked�. A t�le 
tanult sok évtizedes tapasztalatot és az 5-ös mi-
n�sítés� bizonyítványomat, nemcsak magánsze-
mélyek, de a szállodák is igénybe veszik. Az üzleti 
élet alapja a becsület! Hiszem, hogy a tisztességes 
magatartásnak van jöv�je!
Komoly érdekl�d�k megkeresését örömmel várom.

EZŰST VÁSÁR 
100–600 Ft/gr

Zsolnaykért 
kimagasló magas árat fizetünk!

Arany kar-, zsebórák

Briliáns ékszerek  
aukciós áron! 

HERENDI VÁSÁR 
készpénzes felvásárlás!

BECSÜLETES ÁRAK!  
(érdeklődjön személyesen)  

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

Fehérvári úti Vásárcsarnok fsz., PORCELÁN ÉS EZÜST ÜZLET (virág soron)

Nyitvatartás: H–P: 1000–1700

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

A Wáberer’s egy franchise cége keres 
 

 

• „E” kategóriás jogosítvány
• PÁV I. vagy PÁV II. vagy PÁV III. igazolás
•  Belföldi és Nemzetközi árufuvarozói igazolvány, 

vagy GKI
• Érvényes útlevél
• Betöltött 21. életév

 

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!

SZARVASAGANCS

AFRIKAI TRÓFEÁKAT  , szarvas agancsot vásá-
rolok saját részre hagyatékból. 06-30/729-9170, 
06-20/493-4607

Agancs  
felvásárlás!

06-30/778-6062

Hagyatékot is!

SZOLGÁLTATÁS

LAKATOSMESTER!  Zárnyitás, zárszerelés, rácsok, 

kapuk, kerítések készítése, lakatosmunkák. Tel.: 

06-30/299-1211

SZŐNYEG, KÁRPIT

MINŐSÉGI SZŐNYEG-  és kárpittisztítás! Melegvi-
zes mélymosás, vegytisztítás, szegés, javítás. Ház-
tól-házig 2 nap alatt! www. szonyegexpressz. hu, 
06-1/280-7574, 06-30/94-94-360

TETŐ
PALATETŐK BONTÁS  nélküli felújítása, lapos-
tetők csapadékvíz elleni szigetelése. 12 év 
vízzárósági garancia. Ingyenes felmérés és ár-
ajánlat készítés. Bodó Gábor www. palatetok. hu 
06-30/2277-082

MAGAS ÉS LAPOSTETŐK  kivitelezését, felújítását, ja-
vítását, szigetelését, ezek bádogosmunkáit vállalom! 
35 év gyakorlattal! Tel.: 06-20/92-68-321

PALATETŐ  bontás nélküli felújítása színes, 
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes ár-
ajánlatkészítés. Akció -10%. 06-30/229-2206, 
www. palatetofelujitasjavitas. hu

TŰZIFA
SZEZONÁLIS KIÁRUSÍTÁS  kalodás és ömlesztett kony-
hakész hasított tűzifa! Jelenlegi termékeink: száraz 
minőségi törzsfa, tölgy, bükk, akác. Kiszállítás több 
helyre és településre megoldható. Szállítás mennyiség 
függvényében ingyenes. Kaloda 1mx1mx1xm ár: 12500 
Ft Erdei m³ ár: 25000 Ft Üzemi ömlesztett ár: 17500 Ft /
m³ Hívjon bizalommal: 30/610-2218

VÁLLALKOZÁS
TERHESSÉ VÁLT  cégét megvásároljuk! Magas tagi köl-
csön, magas házipénztár előnyben. 06-30/3454-724

ÜDÜLÉS
TÉLI AKCIÓ!!!  Apartmanokban, fürdő 50 m. 6 nap 5 
éj szállás, 5 félpanzióval, garázzsal, wifi , idegenfor-
galmi adóval CSAK 21.750 Ft. http://hajduszoboszlo.
jaszbere. huTel.: 30/3817941

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN  3 nap/2 éj félpanzió-
val 9.800.- ; 6 nap/ 5 éj 24.500.- Tel.: 06-49/312-251, 
www. fenyo-panzio. hu
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 Újra Bowie-est az A38 Hajón
Bő egy évvel David Bowie halála és az emléke előtt tisztelgő budapesti koncert után 

ismét a popvilág egyik legnagyobb - és legnagyobb hatású - ikonjára emlékeznek hazai 

zenészek. A koncertre március 1-én kerül sor, ismét az A38 Hajón.KikapcsolóKikapcsoló
MIKOR
ÉS HOL?
KULTURÁLIS 
PROGRAMAJÁNLÓ
Február 25., szombat
19.00  Mementó - Táncszínházi elő-
adás a Szovjetunióba hurcolt politi-
kai foglyok és kényszermunkások 
emlékére

A Gulag munkatáborok lakóinak ki-
szolgáltatottsága, megalázottsága, va-
lamint az átélt borzalmak és a kény-
szermunka tudatmódosító hatására 
megjelenő víziók, a haza utáni vágya-
kozás pillanatai kerülnek bemutatásra 
a magyar néptánc elemekből táplálkozó 
kortárs és modern elemeket is tartal-
mazó táncelőadásban. Cél a kollektív 
emlékezet erősítése a közös átélés által.

Az előadás a Duna Művészegyüt-
tes és az Aranykert Egyesület közös 
produkciója, mely a Gulag Emlékbi-
zottság támogatásával, kiemelt kor-
mányprogramként jött létre.

Előadják a Duna Művészegyüttes 
táncosai. Helyszín: Klauzál Gábor Bu-
dafok-Tétényi Művelődési Központ 
(XXII. ker., Nagytétényi út 31-33.)
19.30 Laknak nálatok állatok?

Nonstop Impro a Szindra Társulat-
tal. Helyszín: Marczibányi téri Műve-
lődési Központ (II. ker., Marczibányi 
tér 5/a.)
Február 26., vasárnap
10.00 Szalóki Ági – Körforgás 
koncert

A Körforgás családi zenés könyv, 
olyan útravaló, amit sokan és sokáig 
hallgathatnak, forgathatnak, és min-
dig találnak benne újat. A koncert 
zenei anyagát énekelt versek alkot-
ják, többek között József Attila, Tam-
kó Sirató Károly, Szabó T. Anna, Er-
dős Virág, Jónás Tamás és Garaczi 
László költeményei. Színes, izgalmas 
zenei világot hoztak létre: a dalok a 
magyar, a cigány, az afrikai mali és 
pigmeus, az indiai zenei hagyomá-
nyok mellett a jazz és a könnyűzene 
világából is merítenek. A Körforgás 
szövegei is sokfélék: a gyerekek és 
felnőttek számára ismerős élethelyze-
tekről szólnak (utazás a 4-es és a 6-os 

villamoson, mi történik, ha lefagy a 
számítógép), de lehetőséget adnak a 
szerelemről, a születésről, a család-
ról és az elmúlásról való beszélgeté-
sekre is. Helyszín: Óbudai Kulturális 
Központ (III. ker., San Marco utca 81.)
19.00 Regejáró Misztrál Művésze-
ti Klub

Helyszín: Budavári Művelődési Ház 
(I. ker., Bem rakpart 6.)
Március 1., szerda
19.00 A hosszabbik út

Nick Hornby Hosszú út lefelé c. re-
génye nyomán – a Kerekasztal Szín-
ház és a Szputnyik Hajózási Társa-
ság előadása.

Négy ember találkozik egy torony-
ház tetején. Négy teljesen különböző 
karakter, akik csupán egyetlen do-
logban hasonlítanak egymásra: úgy 
érzik, hogy az életük olyan válságba 
került, melyből nincs kiút. Helyszín: 
Marczibányi téri Művelődési Központ 
(II. ker., Marczibányi tér 5/a.)
Március 2., csütörtök
18.30 Az elveszett tudás nyomában, 
történelmi előadássorozat

Művészi zsenialitás, mágikus 
megszállottság és a történelem 

elszabadult alakjai. Előadó: Antalffy 
Péter történész.

Miért vonz ma tömegeket Botti-
celli vagy Van Gogh neve? Miért lett 
ördögi gonosz Imhotep, és valóban 
értett-e a mágiához Mózes? Valóban 
felismerhetjük-e a művészi ihletet a 
múlt nagy alakjainál? Hogyan babo-
náz meg mindenkit Mozart, és észre-
vesszük-e, amikor megvezeti a közön-
séget? A Helyszín: Marczibányi téri 
Művelődési Központ (II. ker., Mar-
czibányi tér 5/a.)
Március 4., szombat
19.00 Broadway Songbook

Malek Andrea és a Budapest Jazz 
Orchestra koncertje.

A leghíresebb Broadway-Musical 
melódiák csendülnek fel olyan elő-
adók repertoárjából, mint Liza Min-
nelli, Natalie Cole és Barbra Streisand. 
A koncert különlegességét az egykori 
és jelenkori hangszerelések együtte-
sen adják. A program igazi zenei cse-
mege, mely visszatekintést ad a 20. 
század jelentős könnyűzenei törté-
néseire. Helyszín: Marczibányi téri 
Művelődési Központ (II. ker., Mar-
czibányi tér 5/a.)
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Geszti Péter, Berkes Gá-
bor és Szentmihályi Gá-
bor a retro életérzést idéző 
nagyszabású koncert erejéig 
idén újra összeáll: február 24-
én és 25-én a Papp László Buda-
pest Sportarénában újra felcsendül 
többek között a feledhetetlen Zúg a 
Volga, a Ringasd el magad! és a Túr 
dö fl anc is. 

– Most nagyon ben-
ne van a retro hangulat a levegő-
ben, az emberek jól refl ektálnak 
a ’90-es évek zenéire. A pop-rock 
kortalan, van bennünk frisses-
ség, lendület és profi zmus, de azt 
is felvállaljuk, hogy már nem va-
gyunk húsz évesek – mondta el 
Berkes Gábor a Sláger TV Nektek 
írtam a dalt című műsorában. 
Szentmihályi Gábor azt is hozzá-
tette, hogy gondoltak rá, hogy a 
koncertre új dalokkal is készül-
jenek, de végül ezt elvetették. 

A Rapülők A Rapülők 
koncert koncert 
kulisszatitkaikulisszatitkai

Nem mintha olyan nagyszerű élete vol-
na eddig, de Lee (Casey Affl eck) ra-
gaszkodik hozzá. Amikor a bátyja 
halála után kiderül, hogy neki 
kell felelősséget vállalnia ka-
maszodó unokaöccséért, 
mégis kénytelen mindent 
feladni és visszaköltözni 
abba a kisvárosba, ahol 
felnőtt. És ahol túl sok 
emlék várja. Régi nő, 
régi barátok, régi tit-
kok. És a feladat: 
túllendülni a gyá-
szon, és talán be-
lekezdeni egy má-
sik életbe - amit a 
bátyja, a rábízott 
kamaszsrác apja 
választott számára.

Az amerikai énekes-gitár duó Tuck & 
Patti, azaz William Andress és Patricia 
Catchard európai turnéja keretében 
március 28-án újra Budapesten lép fel.

Tuck & Patti sem-
milyen kategóriába 

nem sorolható be. 
A duó világszerte is-

mert páratlan virtuozi-
tásáról, melyet a szeretet, 

a remény és a hála lelküle-
tét hangsúlyozó, életre szóló 

együttműködésük szolgálatába 
állítottak. Interpretációikra, me-

lyekhez sokféle forrásból merítenek 
alapanyagot, hosszú karriert sikerült 
felépíteniük, amely több mint 25 év-
nyi közös éneklés és zenélés után is 
fejlődőképes. 

I M P R E S S Z UM

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

 

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

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

A jazz különc A jazz különc 
virtuózai Budapestenvirtuózai Budapesten

Ikrek
A hét folyamán bármerre is 

lép, falakba ütközik. Gon- 

dolkodjon el azon, mi 

van, ha azért aka- 

dályozzák, mert nem 

most jött el ezeknek 

a céloknak a 

megvalósítása? 

Bika

Végre elérkezett 
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n id
eje 

és 
olyan 

területeken 
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nthatja

 m
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és 
képességeit, 

ahol 
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volna, d
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indeddig 

nem volt 
rá lehe- 

tősége.

Rák

A héten mindennapra jut 

majd 
valami 

pozitívum, 

kellemes meglepetés az 

életben. Ezek tulajdon- 

képpen előjelek, ame- 

lyek hamarosan egy 

még nagyobb do- 

loghoz vezetik. 

Oroszlán

E
z a h

ét válto
zato

s esem
é- 

n
yeket 

tarto
g
at. 

A
 

leg
- 

tö
b
b
jü

k o
lyan

 lesz, am
i- 

lyen
ekre m

ég
 csak n

em
 

is 
szám

íto
tt. 

E
zzel 

eg
yü

tt 
ú
j 

leh
ető

sé- 

g
ek is m

eg
n
yíln

ak 

Ö
n
 elő

tt. 

Szűz
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a
p
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n
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z
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- 

h
e

z
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a

k
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o
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a
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n
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v
a
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b
a
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z
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k
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a

z
 

é
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e
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e
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s
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s
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p
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b
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m
á

it 
m

e
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ő
s
z
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e
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o

n
d

a
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i, 

h
a

n
e
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a
 

p
o

z
itív

 

é
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é
s
e

it is
.

M
érleg

Eg
yre ellen

m
o
n
d
áso

sab
b
ak 

leszn
ek a g

o
n
d
o
latai és az 

érzései. H
a az ellen

tétes 

csillag
álláso

kat 
sejti 

e 

jelen
ség

 

m
ö
g
ö
tt, 

akko
r 

kitalálta, 
h
o
l 

van
 a ku

tya elásva. 

Skorpió

A hét közepéig nem lesz 

képes mélyebb kommu-

nikációra, komolyabb fe- l- 

adatok ellátására vagy 

fontos döntések meg- 

hozatalára. 
Kerülje 

ezeket 
tudatosan 

ezekben 
a 

na- 

pokban.

Nyilas
Azt hiheti, hogy egy nyu- 

godt és békés hét elé néz, 

de hamar szembesülnie 

kell majd ennek az 

ellenkezőjével. Ráa- 

dásul közben jóval 

érzékenyebb is lesz 

a szokottnál.

Bak

Kicsatta
nó fo

rm
ában le

sz a 

héten, 
nagyszerű lesz a 

hangulata, te
le le

sz pozi- 

tív
 energiákkal. 

Bárm
it 

képes 
lesz 

véghez 

vinni, 
ille

tve bárkit 

meggyőzni egy öt- 

letéről.Ví
zö

nt
ő 
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z
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- 

g
ez
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n
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l. 

Bruce Willis
A Halak férfi nem jeleskedik az 

üzlet világában, de szeret és tud 

is maradandót alkotni. A március 

19-én született Bruce Willis még 

napjainkban is az egyik legsike-

resebb férfi színésznek 

számít.

Blahalouisiana és Ivan & The Parazol az Akváriumban!
A Blahalouisiana rövid pihenő után új dallal köszönti közönségét egy nagysza-

bású beat est keretén belül. Március 17-én az Ivan & The Parazol társaságában 

adnak koncertet az Akvárium Klub Nagyhalljában. KikapcsolóKikapcsoló
Az MTVA és a Megafi lm Service kö-
zös produkciója, a Tóth János című 
52 részből álló, epizódonként 26 per-
ces sorozat március 9-től hetente csü-
törtök esténként 20.30-tól lesz látható 
a Duna Televízión. 

Az új sorozatban a korábban az 
M1, majd a Duna Televízió műso-
rán évek óta sikerrel futó Munka-

ügyekből jól ismert 
Tóth János 

(Mucsi Zoltán) élete válságba ke-
rül. Miután Jánost munkahelyé-

ről kirúgják, és anyja (Csoma 
Judit) összeköltözik húsz 

évvel fi atalabb szeretőjé-
vel (Kőszegi Ákos), hő-

sünk kénytelen 55 éve-
sen új életet kezdeni. 
Az agglegény János, 
akiről egész életé-
ben anyja gondos-
kodott, és a fi a-
tal vidéki fi ú, aki 
épp most kezdi 
gyógyszerész ta-
nulmányait a fő-
városban, együtt 
indul el a felnőtté 
válás rögös útján. 

A régi város A régi város Március 9-től jön a Tóth JánosMárcius 9-től jön a Tóth János

Gö
m

ör
i A

nd
rá
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é:
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KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!
A Louis Galériában az értékbecslés ingyenes!

Tekintse meg weblapunkat: louisgaleria.hu

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

Rolex Oyster Chronograph
Acél: akár 600 000 Ft

Arany: akár 1 500 000 Ft

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

200 000–300 000 Ft-ért vásároljuk!!

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

Korall ékszereket 
 vásárolunk! 

5 000–100 000 Ft

Fazonarany: 8000–18 600 Ft/gr  

Törtezüst, fazonezüst: 170–1000 Ft/gr

Törtarany és fazonarany felvásárlás!
Az á

rvált
ozás

 jog
át fe

nnta
rtjuk

.

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

Aranypénzek  
grammja akár 18 600 Ft

Zsigmond forint
Magyar  

10 koronás 1914

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

Bármilyen, régi eozinmázas 
körpecsétes Zsolnay porcelánt 

megveszünk kimagasló  
áron! Töröttet is!  

1 000 000–5 000 000 Ft-ig 

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

Arany  
zsebóra

250 000 Ft– 
600 000 Ft

Ezüsttárgyakért  
kimagasló árat 
fizetünk  
készpénzben!

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

Lakatos Lajos (szakképzett műtárgykereskedő)

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

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