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Március elsejétől lehet fizetni az új 2 ezer és 5 ezer forintossal
Az új 2 ezer és 5 ezer forintos bankjegyek március 1-jén kerültek készpénzforgalomba. A jelenleg forga-

lomban lévő régi bankjegyeket 2017. július 31-ig lehet a kiskereskedelmi forgalomban felhasználni, ezt 

követően az MNB bevonja azokat, 2017. augusztus 1-jétől már csak új címletekkel lehet fizetni.
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 ■ A mozga-

lom szimbó-

lumának szá-

mító hatvan-

percnyi sötét-

ség vállalása 

mellett idén 

egy, a fenn-

tartható élet-

módot szol-

gáló komoly 

elkötelező-

désre szólítja 

fel a résztve-

vőket a már-

cius 25-i Föld 

Órája elnevezésű kez-

deményezés magyar-

országi főszervezője, a 

WWF Magyarország.

A Természetvédelmi Világ-
alap (WWF) 2007-ben indult 
kezdeményezése mára a világ 
legnagyobb önkéntes akció-
jává nőtte ki magát. Tavaly 
178 ország vett részt a moz-
galomban, amelynek célja az 
energiatakarékosság.

A kezdeményezés magyar-
országi oldalán, a foldoraja.
hu weboldalon már gyűl-
nek a regisztrációk. A feli-
ratkozók idén nem csupán 

a hatvanperces sötétség-
re mondanak igent, hanem 
egy komoly elköteleződésre 
is, amely a fenntartható élet-
módot alapozza meg.

A Föld Órája-eskü mellett a 
WWF Magyarország minden-
kit arra szólít, hogy valódi tet-
tekkel járuljon hozzá a világ-
méretű mozgalom hatásához: 
magánszemélyek mellett vál-
lalatok, önkormányzatok és 
intézmények egyaránt részt 
vehetnek az akcióban, feltölt-
hetik az oldalra saját kezde-
ményezéseiket, hogy ezzel 
erősítsék Magyarországon az 
éghajlatvédelmi küzdelmet.

Idén március 25-
én, szombaton este 
fél kilenc és fél tíz 
között „kapcsolunk 
le” egy órára, hogy 
közösen világítsunk 
rá az éghajlatválto-
zás elleni fellépés 
szükségességére és 
a fi gyelmet azokra a 
természeti értékekre 
irányítsuk, amelyek 
megóvásán az embe-
riség túlélése múlik.

Az elmúlt tíz év-
ben az éghajlatválto-

zás még komolyabb mértéket 
öltött. A 2016-os év rekordo-
kat döntött több szempont-
ból: a legforróbb év volt az 
átlaghőmérsékletet tekintve, 
a jégtakaró a sarkvidéken az 
eddigi legkisebbre zsugoro-
dott és melegrekord dőlt meg 
a világ számos pontján.

A Föld Órája résztvevői-
nek száma 2016-ra elérte a 
2,4 milliárd főt, több mint 
hétezer település bevonásá-
val. Az akció az elmúlt évek-
ben olyan sikereket aratott, 
amelyek hosszú távon ha-
tározzák meg az emberiség 
jövőjét. 

A margitszigeti északi parko-
lót március 6. és május 31. kö-
zött a kivitelezés ideje alatt 
ideiglenesen lezárják bővíté-
si, felújítási munkák miatt. 

Az Árpád hídról érkezők 
nem tudnak behajtani a fi -
zető parkolóba, meg-
fordulási lehetőséget a 
parkoló előtti buszfor-
dulóban biztosítanak. 
A terület 2017.05.31-
ig munkaterület, így 
a tiltott helyen parko-
ló gépjárműveket a 
kivitelező vállalkozó 
elszállíttatja.

A parkoló zárásá-
nak idején a közös ségi 

közlekedésben a jelenleg ér-
vényben lévő rendhez képest 
nem lesz változás: a 26-os 
autóbusz továbbra is rövi-
dített útvonalon, az Árpád 
híd M és a Zenélőkút között 
közlekedik. 

 ■ Március 1-jén vé-

get ért a MOL Bubi té-

li üzeme, és újra üzem-

be állt az összes buda-

pesti közbringa, miután 

a téli időszakban át-

vizsgálták azokat, és el-

végezték rajtuk a szük-

séges javításokat. 

Tavasszal egyre többen ül-
nek kerékpárra, nekik is jó 
hír: a MOL Bubi közbringa-
rendszer immár 1286 bicik-
lije vehető igénybe 112 gyűj-
tőállomáson. Előreláthatóan 
a kora nyáron 12 új gyűjtő-
állomással bővül a rendszer 
a Margitszigeten és a XIII. 

kerületben; ezeket a tervek 
szerint az idei év második fe-
lében, illetve 2018-ban újabb 
állomások követik majd. Az 

új gyűjtőállomások üzembe 
helyezésével párhuzamosan 
növekszik majd a bringák szá-
ma is.

Május végéig zárva lesz Május végéig zárva lesz 
a margitszigeti északi fizetőparkolóa margitszigeti északi fizetőparkoló Tavasszal újra kizöldülnek Tavasszal újra kizöldülnek 

a MOL Bubi bringáka MOL Bubi bringák

Föld órája – A hatvanperces sötétség mellett Föld órája – A hatvanperces sötétség mellett 
idén eskütételre is szólít a WWF Magyarországidén eskütételre is szólít a WWF Magyarország
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„Vár a holnap” címen új vide-
ója jelent meg az együttesnek. 
A dal már a The Biebers első 
magyar nyelvű nagylemezé-
nek az előfutára, melynek be-
mutató koncertje április 8-án 
lesz az Akvárium Klubban.

– Ez a dal a Bakonyban 
született meg, ahol alkotótá-
borban voltunk. Erős nosz-
talgikus érzés kötődik hozzá. 

Eredetileg a ballagásról szólt, 
de aztán sokat változott a szö-
veg, és a végeredmény egy sok-
kal tágabb jelentésű dolog lett. 
Nosztalgiával visszatekinteni 
a múltra, és nagy izgalom-
mal várni az elkövetkező dol-
gokat. Mi pont így vagyunk 
most az eddigi legnagyobb le-
mezbemutató koncertünkkel 
és az első magyar nyelvű le-

mezünkkel – me-
séli Puskás Peti, a 
The Biebers fron-
tembere, aki azt 
is elárulta, hogy a 
szöveget Mórocz 
Tomival közösen 
szerezték. Ez im-
máron a negyedik 
dal együttműkö-
dés a Bermudá-
ból jól ismert 
énekessel. 

Nem maradnak már sokáig 
Totalcar nélkül a magyar né-
zők. Az ország legismertebb 
technikai autós magazinja 
március 9-én új részekkel 
érkezik a VIASAT6-ra. 

A Totalcar immár tizenhar-
madik éve Magyarország ked-
venc autós magazinja. A VI-
ASAT6-on tavaly áprilisban 
debütált, márciusban harma-
dik évadát kezdi a csatornán. 
A két műsorvezetőt, Wink-
ler Róbertet és Bazsó Gábor 
Karottát már senkinek sem 
kell bemutatni, az új évadban 
azonban még ők is tartogat-
nak meglepetéseket. 

– Egy ilyen forgatáson 
mindig vannak bakik. Már 
amennyiben annak számít, 
hogy leszervezzük a forgatást, 
szerzünk kettőt a Polestar-Vol-
vo két generációjából, lefog-
laljuk a mezőkövesdi repte-
ret, aztán az éjjel esik még 30 
centi hó. Szereztünk hóekét, 
ott takarított nekünk, de vé-
gül nem mertünk végsebessé-
get mérni, istenkísértés volt 

már a 110 km/h is a hófalak 
között – mesélt az élményei-
ről Winkler. 

Ami a többi kocsit illeti: a 
műsorvezetők szerint ebben 
a szezonban talán kicsit több 
lesz az új autó, köztük elekt-
romos is, de azért becsúszik 
egy-két veterán Porsche és 
egy alig használt Ferrari is. 
Traktor helyett azonban vala-
mi sokkal izgalmasabbat tar-
togat az új évad. 

– Felgyújtunk és oltunk el 
kocsit, meg építünk is egy 
versenyautót. Utóbbi mond-
juk elég háromesélyes, ha azt 
nézzük, hogy elkészül-e a sze-
zonban. Vagy a naptári év-
ben. Vagy az évtizedben – tette 
hozzá Winkler. 

 ■ Stíluspárbaj Lakatos 

Márkkal címmel debü-

tál a stylist megújult stí-

lustanácsadó műsora a 

VIASAT3-on, amelyben 

ezentúl a hazai divat-

szakma legjobbjai, vala-

mint népszerű színészek, 

énekesek is feltűnnek. 

Március 13-tól a VIASAT3-on 
minden héten öt divatmáni-
ás játékos próbálja 
bebizonyítani, hogy 
az ő stílusa a legtren-
dibb; divatblogger, 
divatimádó jogász, 
rocker énekesnő, 
óvónéni és operett-
színésznő is meg-
küzd majd a főnye-
reményért. Lakatos 
Márk megújult mű-
sorában mostantól 
a játékosok mellett 
hétről hétre olyan di-
vatikonok is szere-
pelnek, mint a nép-
szerű divattervező, 
Nanushka, a Los 

Angelesben élő magyar szí-
nésznő és modell, Barabás 
Niki és Árpa Attila. Ráadásul 
hazai énekesek, színészek is 
értékelik majd a versenyző-
ket, akik ruhatáruk kedvenc 
darabjaiban is felvonulnak.

A műsor sok újdonságot 
tartogat, a házigazda, La-
katos Márk például egy iz-
galmas csavarral megnehe-
zíti a versenyzők dolgát, és 

mostantól csak a szerencsén 
múlik, hogy ki mennyi pénzt 
költhet az Arena Plazában 
egy-egy szettre.

A műsor zárásaként a já-
tékosok külön-külön bemu-
tatják az általuk összeállított 
szetteket, és pontozzák egy-
mást. Márk pedig a hét utol-
só műsorában értékeli őket. A 
hét fő eseményén, a divatbe-
mutatón az összes versenyző 

végigvonul a kifutón, 
ahol Lakatos Márk a 
hírességekkel együtt 
hasznos tippekkel 
látja el őket, hogyan 
tehetnék még ütő-
sebbé szettjüket. A 
legmagasabb pont-
számot elérő, vagyis 
a legstílusosabb ru-
haköltemény tulaj-
donosa minden hé-
ten 150.000 Ft értékű 
Arena Plaza vásárlási 
utalványt nyer, hogy 
tovább hódolhasson 
szenvedélyének, a 
vásárlásnak.

WWWWiilllcccoooxxx „„„AAAAzzz éévvv ffeeelllfeedddeezzeeettttjjjee”””!
Az év legjobb DJ-i és producerei közé került Willcox a Ballantine’s Music Awards – Az Év DJ-je 

Gáláján. A tehetséges magyar producer zenéjét olyan előadók játsszák, mint Don Diablo, Bob 

Sinclar vagy éppen Fedde Le Grand, és hamarosan megjelenik legújabb dala is, a „Let it go”!

Indul a Stíluspárbaj Indul a Stíluspárbaj 
Lakatos Márkkal a VIASAT3-onLakatos Márkkal a VIASAT3-on

Lángoló autóval Lángoló autóval 
folytatódik a Totalcarfolytatódik a Totalcar

Hamarosan érkezik Hamarosan érkezik 
a The Biebers új albumaa The Biebers új albuma
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Több mint csak dalok – megjelent BoZaN új EP-je
Számos zenekar tagja volt az elmúlt években, több kulturális és médiaprojektből ismerhet-

jük a nevét, most azonban három EP-ből álló sorozata újabb részét tárja elénk hazánk egyik 

legkülönlegesebb könnyűzenei alkotója, Bodrogi Bozán András.

 ■ Márió, a harmoni-

kás nagyon-nagyon ré-

gen, még a kereskedel-

mi televíziózás kezdetén 

vált ismertté, javarészt 

az akkoriban óriási köz-

szeretetnek örvendő Dá-

ridó című műsor által.

A mulatós műfaj kedvelőinek 
legnagyobb örömére Márió 
állócsillagnak bizonyult a 
hazai zenei élet egén, nép-
szerűsége mind a szakma, 
mind a közönség körében 
mit sem kopott. Igazolja ezt 
az is, hogy nemrég Kívánság-
piac címmel indult saját mű-
sora a TV2 új csatornáján, a 
Zenebutikon. 

– Mi a célja ennek a pro-
dukciónak és milyen műsor-
elemekkel találkozhatnak 
benne a nézők? 

– A Kívánságpiacban kí-
sérletet teszünk arra, hogy 
visszautazzunk kicsit az 
időben, és megpróbáljuk 
újra felidézni a ’80-as és a 
’90-es évek kívánságműso-
rainak hangulatát. A műso-
runk alapvető koncepciója, 
amely kivétel nélkül min-
den műsorban elhang-
zik: „Helybe megyünk 
a kívánságokért”. 

– Tapasztalatod 
szerint mennyire 
népszerű manap-
ság a mulatós mű-
faj, illetve az a ze-
nei stílus, amelyet 
képviselsz? 

– Szerintem a 
mulatós zené-
nek a mai napig 
töretlen a népszerűsé-
ge. Lehet egy műfajt, 
egy stílust szeretni és 
nem szeretni… Egy is-
mert műsorvezető fogal-
mazott egyszer jól, amikor 
azt mondta, minden műfaj-
nak megvan a maga helye és 
a maga ideje. Azt gondolom, 
ez az idézet fedi a legjobban a 
valóságot. Én a mulatós mű-
fajban lettem ismert, de nem 
zárkózom el más zenei stílu-
soktól sem. 

– Amikor saját dalt szerzel, 
azt milyen főbb szempontok 

alapján teszed? Hogy kell el-
képzelni esetedben az alkotás 
folyamatát?

– Nincs különösebb kon-
cepcióm. Nem vagyok tanult 
zeneszerző, éppen ezért in-
kább csak dalszerzőnek mon-
dom magam. Van, amikor a 
dallam születik meg először 
és van, amikor a szöveg, ez 
teljesen változó. Esetemben 
az alkotói ötlet inkább az en-
gem érő külső hatásoktól és 
a hangulatomtól függ.

– Van kedvenced a saját da-
laid között, esetleg készülsz 
mostanában új albummal 
vagy számmal?

– Igen, saját dalok és fel-
dolgozások is folyamatosan 
készülnek. Minden szerze-
ményem valamilyen emlék-
hez köt, ezért egyformán sze-
retem őket.

– Mit jelent számodra a har-
monikád, „milyen kapcsolat 
van közöttetek”?

– A harmonika tulajdon-
képpen a gyerekkori társam, 
hiszen már egészen korán el-
kezdtem ezen a csodálatos 
hangszeren játszani. Talán 
azt kevesebben tudják rólam, 
de néhány évig zongorázni is 
tanultam.

– Vannak hangszeres elő-
adók, akik azt vallják, ha 
hangszer nélkül állnak szín-
padra, úgy érzik, mintha 
meztelenek lennének. Te hogy 
vagy ezzel? Szívesen szere-
pelsz hangszer nélkül is?

– Három évvel ezelőtt el-
indítottunk egy új projectet, 
egy big band zenekaros kará-
csonyi koncert sorozatot. Eb-
ben a formációban fordult elő 

velem első alkalommal, 
hogy harmonika, 

illetve hang-
szer nélkül 

álltam ki 
a szín-

padra. 

Meg kell valljam, először na-
gyon furcsán éreztem ma-
gam, de a változatosság gyö-
nyörködtet, ahogy tartja a 
mondás. Ezt a részét is na-
gyon élveztem a színpadi 
jelenlétnek.

– Hogy látod, milyen plusz 
tartalmat, érzést, hangula-
tot lehet a harmonika segít-
ségével hozzátenni egy-egy 
dalhoz?

– A harmonikának igen 
sajátos hangzásvilága van. 
Csakúgy, mint a többi hang-
szer esetében, elő lehet va-
rázsolni belőle akár vidám, 
akár szomorú dallamokat. A 
harmonikát, mint hangszert 
sokan szeretik, talán a nép-
szerűségemet is valamelyest 
ennek köszönhetem.

– A pályád indulása óta há-
nyadik harmonikád haszná-
lod? Hogyan éled meg, amikor 
az aktuális hangszered elrom-
lik és le kell cserélni? 

– A kisgyerekként használt 
hangszert féltve őrzöm a mai 
napig. A szüleimtől kaptam 
ajándékba és semmi pénzért 
nem válnék meg tőle. 2004-
ben kezdtem el digitális har-
monikát használni, ezeket a 
típusokat azóta folyamato-
san cserélem. Most éppen 
a negyedik hangszeremet 
használom.

– Sokan a Lagzi Lajcsi ne-
vével fémjelzett Dáridó című 
műsorban ismertek meg té-
ged. Manapság milyen érzé-
sekkel gondolsz vissza arra 
az időszakra? Szeretted azt 
a műsort, szívesen szerepel-
tél benne?  

– Természetesen igen. 
Nemcsak, hogy szép emlé-
kek fűznek ahhoz a műsor-
hoz, de a karrierem egyik 
legfontosabb állomásának is 
tartom. Akkoriban egy közel 
3 milliós nézettségű műsorba 
bekerülni óriási kuriózumnak 
számított. A mai napig szí-
vesen emlékszem vissza rá.

– Pályafutásod mely idő-
szakát tartod karriered 
csúcspontjának?

– A kétezres évek elejét 
tartom igazán csúcspont-
nak. Egyrészt azért, mert az 

internet nélküli világban még 
lemezt is vásároltak az embe-
rek, így válhatott egy zenész 
akár arany-, dupla arany- vagy 
az én esetemben négyszeres 
platinalemezes előadóvá is. 
Nagy elismerés számomra, 
hogy 2006-ban Fonogram-díj-
jal is értékelte a teljesítménye-
met a szakma és a közönség. 
Akkoriban televízió műsorok-
ból sem volt ilyen sok, mint 
most, mára rendkívüli módon 
felhígult a piac. Ennek ellené-
re mégis szerencsésnek érez-
hetem magam, hiszen 16 év 
után is elmondhatom, hogy 
rengeteg fellépésem van.

– Volt olyan időszak, ami-
kor úgy érezted, mélyponton 
van a karriered és közel voltál 
hozzá, hogy feladd?

– Soha nem fordult elő 
ilyen. Ráadásul a zene éle-
tem része, nem is tudnék lé-
tezni nélküle. Ha népszerű 
leszek, ha nem, abban biztos 
vagyok, hogy amíg élek, ad-
dig muzsikálni fogok.  

– Van még olyan szenei stí-
lus, amiben kipróbáltad és 
megtaláltad magad?

– Persze! Nagyon szeretek 
szájharmonikázni, így volt 
szerencsém a Deák Bill Blues 
Band-el is fellépni. Ez aztán 
tényleg teljesen más műfaj, 
mint amit én képviselek. Más-
fél éve pedig komolyabban 
foglalkozom a gitártanulással.

– Van még olyan álmod, 
amit mindeddig nem sikerült 
elérned, de nagyon szeretnéd?

– Az egyik álmom az volt, 
hogy ismert előadó legyek, a 
másik pedig az, hogy gyer-
mekem szülessen. Mindkettő 
beteljesült. Hálás vagyok a jó-
istennek, és jelenleg nagyon 
elégedett vagyok a sorsom-
mal. A következő álmomat 
pedig még nem találtam ki...

– A közeljövőre vonatko-
zóan milyen terveid vannak?

– Új lemezt szeretnék ké-
szíteni és minél több élőze-
nekaros próbát tartani. Emel-
lett a Zenebutik csatornán a 
munkatársaimmal folyama-
tosan azon dolgozunk, hogy 
a műsorunk minél nézettebb 
legyen. Budai Klára

Márió: „Amíg élek, addig muzsikálni fogok”Márió: „Amíg élek, addig muzsikálni fogok”
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DivatDivat
Űrfelszerelés, hosszú fekete 
paróka és több kilós rockerba-
kancs – ezek lehetnének akár 
egy szürreális álom részletei 
is. Pedig a felsorolt darabok 
egytől-egyig hazai zenészek, 
Varga Viktor, Bocskor Bíborka 
és Takács Csaba gardróbjának 
legmeghökkentőbb elemei.

Varga Viktort bevallása 
szerint soha nem érdekelte a 
közvélemény, különc öltöz-
ködése is jól mutatja ezt. Leg-
újabb őrülete egy saját maga 
tervezte űrruha, amin egy éve 
dolgozik.

– Az űrruha az első vi-
deoklipemhez készül. Azt 
képviseli majd, 
hogy az a kicsit 
visszafogottabb 
út, amelyre rá-
léptem, bár ma-
gányos, de vi-
lágot rengető, 
bárhova el tu-
dok jutni, akár a 
világűrbe is. Jel-
képezi továbbá 
azt is, hogy új-
ra egymásra ta-
láltunk Cinthy-
ával, még ha a 

világűrben vagyok, 
akkor is visszata-
lálok hozzá, mert 
van egy oxigénká-
bel, amely össze-
köt bennünket, és 
amelyen keresztül 
együtt lélegzünk – 
mondja Viktor.

Bocskor Bíborka 
jelenleg egy hosz-
szú, fekete paróká-
val tudja legjobban 
kifejezni lelki mondandóját.

– Érdekes, ahogy ez a jel-
mez felszabadít. Egy olyan 
divinikus nőszemélyt aka-
runk megmutatni, aki meg-

talál egy tengert, 
benne egy szige-
tet, és ott ráta-
lál saját magára. 
Azért próbálom 
meg ennyire el-
emelni a valóság-
tól, mert azt ta-
pasztalom, hogy 
így ez a megta-
lált pillanat akár 
mindenkié is le-
het – avat be a 
különleges han-
gú énekesnő.

Holdjáró, több 
kilós rockerba-
kancsai nélkül 
Takács Csaba 
rockzenész ma 
már egy lépést 
sem tesz, egész 
rajongóserege lett 
a különc cipők 
tulajdonosának.

– A cipőt lát-
va sokan először 
meghökkennek, 

szemöldököt ráncolnak vagy 
éppen megállítanak, hogy 
megnézhessék, de már egy-
re több embernek tetszik a 
különleges darab. A nem min-
dennapi design miatt fogott 
meg ez a stílusú cipő, és per-
sze az sem volt utolsó szem-
pont, hogy hozzám tesz leg-
alább hét centit. Edzésnek 
sem utolsó, egy pár bakancs 
legalább hat kilót nyom – me-
séli Csaba.

A magyar zenészek kreati-
vitását látva, az amerikai pop-
ikon, Lady Gaga labdába sem 
rúghat extrém öltözeteivel, 
pedig Pásztor Anna bravúros 
jelmezeiről még csak nem is 
beszéltünk… 

Aranyba foglaltan tér visz-
sza SpongyaBob, újabban 
a divat világába. A londoni 
divathéten mutatta be köz-
kedvelt tengeri szivacsának 
legújabb, arany kollekcióját 
a Nickelodeon. 

Az exkluzív divatkollekció-
ban férfi  és női ruházat, láb-
belik, ékszerek, illetve egyedi 
kiegészítők is megtalálhatók. 

SpongyaBob Kockanadrág 
1999-ben indult az Egyesült 
Államokban, mára már 125 
milliós online követőtábor-
ral rendelkezik és több mint 
180 országban vált kicsik és 
nagyok kedvencévé, kaland-
jai a hazai Nickelodeonon is 

naponta láthatóak. A gyó-
gyíthatatlanul optimista kis 
szivacs inspirálta Spongya-
Bob Gold kollekció a karakter 
klasszikus jegyeit hordozza, 
egy kis aranyozással fűszerez-
ve. A 27 exkluzív termék for-
matervezői között a divatvilág 
legnagyobb nevei is szerepel-
nek − a Peter Jensen tervezte 
unisex pulóverek, Bobby Ab-
ley pólói, Bad Denim vintage 
hímzett darabjai, Suecomma 
Bonnie egyedi mintás cipői, 
Salar lenyűgöző kiegészítői és 
Maria Francesca Pepe bájos 
ékszerei nem hiányozhatnak 
egy fanatikus SpongyaBob ra-
jongó szekrényéből sem.

Hazai zenészek legőrültebb kiegészítőiHazai zenészek legőrültebb kiegészítői Hamarosan érkezik Hamarosan érkezik 
SpongyaBob arany kollekciójaSpongyaBob arany kollekciója

New Yorkban is hódít a Nanushka
A világ vezető divatipari újságíróinak is bemutatkozott a Nanushka New Yorkban. Sándor Szandra legújabb kol-

lekciója a Vogue és az ELLE magazin után a New York Times és Wall Street Journal szerkesztőségében is osz-

tatlan sikert aratott.

K
in

ek
 já

r 
ál

lá
sk

er
es

és
i j

ár
ad

ék
?

ro
va

tu
nk

at
 m

eg
ta

lá
lja

 a
 8

. o
ld

al
on

.
Ál

lás
po

nt

New Yorkban is hódít a Nanushka
A világ vezető divatipari újságíróinak is bemutatkozott a Nanushka New Yorkban. Sándor Szandra legújabb kol-

lekciója a Vogue és az ELLE magazin után a New York Times és Wall Street Journal szerkesztőségében is osz-

tatlan sikert aratott.



6 2017. március 9.

www.keneditravel.hu
Bp. 1067, Teréz krt. 3. (Király utcánál) Nyitva: H-P 09:30-17:30  Tel: 278-2156, 278-2157

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

EGYNAPOS KIRÁNDULÁSOK

KITTSEE-POZSONY busz, idvez.
ápr. 8. 5990 Ft/fő -8-11%!

SEMMERINIG 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%!

ARAD-MAKÓ busz, idvez.
ápr. 8. 6490 Ft/fő -8-11%

POZSONY-DÉVÉNY VÁRA busz, idvez.
ápr. 9. 5790 Ft/fő -8-11%!

ZEBEGÉNY-NAGYBÖRZSÖNY-
SAHY-VÁC

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

KRISNA VÖLGY ÉS SOMOGYVÁR
busz, idvez.

ápr. 15- 5490 Ft/fő -8-11%

KLOSTERNEUBURG-KREUZENSTEIN 
busz, idvez.

ápr. 22. 6490 Ft/fő -8-11%!

PARÁDSASVÁR-EGER
busz, idvez., ebéd

ápr. 22. 6490 Ft/fő -8-11%!

VÁC-VÁCRÁTÓT-GÖDÖLLŐ-MÁRIABESNYŐ
busz, idvez., ebéd

ápr. 22. 5490 Ft/fő -8-11%!

GARAM MENTI KISKÖRÚT
busz, idvez., ebéd

ápr. 23. 5490 Ft/fő -8-11%!

ÉRSEKÚJVÁR-KOMARNO-TATA
busz, idvez., ebéd

ápr. 23. 5990 Ft/fő -8-11%!

OCHTINA-ROZSNYÓ-RIMASZOMBAT
busz, idvez., ebéd

ápr. 23. 6990 Ft/fő -8-11%!

FEHÉRVÁRCSURGÓ-MÓR-MARTONVÁSÁR
busz, idvez., ebéd, borkóstoló

ápr. 23. 6490 Ft/fő -8-11%!

BÉCS-SCHÖNBRUNN busz, idvez.
ápr. 29. 6290 Ft/fő -8-11%!

JELI ARBORÉTUM-SÁRVÁR busz, idvez., 
ebéd, ápr. 29., ápr. 30., máj. 1.

7290 Ft/fő -8-11%!

CSORNA-CELLDÖMÖLK-BAKONYBÉL
busz, idvez., ebéd

ápr. 29. 7490 Ft/fő -8-11%!

GYÖNGYÖS-EGER
busz, idvez., ebéd, borral

ápr. 29. 6990 Ft/fő -8-11%!

ESZTERGOM-PÁRKÁNY-SZENTENDRE
busz, idvez., ebéd

ápr. 30. 5290 Ft/fő – 8-11%!

DEBRECEN-HORTOBÁGY busz, idvez.
ápr. 30. 6490 Ft/fő -8-11%!

FRAKNÓ VÁRA-SOPRON busz, idvez.
máj. 6. 6290 Ft/fő -8-11%!

CSÁKTORNYA-VARASD busz, idvez.
máj. 6. 6990 Ft/fő -8-11%!

HEREND-TIHANY-BALATONFÜRED
busz, idvez.

máj. 7. 5490 Ft/fő -8-11%!

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

nyomdászműhely belépő
máj. 13. 7790 Ft/fő -8-11%!

NON-STOP CSOBBANÓJÁRATOK
busz, csoportkísérő, oda-vissza 1-1 éj 

a buszon, 1 nap csobbanás

BASKA jún. 30-júl.2., júl.28-30. 
13 900 Ft/fő -8-11%!

KRK júl. 14-16., aug. 4-6.
13 900 Ft/fő -8-11%

PUNAT júl. 21-23., aug. 11-13. 
13 900 Ft/fő -8-11%!

OPATIJA júl. 7-9., aug.18-20. 
13 900 Ft/fő -8-11%!

VODICE jún. 30-júl. 2., júl. 14-16.
15 900 Ft/fő -8-11%!

PORTOROZS aug. 18-20. 
13 900 Ft/fő -8-11%!

BIBIONE jún. 23-25.
13 900 Ft/fő -8-11%!

CAORLE  júl. 14-16.
14 900 Ft/fő -8-11%!

JESOLO júl. 7-9., aug. 4-6. 
15 500 Ft/fő -8-11%!

NYARALÁSOK

KRK-SZIGET – OMISALJ 5 nap 4 éj
busz, idvez, 4 éj kétcsillagos tengerparti 
szállodában, svédasztalos félpanzióval, 

Krk városlátogatás
jún. 17-21. 54 900 Ft/fő -8-11%!

júl. 6-10., júl. 13-17., aug. 14-18.
59 900 Ft -8-11%!

KRK-SZIGET – OMISALJ 6 nap 5 éj
busz, idvez, 5 éj kétcsillagos tengerparti 
szállodában, svédasztalos félpanzióval, 

Krk városlátogatás
jún. 21-26. 69 900 Ft/fő -8-11%!

 júl. 21-26., júl. 30-aug. 4., aug. 18-23. 
79 900 Ft/fő -8-11%!

KRK-SZIGET – OMISALJ 8 nap 7 éj
busz, idvez, 7 éj kétcsillagos tengerparti 

szállodában,
 svédasztalos félpanzióval

aug. 4-11. 99 900 Ft/fő -8-11%! 

KRK-SZIGET – KRK 6 nap 5 éj
busz, idvez., 5 éj úszómedencés 

háromcsillagos szállodában, svédasztalos 
félpanzióval, rijekai városnézés

júl. 1-6., aug. 26-31. 
119 900 Ft/fő -8-11%!

NYARALÁS APARTMANBAN 
A KRK-SZIGETEN 8 nap 7 éj

július 1-8.
2 fős apartm: 134 900 Ft/ap./7 éj

 -8-11%!
4 fős apartm.: 154 900 Ft/ap./7éj 

-8-11%!
6 fős apartm.: 199 900 Ft/ap/7éj

 -8-11%!
Buszjegy oda-vissza: 20 000 Ft/fő

-8-11%!

PLITVICEI TAVAK-KRK-SZIGET 5 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj szállás tengerparti 

kétcsillagos szállodában svédasztalos 
félpanzióval, rijekai városnézés

júl. 9-13., aug. 10-14.
54 900 Ft/fő -8-11%!

PLITVICEI TAVAK-KRK-SZIGET 6 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj szállás tengerparti 

kétcsillagos szállodában svédasztalos 
félpanzióval, rijekai városnézés

júl. 1-6., júl. 16-21.
64 900 Ft/fő -8-11%!

DALMÁT NYARALÁS- SIBENIK 6 nap 5 éj
busz, idvez., 5 éj szállás egy 

fantasztikus, minden igényt kielégítő 
szállodakomplexum háromcsillagos 

szállodájában (Aquaparkkal), svédasztalos 
félpanzió, (fakultatív kirándulások 

foglalhatók: Trogir, Primosten, 
Krka Nemzeti Park)

jún. 13-18. 94 900 Ft/fő -8-11%!

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

szállodában svédasztalos reggelivel
jún. 18-23. 64 900 Ft/fő -8-11%!

jún. 23-28. 
69 900 Ft/fő -8-11%! 

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

szállodában svédasztalos reggelivel 
júl. 15-22.

94 900 Ft/fő -8-11%!

RIMINI 6 nap 5 éj hotel****
busz, idvez., 5 éj szállás négycsillagos 
szállodában svédasztalos reggelivel

jún. 23-28.
81 900 Ft/fő -8-11%!

RIMINI 8 nap 7 éj hotel****
busz, idvez., 7 éj szállás négycsillagos 
szállodában svédasztalos reggelivel 

júl. 15-22., júl. 22-29.
111 900 Ft/fő -8-11%!

CATTOLICA/GABICCE MARE 6 nap 5 éj
busz, idvez., 5 éj szállás háromcsillagos 

szállodában svédasztalos reggelivel, 
úszómedence használattal

jún. 18-23., jún. 23-28., 
jún. 28-júl. 03.

74 900 Ft/fő -8-11%!
júl. 3-8. 84 900 Ft/fő -8-11%!

CATTOLICA/GABICCE MARE 8 nap 7 éj
busz, idvez., 7 éj szállás háromcsillagos 

szállodában svédasztalos reggelivel, 
úszómedence használattal

júl 8-15., júl 15-22., júl. 22-29.,
júl. 29-aug. 5., aug. 26-szept. 2.
106 900 Ft/fő -8-11%!

ALBÁNIA – DURRES 10 nap 7 éj
busz, idvez., 7 éj háromcsillagos szállodában 

svédasztalos reggelivel
júl. 7-16., aug. 18-27.

99 900 Ft/fő -8-11%!

ALBÁNIA – VLORA 10 nap 7 éj
busz, idvez., 7 éj négysillagos szállodában 

svédasztalos reggelivel
júl. 21-30., aug. 4-13.

104 900 Ft/fő -8-11%!

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

svédasztalos reggelivel
júl. 11-16., aug. 12-17.

79 900 Ft/fő -8-11%!

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

szállodában, all inclusive light ellátással
jún. 24-júl. 2., jún. 30-júl. 8.

99 900 Ft/fő  -8-11%!
aug. 12-20. 114 900 Ft/fő -8-11%!
aug. 18-26. 109 900 Ft/fő -8-11%!
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KENEDI TRAVEL  UTAZZON A LEGJOBB ÁRON!
MÁRCIUS 31IG 811% KEDVEZMÉNNYEL FOGLALHAT!

VÁROSLÁTOGATÁSOK, 
KÖRUTAZÁSOK

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

4 éj háromcsillagos szállodában, 
svédasztalos reggelivel, szalonnasütés, 

házi pálinka-sajt-túró kóstolóval
június 1-5. 44 900 Ft/fő -8-11%!

PÜNKÖSD AZ ADRIÁN PLITVICEI 
TAVAKKAL 5 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj szállás kétcsillagos 
szállodában svédasztalos félpanzió, 

kirándulások (Opatija, Trieszt, Vrbnik), 
borkóstoló sajttal, sonkával, 

rijekai városnézés
június 1-5.  44 900 Ft/fő -8-11%!

ERDÉLY GYÖNGYSZEMEI 5 nap 4 éj
busz, idvez., kirándulások, 

4 éj háromcsillagos szállodában, 
svédasztalos reggeli, szalonnasütés,

 házi pálinka-sajt-túró kóstolóval
jún. 7-11., aug. 16-20., szept. 13-17.

42 900 Ft/fő  -8-11%!

DÉL-ERDÉLY ÉS A VASKAPU 
4 nap 3 éj

busz, idvez, 3 éj háromcsillagos szállodában 
svédasztalos reggelivel, al-dunai hajózás, 

kirándulások (Temesvár, Szörényvár, Orsova, 
Káazán-szoros, Herkulesfürdő, Cserna-

völgy, Vajdahunyad vára, Déva Vára)
jún. 24-27., júl. 2-5., júl. 20-23.

aug. 10-13.
39 900 Ft/fő -8-11%!

ÉSZAK-ERDÉLY MAGYAR EMLÉKEI 
4 nap 3 éj

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

kirándulások
jún. 8-11., júl. 27-30., aug. 24-27.

39 900 Ft/fő -8-11%!

MAGAS TÁTRA-DUNAJEC-NEDECZ VÁRA 
3 nap 2 éj

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

kirándulások
 aug. 18-20. 31 900 Ft/fő -8-11%!

KRAKKÓ-WIELICZKA-AUSCHWITZ-
ZAKOPANE 4 nap 3 éj

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

kirándulások
júl. 13-16., aug. 17-20., szept. 21-27., 

okt. 20-23.
39 900 Ft/fő -8-11%!

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

háromcsillagos szállodákban, reggelivel, 
Helsinki hajózási lehetőséggel

aug. 25-szept. 3. 
139 900 Ft/fő -8-11%!

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

szállodában, svédasztalos reggeli 
kirándulások

okt. 6-8. 24 900 Ft/fő -8-11%!

FELVIDÉKI KISKÖRÚT 3 nap 2 éj
busz, idvez., 2 éj kétcsillagos szállodában, 

svédasztalos reggeli, kirándulások
aug. 11-13., okt. 13-15.

24 900 Ft/fő -8-11%!

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

szállodában, svédasztalos reggeli, 
kirándulások 

aug. 4-6., aug. 18-20, szept. 
15-17., szept. 29-okt. 1.

24 900 Ft/fő -8-11%!

PRÁGA-KARLOVY VARY-KUTNA HORA 
4 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj háromcsillagos szállodában 
reggelivel, kirándulások,

Becherovka múzeum belépő
júl. 20-23., aug. 15-20., szept. 14-17., 

okt. 20-23.
39 900 Ft/fő -8-11%!

CSEH VÁRAK ÉS KASTÉLYOK
4 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj négycsillagos szállodában, 
svédasztalos reggeli, sörgyárlátogatás 

sörkóstolóval, városnézések, kirándulások
júl. 29-aug. 1.

44 900 Ft/fő -8-11%!

CSEH SÖR- ÉS KULTÚRA
4 nap 3 éj

busz, idvez., 3 éj háromcsillagos 
szállodában, svédasztalos reggeli, 
sörgyárlátogatások sörkóstolással, 

kirándulások
máj. 11-14., aug. 3-6., okt. 5-8.
39 900 Ft/fő -8-11%!

DREZDA- LIPCSE-SZÁSZ SVÁJC-PRÁGA 
5 nap 4 éj

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

városnézések, kirándulások
jún. 1-5.  

64 900 Ft/fő -8-11%!

BAJOR KASTÉLYOK ÉS A BAJOR ALPOK 
4 nap 3 éj

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

kirándulások
aug. 10-13. , szept. 28-okt. 1.
56 900 Ft/fő -8-11%!

BAJORORSZÁG GYÖNGYSZEMEI 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos 

szállodában, svédasztalos reggeli, 
kirándulások, városnézések

júl. 20-23. 59 900 Ft/fő -8-11%!

SALZBURG-SALZKAMMERGUT 
ÉS A SASFÉSZEK 4 nap 3 éj

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

kirándulások
júl. 13-16.,a ug. 17-20., szept. 21-24.

56 900 Ft/fő -8-11%!

TIROL ÉS BOLZANO VARÁZSA TIROLI 
FOLKLÓR ESTTEL 4 nap 3 éj

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

folklórest vacsorával, itallal, kirándulások
jún. 29-júl. 2.

64 900 Ft/fő -8-11%!

SVÁJC 6 nap 5 éj
busz, idvez., 5 éj háromcsillagos 

szállodákban,  svédasztalos reggeli, 
kirándulások
szept. 19-24. 

109 900 Ft/fő -8-11%!

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

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

kirándulások, városnézések
máj. 30-jún. 5., júl. 24-30., szept. 18-24.

114 900 Ft/fő -8-11%!

SVÁJC-TORINO-LAGO MAGGIORE 
5 nap 4 éj

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

svédasztalos reggeli, kirándulások
jún. 27-júl. 1.

74 900 Ft/fő -8-11%!

VELENCEI HÉTVÉGE 3 nap 2 éj
busz, idvez, 2 éj négycsillagos szállodában, 

svédasztalos reggeli, kirándulások a 
program szerint

ápr. 14-16., máj. 26-28., jún. 9-11. 41900 
Ft/fő -8-11%!

VERONA-PADOVA-GARDA TÓ
 4 nap 3 éj

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

svédasztalos  reggeli, kirándulások
máj. 25-28., szept. 16-19.

52 900 Ft/fő -8-11%!

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

szállodában, svédasztalos reggeli, 
kirándulások

jún. 1-5., júl. 26-30.
79 900 Ft/fő -8-11%!

TOSZKÁNA ÉS A CINQUE TERRE
5 nap 4 éj

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

kirándulások
aug. 9-13. 79 900 Ft -8-11%!

UMBRIA A SZENTEK FÖLDJE
5 nap 4 éj

busz, idvez., 4 éj négycsillagos szállodában, 
reggeli, kirándulások

jún. 21-25., szept. 20-24.
79 900 Ft/fő -8-11%!

FIRENZE-RÓMA-VELENCE 
6 nap 5 éj

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

városnézések 
máj. 31-jún. 5., jún. 20-25.

84 900 Ft/fő -8-11%!

MILÁNÓ ÉS A TÓVIDÉK 5 nap 4 éj
busz, idvez., 4 éj szállás háromcsillagos 

szállodában, svédasztalos reggeli, 
városnézések

máj. 17-21., máj. 24-28., jún. 1-5. 
69 900 Ft/fő -8-11%!

RÓMA-NÁPOLY-SORRENTO
8 nap 7 éj

bjsz, idvez., 7 éj három és négycsillagos 
szállodákban reggelivel, városnézések

jún. 10-17.
119 900 Ft/fő -8-11%!

TRIESZT-DOBERDÓ-ISONZÓ
4 nap 3 éj

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

kirándulások
máj. 18-21., szept. 7-10.

56 900 Ft/fő -8-11%!

SZLOVÉNIA KINCSEI
4 nap 3 éj

busz, idvez., kirándulások, 3 éj négycsillagos 
szállodában, svédasztalos reggeli

júl. 13-16., aug. 17-20., szept. 21-24. 
49 900 Ft/fő -8-11%!

ISZTRIAI KÖRÚT 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj kétcsillagos szállodában, 
svédasztalos félpanzió, kirándulások (Krk, 
Rabac, Pula, Rovinj, Porec, Motovun, Hum, 

Rijeka)
jún. 14-17., szept. 13-16. 

44 900 Ft/fő -8-11%!

HORVÁT GASZTRO-TÚRA 4 nap 3 éj
busz, idvez., 3 éj kétcsillagos szállodában, 

svédasztalos felpanzióval, Krk-szigeten 
hangulatos taverna, borospince-étterem, 
sonkák háza stb. meglátogatása sok-sok 

kóstolóval, kirándulások 
(Rijeka, Opatija, Krk)

jún.8-11., szept. 10-13.
49 900 Ft/fő -8-11%!
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Okostelefonnal összemosódik a munka és a magánélet
Az okostelefonokon az állandó online jelenlét miatt egyre jobban összemosódnak a munka és a magánélet 

határai, a dolgozó felnőtt magyar internetezők 86 százaléka használ okostelefont, és 78 százalékuk dolgo-

zik szabadidejében is alkalmanként a telefonján - áll az eNet és a Magyar Telekom legfrissebb kutatásában.

Amikor hirtelen álláskeresővé 
válunk, akkor a legtöbbször 
kétségbeesetten keressük az 
új lehetőségeket, szeretnénk 
minél előbb munkába állni. 
Sajnos azonban az álláske-
resési időszak több hónapig 
is elhúzódhat, a tartalékaink 
folyamatosan fogynak és ez 
még inkább feszültebbé tesz 
bennünket. Annak érdekében, 
hogy könnyítsük a helyzetün-
ket és ne váljon ez az időszak 
annyira nyomasztóvá, érde-
mes megnéznünk, hogy jár-e 
nekünk munkanélküli segély.

Ki jogosult?
A Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálat tájékoztatása alap-
ján az alábbi személyek jogo-
sultak a járadékra:

• álláskereső, és
• az álláskeresővé válását 

megelőző három éven belül 
legalább 360 nap jogosultsági 
idővel rendelkezik, és

• kereső tevékenységet 
nem folytat, tehát munkavi-
szonyban nem áll, és

• vállalkozói tevékenységet 
sem folytat, és

• munkát akar vállalni, de 
önálló álláskeresése nem ve-
zetett eredményre, és

• számára a foglalkozta-
tási szerv sem tud megfele-
lő munkahelyet felajánlani.

Hol lehet kezdeményezni?
A lakóhelyünk szerint illeté-
kes munkaügyi központba 
kell elmennünk.

Milyen adatok szükségesek 
az igényléshez?
Ahhoz, hogy bekerüljünk a 
nyilvántartásba, az alábbi do-
kumentumokat kell magunk-
kal vinnünk: személyi igazol-
vány, lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány (lakcímkártya), taj 

kártya, adó igazolvány, iskolai, 
illetve szakképzettséget igazo-
ló okirat/ok.

Ne hagyjuk otthon:
Igazolás a vállalkozói igazol-
vány visszaadásáról/vállal-
kozói tevékenység megszün-
tetéséről, OEP igazolvány, 
bankszámlaszám (ha van), iga-
zolólap az álláskeresési járadék 
és segély megállapításához, 
tartozásigazolás, jövedelem-
adó adatlap a munkaviszony 
megszüntetésekor, a 2010. ja-
nuár 1-je előtt megszűnt mun-
kaviszonyok esetén: Igazolólap 
a munkanélküli-járadék meg-
állapításához című nyomtat-
vány (eredeti aláírt példánya).

A PwC 2017-es februári tanul-
mányában vizsgálta a férfi ak 
és nők közötti fi zetésbeli kü-
lönbségeket az OECD orszá-
gaiban. A tanulmány alapján 
napjainkban a legtöbb helyen 
még mindig kevesebbet ke-
resnek a nők mint a férfi ak.

Az OECD országokban egy 
átlagos dolgozó nő 16%-kal 
kevesebbet keres az azonos 
pozíciójú férfi nál.

Az északi országoknál, 
Izlandon, Svédországban 
és Norvégiában a legjobb 
helyzet, a legrosszabb pe-
dig Mexikóban, Koreában és 

Görögországban. Hazánk kö-
rülbelül a középmezőnyben 
helyezkedik el.

A felmérés szerint a jelen-
legi folyamatokat fi gyelembe 
véve a legtöbb országban 50 
éven belül fog eltűnni a ne-
mek közti bérkülönbség. A 
legjobb kilátása Lengyelor-
szágnak, Luxemburgnak és 
Belgiumnak van, a legrosz-
szabb pedig Koreában, Spa-
nyolországban és Németor-
szágban. Hazánkban 2102-re 
jósolják a fi zetések kiegyen-
lítődését, ami 85 évet jelent 
nekünk.

Kinek jár álláskeresési járadék?Kinek jár álláskeresési járadék?Nemek közti bérszakadék Nemek közti bérszakadék 

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

ÁlláspontÁlláspont

Álláspiaci trendekÁlláspiaci trendek
napjainkbannapjainkban
Az IT/Informatika szektorban 

dolgozó szakemberekből van 

jelenleg hiány, a cégek na-

gyon keresik a fejlesztő, prog-

ramozó, számítástechnika 

területén tevékenykedő szak-

embereket. Az informatiku-

sok mellett azonban még az 

alábbi szakmák nagyon ke-

resettek: mérnök, értékesítő, 

raktáros, szakács, könyvelő, 

eladó, villanyszerelő, recepci-

ós, autószerelő, lakatos, taka-

rító. Míg korábban az angol és 

a német volt az elvárt, addig 

manapság már a különlege-

sebbnek számító holland, spa-

nyol, dán, norvég nyelveket 

beszélők azok, akikre lecsap-

nak a vállalatok, főként az SSC 

szektorban. Egyre inkább nép-

szerűvé válik a videóinterjú, a 

cégek előszeretettel kezdik al-

kalmazni már az első körnél, 

mivel mindkét félnek kényel-

mesebb, sok időt lehet vele 

megspórolni.
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Az elmúlt napok tavaszias 
időjárása miatt megemelke-
dett a szabadtéri tüzek szá-
ma. A veszélyt a száraz alj-
növényzet és az avar jelenti, 
ami csapadékmentes időjá-
rás esetén nagyon könnyen 
meggyulladhat. Sok helyen 
már a tavaszi kerti munkák-
nak is nekiláttak, elégetik a 
kerti zöldhulladékot.

A közelmúltban több hely-
színre is riasztották a fővá-
rosi hivatásos tűzoltókat 
szabadtéri tüzek megféke-
zéséhez. Az esetek 99 száza-
léka emberi gondatlanságra 
vezethető vissza. Az időn-
ként jelentős kárral járó tü-
zek megelőzhetőek, ha tisz-
tában vagyunk a szabadtéri 
égetés szabályaival: 

 •Belterületen csak ott sza-
bad kerti zöldhulladékot éget-
ni, ahol ezt az önkormány-
zat rendeletben engedélyezi. 
Ilyen esetben is csak a rende-
letben meghatározott időben 
szabad égetni.

• Ha az önkormányzatnak 
nincs a kerti zöldhulladék 
égetésre vonatkozó rendele-
te, akkor az tilos. Budapest 
teljes közigazgatási területén 
tilos a zöldhulladék-égetés.

• A külterületi tarlóégetést 
és vágott növények égetését 

a munkálatok előtt tíz nap-
pal engedélyeztetni kell a 
helyi katasztrófavédelmi 
kirendeltséggel.

• A szabadban meggyúj-
tott tüzet soha ne hagyjuk 
felügyelet nélkül és min-
den esetben gondoskod-
junk megfelelő mennyiségű 
oltóanyagról.

• Mindig legyen nálunk 
a tűz oltására alkalmas ké-
zi szerszám, és csak akkora 
tüzet gyújtsunk, amekkorát 
folyamatosan felügyeletünk 
alatt tudunk tartani.

• Ha feltámad a szél, azon-
nal hagyjuk abba az égetést 
és oltsuk el a tüzet.

A szabályok megszegése 
tűzvédelmi bírsággal sújtható. 
Ha valaki a kertjében úgy éget 
zöldhulladékot, hogy azt nem 
engedélyezi önkormányzati 
rendelet, vagy nem a rende-
letben meghatározott időben 
végzi, az 20 ezer forinttól 60 
ezer forintig terjedő bírságra 
számíthat. Aki engedély nél-
kül éget külterületen, az 50 
ezer forinttól fél millió forin-
tig terjedő bírságra számíthat. 

Ha az égetés során akkora 
tűz keletkezik, ami miatt a 
tűzoltóknak be kell avatkoz-
nia, 20 ezer forinttól 3 millió 
forintig is terjedhet a bírság.

Emelkedik Emelkedik 
a szabadtéri tüzek számaa szabadtéri tüzek száma

Március 18-án 13 és 20 óra 
között immáron tizenegyedik 
alkalommal rendezik meg a 
BIG Filmfesztivált, ezúttal is 
az Uránia Filmszínházban. 

Az ötlet és a név is az újpes-
ti Bródy Imre Gimnáziumtól 
ered, és az iskola diákjai ter-
mészetesen idén is képvisel-
tetik magukat. A fi lmfesztivál 
már országos rendezvénnyé 
nőtte ki magát. Felsőokta-
tási hallgatók, középiskolás 
diákok és szabadúszó, har-
minc évesnél nem idősebb 

fi atalok fi lmjeit is láthatják 
az érdeklődők. 

 Az iskola és a szervezők a 
támogatások jelentős részét 
az Uránia Filmszínház terem-
bérletének fedezésére, vala-
mint a díjak, oklevelek meg-
vásárlására fordítják.

Idén is BIG Filmfesztivál Idén is BIG Filmfesztivál 
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ÉÉletmódletmód
Bár a lakosság nagyjából 30-
35 százaléka érintett valami-
lyen fokú visszértágulatban, 
elenyésző azok aránya, akik 
rászánják magukat a műtét-
re. Mindez talán érthető is, 
hiszen nagyon sok a tévhit 
ezzel kapcsolatban, pedig a 
fejlett orvostudománynak és 
technikai háttérnek köszön-
hetően sokkal egyszerűbb a 
panaszoktól megszabadulni, 
mint azt sokan gondolják.

1. tévhit: „Műtét után kiújul-
nak a visszerek”
A korábbi, még ma is alkal-
mazott, vágásos módszerrel 
elvégzett operációk után va-
lóban sok esetben kiújulnak a 
visszértágulatok, mivel a műtét 
előtt nem készítenek ultrahang 
vizsgálatot. A képalkotói diag-
nosztikának köszönhetően a 
visszértágulat kialakulásának 
okát is kezelni lehet, ezáltal a 
kiújulási lehetőség elenyésző.

2. tévhit: „Az operáció fáj-
dalmas és hetekig nem 
dolgozhatok”

„A klasszikus”, vágásos mód-
szert alkalmazva a beteg való-
ban heteken át tartó fájdalmat 
él át, mivel a szakorvos – alta-
tás vagy gerincérzéstelenítés 
után -, néhány metszéssel, il-
letve a véna eltávolításával éri 
el a visszértágulat gyógyítását. 
Ezzel a módszerrel legalább 
hat hétig tart a lábadozás. Az 
új módszerek azonban nem 
igényelnek vágást, a páciens 
- módszertől függően - akár 

aznap, de másnap mindenki 
folytathatja a munkát, sőt akár 
sportolni is lehet. Nincs szük-
ség betegállományra, nincs 
fájdalom.

3. tévhit: „Szövődmények 
léphetnek fel!”
A vágásos eljárás esetében va-
lóban előfordulhat, hiszen az 
operáció során szöveteket vág-
nak át a lágyékhajlatban, vagy 
a térdhajlatban, majd kihúz-
zák a használhatatlan vénát. 
A szöveti sérülés mellett ká-
rosodhatnak idegek és az ol-
dalági vénák is elszakadnak, 
bevérzések alakulnak ki, a lá-
bon sebek keletkeznek. Éppen 
emiatt sokáig nem engedik a 
tisztálkodást sem, hiszen fer-
tőzésveszéllyel jár. A modern 
műtéti eljárások során maxi-
mum egy tűszúrásnyi heg 
keletkezik, óvják a visszértá-
gulat környezetét és a komp-
likációk is minimálisak.

A kendermag összetétele 
igen különleges, ezért tart-
ják a legújabb szuperfoodnak 
a táplálkozástudósok. 

Négy evőkanál kendermag 
– ami kb. 42 grammnak felel 
meg – 15 gramm fehérjét tar-
talmaz, ez egyes kutatások 
szerint jobban felszívódik, 
mint a húsban lévő fehérje, 
ráadásul a szervezetünknek 
szükséges, összes amino-
sav-típus megtalálható benne. 
A magban lévő olajat kéthar-
madrészt esszenciális zsírsa-
vak – Omega 3 és 6 – alkotják, 
amelyek jót tesznek a szív- és 
érrendszeri betegségeknek, az 
immunrendszernek és segí-
tenek a bőr rugalmasságát is 
megőrizni. A magok szénhid-
ráttartalma igen csekély, 10%-
nyi, ezért fogyókúrázók is 
bátran fogyaszthatják. A ma-
gokban lévő rost segíti az éh-
ség kordában tartását, a ben-
nük lévő ásványi anyagoknak 

(kalcium, vas, foszfor magné-
zium, kálium, cink, mangán, 
réz) és  vitaminoknak (E-vi-
tamin, B-vitaminok) köszön-
hetően a diétázók tápanyag-
bevitele is kiegyensúlyozott 
lehet. Kellemes diós íze miatt 
kiváló kiegészítője bármilyen 
müzlinek, süteménynek és sa-
látának, az egészséges táplál-
kozás jegyében. Napjainkban 
több kutatás is zajlik, amely 
a kendermag egészségügyi 
előnyeit vizsgálja, ezek kap-
csolatot mutatnak a kender-
mag-fogyasztás és a rákmeg-
előzés, a szív- és érrendszeri 
betegségek megelőzése, bizo-
nyos bőrbetegségek, például 
az ekcéma gyógyítása között.

Sok a tévhit a visszértágulat műtétek terénSok a tévhit a visszértágulat műtétek terén Kendermag, a jövő táplálékaKendermag, a jövő tápláléka

A virtuális valóság enyhítheti a fantom végtagfájdalmat 
A virtuális valóságra épülő számítógépes játékok enyhíthetik a fantom végtagfájdalomtól 

szenvedők tüneteit - derült ki a göteborgi Chalmers Műszaki Egyetem kutatóinak új tanulmá-

nyából. A szakemberek végtag-amputáción átesett személyeket vontak be a vizsgálatukba.

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

www.olcsoszemuveg.hu, www.valsagdiszkont.hu

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!

IDEJE
MÁSKÉPP GONDOLNI

A VÁLSÁGra

NAGYON SZÉP SZEMÜVEGEK, NAGYON OLCSÓN

Szemüveg 6500 Ft-tól Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól

a szemüveg

nem luxusaa sszzeemmüüüvveegg

nneemm lluxxuuss
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ABLAK
ABLAK AKCIÓ  -45%, www. ablaksztar. hu, Tel.: 

06-1/273-0835

ABLAKAJTÓ
TÓ-ABLAK  Akció 42% kedvezmény! Bel-

és bejárati ajtók egyedi méretben fel-

kül! Cím: 1162 Bp. Rákosi út 82. Tel.: 

06-0609, Mobil.:0
6-70/679-8418 

dapestnyilaszaro. hu ABLAKCSERE RE AKCIÓ  ajándék redőnnyel, 

dvezménnyel! 5 év garancia.Tel.: 

9

AKFELÚJÍTÁS
Z-ig. Ablakmázolás, ablakbeál-

hőszigetelő üvegezés, ablak-

inak Kft. 06-70/657-1545
VÉTEL igázpalackját, hegesztő 

tmegvásárolnánk. Tel.: 

Gszervizhálóza- éből keresünk ncaszerelőket Szakmai ön- 011@gmail.
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Ez a kupon 6 ér Önne

Bp., VII. R
á

/Grand Ho Telefon: 06-2

KÉSZPÉNZ festményt, teljes h

da: XI. Fehérvári út 21/a

est: VII. Király u. 70. 

Tel.: 7
86-8224

ARANY: 9.250�F
EZÜST: 370�Ft-tól

ékszer

fazo
fazon

KP.

ARA KIRÁ

EGÉSZSÉG

otoro
s, ép 304 800,- Ft 0,- Ft

00,- Ft 
helyet

t

ORVOSI, KOZMETIKAI,
SZÉPSÉGIPARI
BÉRBEADÁSA

Szállá
s u. 2/b. 598

hu

anyzott és

ó

06

AZON
gépet,

garanciá

MONORIER szigetelt csal kúttal. Irányár 06-20/988-59-71

KÁD KÁDFELÚJÍTÁS HŐ
val, Akció: fehér 16 00

240-9637, 06-30/989-42
KÉM

megbíz
ha szaké

rtelem kemenyfelujítokf

Kastélyok ber

ezüsttárgyakat, 6-12 személyes 

stb. Kovács Margit kerámiákat, H

könyveket, antik bútoroka

Díjtalan kiszállással, értékb

Üzlet: +06-1/201-6188,

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 fül-orr-gégészeti rendelők 
nem csak ősszel és télen van-
nak tele köhögő felnőttekkel, 
egész évben sokan fordulnak 
légúti panasszal az orvoshoz. 

A szakorvos ilyenkor 
azonnal felteszi az ingerkö-
högéssel küzdő betegeinek 
a kérdést, hogy a gyomruk 
rendben van-e. A páciensek 
ezen általában meglepőd-
nek, hiszen ők infl uenzára, 
annak krónikussá válására, 
arcüreg és tüdőgyulladásra, 
vagy allergiára gyanaksza-
nak. A fül-orr-gégész azonban 
nem véletlenül küldi a bete-
geket gasztroenterológushoz. 
Amikor a saját szaktudását 
latba vetve minden felsorolt 
betegséget kizárt, refl uxra, 
azaz gyomorsavnak a nyelő-
csőbe való visszafolytására 
gyanakszik.

Ez a „menedzserbeteg-
ség” egyik jele. A refl uxnál 
a gyomor felső záróizmá-
nak nem megfelelő záró-
dása esetén a gyomorsav a 

nyelőcső környéki idegek in-
gerlésén keresztül égő érzést 
kelt a mellkasban, amit so-
kan szívinfarktusnak gyaní-
tanak. A gyomorsav, illetve 
savas gőze a torokig felke-
rülve ingerköhögést is okoz-
hat, a tüdőbe jutva akár vi-
zenyősödést, tüdőkárosodást 
eredményezhet.

A menedzserbetegség 
mögött sok minden meg-
húzódhat, de kialakulásáért 

általában egy adott szituáció 
illetve élethelyzet a felelős. 
A folyamatos stressz jelentő-
sen gyengítheti a szervezet 
védekező mechanizmusait. 
Természetesen ez a készen-
lét és feszültség bárki életé-
ben előfordulhat, de a pszi-
chés zavarok és a legtöbbször 
ezek hatására kialakult szen-
vedélybetegségek sokkal gya-
koribbak a vezető beosztás-
ban dolgozók körében.

Lehet-e a „menedzserbetegség” Lehet-e a „menedzserbetegség” 
tünete az ingerköhögés?tünete az ingerköhögés?

Az agyról készült felvételek már korán utalnak az autizmusra
Legkorábban általában kétéves korban diagnosztizálják az autizmust, de nem ritka, hogy ennél ké-

sőbb. A Nature brit tudományos lap aktuális számában közölt tanulmány megmutatta, hogy ennél 

jóval korábban, már egyévesen látszanak az agyban az autizmusra utaló jelek - írta a BBC hírportálja.ÉÉletmódletmód

A rovat a   együttműködésével készült.

Napi tíz adag zöldség és gyü-
mölcs fogyasztása évente 7,8 
millió ember idő előtti halá-
lát előzhetné meg egy új brit 
tanulmány szerint.

Az Imperial College Lon-
don kutatása alapján a zöldsé-
gek és gyümölcsök kis meny-
nyisége is előnyösen hat az 
egészségre, de még jobb, ha 
többet fogyaszt belőlük az 
ember. 

Egy adag alatt 80 gramm 
zöldséget vagy gyümölcsöt 

értenek. A rák alacsonyabb 
kockázata összefüggött a zöld 
és a sárga zöldségek és a ká-
posztafélék, a szívbetegségek 
kisebb kockázata pedig az al-
ma, a körte, a citrusfélék, a 
zöld leveles zöldségek és a 
káposztafélék fogyasztásával.

Napi tíz adag zöldséget Napi tíz adag zöldséget 
és gyümölcsöt kellene fogyasztanunkés gyümölcsöt kellene fogyasztanunk
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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!

A Hungarodental az egyik 
legrégebbi altatásos fogászat.

www.hungarodental.hu

06 30 9503 107

FOGÁSZATI CENTRUM

Azonnal terhelhető
implantátumok

akár altatásban is.
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ABLAK-AJTÓ

FÉL NAP ALATT
NYÍLÁSZÁRÓ

CSERE 

35% 
kedvezménnyel

www.thermosed.hu
06-20/237-8376

tavalyi áron

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

műanyag, bukó-nyíló, tetőtéri nyílászárók javí-

tása. 06-30/273-7908

ADÁS-VÉTEL
SZEKCIONÁLT KAPU  2500x2100 mm eladó.Mo-

torral, megvezető sínekkel, csavarokkal, komplet-

ten. Eladás oka: nyíló kaput szeretnék. Ár: 90000 

Ft. Telefon: 06-20-944-1144 

TEXJET PLUS  pólónyomtató kiegészítők-

kel féláron eladó. 1.930.000 Ft+Áfa Telefon: 

+36-30/257-0980

RÉGI MOTOROKAT,  autókat keresek gyűjte-

ménybe. Akár hiányosat is, alkatrészeket is. 

06-20/936-1244

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

ÁLLÁS
BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZRT.  Bp.-Csömör 
menetrend szerinti járataira autóbusz vezető-
ket keres. Korrekt munkáért tisztességes nettó 
jövedelem és negyedéves célprémium.További 
információ: 06-20/955-5494; nedeczky.zsolt@
weekendbus. hu

ÉPÍTÉSI VÁLLALAT  keres profi  brigádot hun-
garocell homlokzathoz 2017 márciusától. A 
munkavégzés helye: München. Kapcsolattartó: 
Franko úr: 0049/17625-769483, email: lleshde-
baj@hotmail.de Telefon: 06-1/887-0707 • E-mail: hirdetes@szuperinfo.hu

06-30/324-4986
HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON IS HÍVHATÓ!É VHATÓ!

BÉCSI AUKCIÓSHÁZ RÉSZÉRE
VIRÁG ERIKA helyszíni 

készpénzfizetéssel vásárol!
Antik bútorokat, porcelánokat, 

festményeket, órákat, sz�nyegeket, 
csillárokat, vitrintárgyakat, aranyat, réz-, 

bronz-, ezüsttárgyakat, régi pénzeket, 
kitüntetéseket!

Mindenféle régi lakberendezési cikket.
Hagyatékot kiürítéssel!

Gy�jteményeket is vásárolunk!
Díjtalan kiszállás 1 órán belül!

e-mail: virag.mugyujto@gmail.com

Szeretnél Németországban dolgozni?
Jelentkezz nálunk! 

Munkaközvetítés díj nélkül!
Keresünk a müncheni 

Rakodó és munkatársakat
Amit Partnerünk nyújt:

Elvárások:
•  Minimum alapfokú németnyelv-tudás szükséges

muc@r-kraft.hu
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Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

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

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

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

PATEK PHILIPPE
Arany:  

akár 4 000 000 Ft
Acél:  

akár 2 000 000 Ft

I.W.C.  
SCHAFFHAUSEN

Acél: akár 250 000 Ft
Arany:  

akár 500 000 Ft

CARTIER
Acél:  

akár 20 000 Ft
Arany:  

akár: 100 000 Ft

PATEK PHILIPPE
1930-AS ÉVEK

Acél: akár 200 000 Ft
Arany:  

akár 400 000 Ft

ROLEX OYSTER
CHRONOGRAPH

Acél: akár 600 000 Ft
Arany:  

akár 1 500 000 Ft

I.W.C.  
SCHAFFHAUSEN

Acél: akár 250 000 Ft
Arany:  

akár 500 000 Ft

OMEGA
CHRONOGRAPH

Acél: akár 300 000 Ft
Arany:  

akár 600 000 Ft

OMEGA
CONSTELLATION
Acél: akár 40 000 Ft

Arany:  
akár 200 000 Ft

Órákat készpénzért vásárolunk!

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

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

 Készpénzért vásárolunk:
– Sárga borostyán ékszereket

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

– Dísztárgyakat szobrokat 
– Numizmatika.

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

Zsazsa Galéria gyűjtői árakon vásárol!
Brilles antik ékszer felvásárlás extra magas áron!

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.

INÁRCSI NYOMDA  ofszet gépmestert, kötészeti 

gépkezelőt és betanított munkára gépkezelőt 

keres. Önéletrajzokat az iroda@etidruck.ch e-mail 

címre várjuk. 2365 Inárcs, Lengyel R. u. 4. Tel.: +36 

29/370-120 www. etidruck. hu

Bauszer Kft. építőipari 
generálkivitelezői 
munkáihoz keres  

FMV-A projektvezetőt, 
építész technikust, 
projekt előkészítőt,  

asszisztenst,  
szakipari brigádokat 

állandó  
budapesti mukákra.

Jelentkezni az  
admin@bauszer.hu 

címen.

ÉRTÉKESÍTÉSI  tapasztalattal rendelkezik? Nem 

fél a jutalékos rendszertől? Teljesítmény moti-

válja? 06/30-724-3611

BUDAPESTI  munkásokat keresünk építőipari se-

gédmunkára hosszú távra Tel.: 06-30/301-0898

KÁRPITOS 
ÉS ASZTALOS 
FELVÉTEL!

Budapest XIII. 
kerületében, 

metróközelben m�köd� 
jól felszerelt üzembe 

munkatársakat 
keresünk.

Tel.: 0620/9620-443
LEGYÉL TAGJA  Legyél tagja a műszaki eladói csa-

patunknak! Háztartási cikkeket értékesítő buda-

pesti (XIV., XIX., XVII.) bolthálózat eladókat és 

üzletvezetőt keres. Önéletrajzokat a tboylogisz-

tika@hotmail.com címre várjuk!

Szobalányokat 
és takarítókat 

keresünk 
belvárosi 

szállodákba. 
Érdekl�dni 

hétköznap 8-16-ig 
ezen a számon 

lehet: 70/342-6358
CSOMAGOLÓKAT, GÉPKEZELŐKET  raktároso-

kat, komissiózókat, targoncavezetőket keresünk 

2-3 műszakos munkarendbe Budapestre és Pest 

megyei telephelyekre. Ingyenes céges busszal a 

bejárás Kőbánya Kispestről, Határ útról megol-

dott. Felvételi interjú 2017. 03.17., péntek 9.00 óra, 

Csepeli Munkásotthon, Bp. Árpád u. 1. Érdeklődni: 

06-70/342-1653

Budapes   
X. kerületében lévő  

építőanyag gyártó cég 

Gépbeállító
Lakatos

kollégákat keres (2 fő) 
Igazolt szakirányú 

végze ség szükséges! 
Előny a hidraulikus 

gépek ismerete  
Bérezés: 

órabér + teljesítménybér  
+ műszakpótlékok  

+ cafeteria*  
+ utazási hozzájárulás*  

(vidéki lakhely esetén)
+ lakhatási támogatás*
(törvény által meghatározo  

módon)
Jelentkezni lehet: 

Füzi A la: 06 30 324 8507  
H-P  8-15 óráig

*(próbaidő letelte után)

AUSZTRIAI NIGHTCLUB  hostess munkára keres 

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

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

TAKARÍTÁSI 
ÁGAZATVEZETŐI

pozícióba 
keresünk munkatársat.

Előnyt jelent ezen a területen 
szerzett tapasztalat.

Fizetés: 150.000,- nettó 
+ teljesítmény alapú juttatások

Jelentkezés: 
info@horvatservice.hu 

e-mail címre küldött 
önéletrajzzal.

SZÁRAZÉPÍTÉSZETBEN  jártas, önnálóan dogozni 

tudó szakembert keresünk ausztriai munkavég-

zésre! Glettelni tudás előny! Kezdés május 2.-án. 

Tel.: +36-30/9482-325
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Telefon: 06-1/887-0707 • E-mail: hirdetes@szuperinfo.hu

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

SÉRVPANASZOK
M�tét nélküli kezelése!

EGYEDI MÉRETRE KÉSZÜL� SÉRV- ÉS 

HASKÖT�K, TÖKÉLETES VÉDELMET 

NYÚJTANAK MINDEN SÉRVRE!

Rendszeres fogadóórát tartunk Budapesten, 

a Rottenbiller utca 24. (VII. ker.)
Materia Medica Gyógyszertárban,

Minden kedden, 13:30-15:30 h között.

El�zetes id�pontegyeztetéssel az alábbi címen: 
Spranz Kft. 2097 Pilisborosjen�, F� út 3. 
Tel.: 06 (26) 336-122 és 06 (26) 336-322
E-mail: info@spranz.hu
www.spranz.hu

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

X. KERÜLETI  haszongépjármű javító műhe-
lyünkbe keresünk gyakorlattal rendelkező 
autószerelőt és autóvillamossági szerelőt. To-
vábbi keresünk karbantartó kollégát. További 
információ: 06-20/955-5494; nedeczky.zsolt@
weekendbus. hu

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

DUNAHARASZTIBAN LÉVŐ  pékségbe keresünk 
sofőrt azonnali munkakezdéssel, hosszútávra tel-
jes munkaidőben Budapest és környékéről. Olyan 
jelentkezőket is várunk akiknél az otthoni parkolás 
megoldható lenne. Jelentkezni az alábbi telefon-
számon lehet: 30/477-7179

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

AUTÓKIVONÁS FORGALOMBÓL!  Öreg, roncs au-
tóját kivonom és megvásárolom. Házhoz megyek! 
Tel.: 06-70/673-0085

AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZÉRT  a hét 
bármely napján évjárattól függetlenül. 
Tel.:06-70/622-0123

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

FESTÉS-MÁZOLÁS
SZOBAFESTÉS,  tapétázás, mázolás olcsón, mi-
nőségben takarással, bútormozgatással Tel: 
706-64-19, Mobil: 06-20/9877-273

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

FOGÁSZAT
KIVEHETŐ FOGPÓTLÁSOK  készítése, javítása. 
Nyugdíjasoknak kedvezmény! Bp. József krt. 
59-61. Tel.: 06-30/334-1963

FUVAROZÁS
KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS  csomagolás 
ingyen dobozokkal. Vidékre kedvezmény! Tel: 
06-30/922-1372

KÖLTÖZTETÉS RAKTÁROZÁSSAL IS!  Költöztetés 

Bp-re, vidékre, illetve külföldre. Lomtalanítás, 

csomagolás, nagy térfogatú dobozos autóval. 

Megbízható képzett rakodókkal. Hétvégén is. Tel.: 

06-30/942-5367, Tel./Fax: 06-1/226-2099

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

HÁZTARTÁSI GÉPEK
MOSÓGÉPEK ÖSSZES  típusának javítása 4 

órán belül, 1 év garanciával. Tel.: 389-8073, 

06-20/9105-311

INGATLAN

X. CSILLA U.  35 nm, 1,5 szoba, 9,6m Ft. Tel.: 

06-30/946-1857

ELADÓ BUDAKESZIN  (Nagyszénászug) 609 nm-es 

telek emeletes faházzal. Villany, víz az udvarban. 

Irányár: 6.5 M Ft. Tel.: 06-20/381-7021

SZÁR, FORRÁS  utcában telek eladó. (Sport-
csarnokhoz vezető utca.) Érd.: 06-20/935-2036

PÉTERIBE, BUDAPESTTŐL  20 km-re, a reptér-
től 15 perc távolságban (4-es elkerülő péteri 
lehajtójától 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

BUDAPESTEN A VÁRBAN  eladó ingatlant kere-

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

MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI  , két szobás la-

kásomat elcserélném jó lakóközösségben. 

06-20/523-4098

FELSŐTÁRKÁNYBAN  , Várhegy lakóparkban 

eladó 550 nm-es építési telek. Ár:4,5 MFt. Tel.: 

06-20/319-3925

SZÁKSZENDEN,  Komárom-Esztergom megyé-

ben, festői környezetben eladó 6200m2-es, 

körbekerített családi birtok 110m2-es, teljesen 

felújított, 3 szobás családi házzal, díszparkkal, új 

látványpincével, térkövezett ill. kiváló minőségű 

termőtalajjal, állattartásra ill. gazdálkodásra is 

kiválóan alkalmas. Ár: 17,5 MFt. 36-70/416-3308

KÁDFELÚJÍTÁS
KÁDFELÚJÍTÁS HŐKEZELÉSSEL  , 5 év garanciával. 

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

240-9637, 06-30/989-4284

KÉMÉNY
KÉMÉNYBÉLELÉS  , szakvélemény ügyintézés, 

kondenzációs kazánok bekötése, szerelt kémény, 

kéményfelújítás: 06-30/290-8902

KERTÉPÍTÉS
METSZÉS, PERMETEZÉS,  kert, sziklakert ter-

vezése, építése, pázsitkészítés, növénytelepí-

tés, sövénynyírás, fűnyírás, fakivágás. Tel.: 

06-30/9494-550

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

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

KÖZÖS KÉPVISELET
KÖZÖS KÉPVISELŐ  cég 24 éves gyakorlattal, 24 

órás elérhetőséggel vállalja társasházak keze-

lését. Tel.: 06-30/237-8442; 06-30/251-1056; 

info@befo. hu

LAKATOS
MINDENNEMŰ LAKATOS  munkát vállalunk. Tel.: 

06-30/948-6545

MUNKA

Há
z- é

s la
kásfelújítás

Csak pontosan, szépen,
         úgy érdemes.

Festő-mázolót,
burkolót, 
kőművest
felveszek!

06-20/998-2369
PAPÍR-RÉGISÉG

BÉLYEGET, KÉPESLAPOT,  régi pénzt, régiséget 
vásárolunk.Bp. VI., Andrássy út 16. Ny.: H-Sz 10-17, 
Cs: 10-19, Tel.: 266-4154

REDŐNY-RELUXA

AKCIÓK!
M�anyag és 

alumínium red�nyök
5% kedvezménnyel!

Tel.: 06-1/2624-724
06-30/209-5987, 06-1/409-2229
www.hoffmannredony.hu

RED�NY JAVÍTÁSOK.
Szúnyoghálók -5%!

Napellenz�k akciós áron!

RÉGISÉG
FELVÁSÁRLÁS! HAGYATÉKBÓL  származó egy-
szerű használati tárgyakat, poharakat, tányéro-
kat, készleteket, hűtőszekrényt, fali tányérokat, 
karórát, fali órát (üzemképtelent is), mosógépet, 
centrifugát, könyveket, csillárokat, porcelánokat, 
vitrintárgyakat (olcsóbbat is), képeket, bútoro-
kat, dunnát, párnát, valamint teljes hagyatékot 
vásárolok. Azonnal fi zetek. Tel.: 06-30/396-4495

SZARVASAGANCS

Agancs  
felvásárlás!

06-30/788-6062

Hagyatékot is!

SZOLGÁLTATÁS
KŐMŰVES MUNKÁT  vállalok. Lakások teljes kö-
rű átalakítása. Térkövezés, kerítés, járda. Tel.: 
06-30/9901-081

BÁDOGOZÁS  (ereszcsatorna, fedések, dísz-
műves munka) egyéni igények szerint! Érd.: 
06-70/582-3022, 06-30/337-3743

SZŐNYEG, KÁRPIT
MINŐSÉGI SZŐNYEG-  és kárpittisztítás! 
Melegvizes mélymosás, vegytisztítás, sze-
gés, javítás. Háztól-házig 2 nap alatt! 
www. szonyegexpressz. hu, 06-1/280-7574, 
06-30/94-94-360

TETŐ
MAGAS ÉS LAPOSTETŐK  kivitelezését, fel-
újítását, javítását, szigetelését, ezek bádo-
gosmunkáit 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

TETŐSZERVÍZ  , tetőszigetelés- tetőjavítás, 
tetőcsere. Rövid határidővel. Telefonszám: 
06-70/553-6639, 06-20/3763-555

PALATETŐK BONTÁS  nélküli felújítása, 
lapostetők csapadékvíz elleni szigetelé-
se. 12 év vízzárósági garancia. Ingyenes 
felmérés és árajánlat készítés. Bodó Gábor 
www. palatetok. hu 06-30/2277-082

ÜDÜLÉS
ELŐ TAVASZI AKCIÓ!!!  Apartmanokban, fürdő 50 
m. 6 nap 5 éj szállás, 5 félpanzióval, garázzsal, wi-
fi , idegenforgalmi adóval CSAK 21.750 Ft. http://
hajduszoboszlo.jaszbere. hu Tel.: 30/381-7941

HA JDÚSZOBOSZLÓI  üdülés félpanzió-
val. Ár: 18.900Ft/7éj Tel: 20/464-0631 
www. jazminapartman. hu

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
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Március 13-tól folytatódik a Hagyjál főzni! az RTLII-n
Március 13-án tér vissza az RTLII-re a népszerű gasztro-komédia, a Hagyjál főzni!. A máso-

dik évadban nemcsak szülő-gyermek párosok, hanem testvérek és házaspárok is versenybe 

szállhatnak majd a pénznyereményért. KikapcsolóKikapcsoló
MIKOR
ÉS HOL?
KULTURÁLIS 
PROGRAMAJÁNLÓ
Március 11., szombat
9.00 Babaholmi börze

Helyszín: Marczibányi téri Műve-
lődési Központ (II. ker., Marczibá-
nyi tér 5/a.)
20.00 Udvaros Dorottya: Majdnem 
valaki

Helyszín: Óbudai Kulturális Köz-
pont (III. ker., San Marco utca 81.)
Március 12., vasárnap
10.00 Mátyás, az igazságos

Kakaómozi gyerekeknek. A vetített 
rajzfi lmekhez kapcsolódóan minden 
vasárnap a mese ihlette kézműves fog-
lalkozás várja a gyerekeket bábkészí-
téssel, gyurmázással, festéssel, animá-
lással. Helyszín: Csillaghegyi Közösségi 
Ház (III. ker., Mátyás király út 11-15.)
10.00 Zene Zénó zenés üdvözletei 
Harmónia-óceán szigeteiről 

Ismeretterjesztő, tematikus kon-
certsorozat. Az Abacusan Stúdió ma-
tiné koncertsorozatában a Budapest 
Ragtime Band és az egyes előadások 
tartalmához igazodóan a komoly és 
könnyűzene világának számos terü-
letéről hívott barátaik mutatják be ze-
nei betétek és tréfás zenei vetélkedők 
segítségével a különféle zenei korsza-
kok stílusjellemzőit a korszak egy-egy 
ismertebb darabjának bemutatásával. 
Közreműködnek: a Budapest Ragtime 
Band és barátai. Helyszín: Eötvös10 
(VI. ker., Eötvös u. 10.)
Március 13., hétfő
15.00 Akit az istenek szeretnek – 
Csákányi Eszter zenés estje

„Magamról és a női lélek megany-
nyi arcáról mesélek ebben az estben” 
– mondja Csákányi Eszter. A téma 
örök: nők – végletes lelkiállapotban. 
Nők, akik alárendelik magukat a fér-
fi nak, akik hiába várakoznak a meg-
beszélt randevún, akik kiszellőztetik 
a lakásból a magányt, és akik mégis 
mindig életben maradnak. Csákányi 
Eszter mutatja be őket nagy empáti-
ával és rokonszenvvel, humorral és 
öniróniával. Helyszín: Békásmegyeri 

Közösségi Ház, (III. ker., Pethe Fe-
renc tér 2.)
19.00 Szinkrontitkok 

Házigazda: Spilák Klára, vendégek: 
Létay Dóra és Kőszegi Ákos. Hely-
szín: Eötvös10 (VI. ker., Eötvös u. 10.)
Március 14., kedd
15.00 Híres királyaink: A Hunyadiak 
(Hunyadi János és Hunyadi Mátyás)

Történelmi előadás-sorozat. Elő-
adó: Dr. Tóth József történész. Az 
előadás ingyenes. Helyszín: Óbudai 
Kulturális Központ (III. ker., San Mar-
co utca 81.)
18.00 Lélekzuhany

Havasi Tibor és a Lélekzuhany 
Gospel Kórus jótékonysági koncert-
je. Helyszín: Marczibányi téri Műve-
lődési Központ (II. ker., Marczibá-
nyi tér 5/a.)
18.00 Hatker hatkor - Helytörténe-
ti klub 

Egy elfelejtett városrész: Lőportár-
dűlő - A történeti Terézváros nyugati 
széle. Maczó Balázs klubvezető, város-
történész vetített képes előadása. Hely-
szín: Eötvös10 (VI. ker., Eötvös u. 10.)
Március 17., péntek
19.00 Irodalmi kávéház

A galéria ezen az esten kávéház-
zá alakul, ahol kellemes hangulat-
ban, kávé és tea mellett, az asztalo-
kon elhelyezett irodalmi étlapról lehet 
rendelni. Jeszenyintől Paszternakig 
(Erdődi Gábor műfordításai). Vers-
pincérek: Závory Andrea, Erdődi Gá-
bor, Sebestyén Kátja és László Anna. 
Helyszín: Óbudai Kulturális Központ 
(III. ker., San Marco utca 81.)
Március 19., vasárnap
19.30 Tavaszi bezsongás

Nonstop impro a Szindra Társulat-
tal. Szórakoztató, interaktív, színházi 
este minden korosztálynak. Helyszín: 
Marczibányi téri Művelődési Központ 
(II. ker., Marczibányi tér 5/a.)
Március 20., hétfő
17.00 Szabó Gyuri bácsi, a bükki 
füvesember előadása

A békási közönség most először ta-
lálkozhat Gyuri bácsival. A bükki fü-
vesember előadásában beszélni fog a 
szerveink tisztításáról, a megelőzésről 
és a gyógynövények kúraszerű hasz-
nálatáról. Készséggel válaszol a kér-
désekre is. A belépés díjtalan. Hely-
szín: Békásmegyeri Közösségi Ház, 
(III. ker., Pethe Ferenc tér 2.)
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A műfaj szerelmesei idén iga-
zi elektronikus zenei kavalkád-
nak lehetnek fültanúi. Július 11. 
és 17. között ugyanis olyan sztár DJ-k 
teszik tiszteletüket a Velencei-tónál, 
mint a gorestep stílus megalkotója, a 
backstage-be majmot rendelő Borgo-
re, a fi atal feltörekvő holland, Dyro, a 
legnagyobb külföldi fesztiválokat is 
meghódító Flux Pavilion és az olasz 
DJ páros, a Vinai.

A külföldi 
sztár DJ-k mellett a 
magyar elektronikus zene olyan ne-
ves képviselői is ott lesznek a feszti-

válon, mint Metzker Viktó-
ria, Andro, JumoDaddy és 
Pixa. De a szervezők ígé-
rete szerint minden létező 
és közkedvelt zenei stílus 
hangsúlyos szerepet kap a 
rendezvényen, ahol többek 
között Sean Paul, a Hurts, a 
Punnany Massif, a Brains, a 
Kiscsillag és a Vad Fruttik is 
színpadra lép. 

Elektronikus Elektronikus 
bulikkal is bulikkal is 
erősít erősít 
az EFOTTaz EFOTT

Jacques (Romain Duris) egy kisvárosban lakik, amely 
az utolsó válság óta folyamatosan egyre lejjebb 
csúszik. Amikor a gyár is bezár, ahol dolgo-
zott, Jacques saját életében is eljön a vég 
kezdete: barátnője, Cathie elhagyja, ő 
pedig próbál talpon maradni, és vár 
a szebb időkre, ám a sorsa csak 
nem akar jobbra fordulni. Egy 
napon aztán felbukkan a he-
lyi szerencsejáték-szerve-
ző, André Gardot (Mi-
chel Blanc), akinek 
néhány illegális pó-
kerpartiján Jacques 
is részt vett. De Gar-
dot most nem játék-
ra csábítja, hanem 
munkát ajánl neki: 
húszezer euróért 
meg kell ölnie a fe-
leségét. Rövid töp-
rengés után Jacqu-
es igent mond.

Havonta jelentkező, saját készíté-
sű videós stúdiókoncert-sorozatot 
indított Magyarország egyik veze-
tő hangstúdiója, a SuperSize Recor-
ding.  A SuperSize Live Session egy 

előadócentrikus 
tartalomszolgálta-

tás, melynek fő pro-
duktumai a havonta 

jelentkező stúdiókon-
cert videók. A SuperSize 

Live Session abban külön-
bözik a hagyományos szer-

kesztésű műsoroktól, hogy a 
néző már-már testközelből néz-

heti meg az együttesek produkcióját, 
olyan érzést kelt a koncert, mintha a 
monitor előtt ülők maguk is jelen len-
nének a felvételek közben.

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

SuperSize RecordingSuperSize Recording

Ikrek
Nagy dolgok történnek 

Önnel a héten. Meglepő, 

de pozitív hírekre és 

eseményekre számít- 

hat! Minden ereje és 

adottsága meg van 

ahhoz, hogy bezse- 

belhesse a sikert.

Bika

Több 
helyről 

is 
pozitív

 

visszajelzésekre számíth
at 

és 
még 

az 
anyagi 

helyzete is felle
ndülő-

ben lesz. 
Akár 

nem 

várt 
pénzösszeg, 

netán örökség is 

közrejátszhat 
eb- 

ben. 

Rák

Érzi magában a megújult 

erőket és a késztetést, 

hogy elkezdjen valamit, 

csak 
éppen 

fogalma 

sincs arról, mibe vágja 

a 
fejszéjét. 

Kifeje- 

zetten érzi a kö- 

zelgő 
változáso-

kat. 

Oroszlán

A
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g
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ie teste és 

lelke áp
o
lására is!

Skorpió

Képességének 
köszönhe- 

tően az emberek nyitott 

könyvvé válnak Ön előtt. 

Emellett most jött el az 

újítások 
ideje, 

ha 

változtatni szeretne 

a 
külsején 

vagy 

önmagában.

Nyilas
Minden, amihez hozzáér, 

arannyá válik. Elképesz- 

tően jó passzba lesz, úgy 

érezheti, hogy a kör- 

nyezete az Ön igényei-

hez simul és minden-

ki a segítségére 

lesz mindenben. 

Bak

Most k
ülönösen m

egéri 
po- 

zitív
nak lenni, 

mert 
min- 

denütt 
segíts

égre és tá- 

mogatásra lelhet. 
Per- 

sze sose felejts
e el a 

későbbieknek viszo- 

nozni 
mások ked- 

vességét!
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Jon Bon Jovi
A Halak férfi különösen érzékeny 

jellemű, gyakran alkotó, önkifejező 

pályát választ. A március 2-án 

született Jon Bon Jovi nők millióit 

hódította meg zenéjével, és nem 

utolsósorban megjelenésével.

Taroltak a Costes éttermek  
 Mindkét Costes étterem, a Costes és a Costes Downtown csapatának volt miért örülnie 

a Dining Guide díjkiosztón: a Ráday utcai étterem a legmagasabb, 93 ponttal végzett az 

élen, míg a belvárosi Downtown 91 ponttal holtversenyben a harmadik lett. KikapcsolóKikapcsoló

Fantasztikus színésznők énekelnek 
ebben a szenvedélyes és rendkívül 

mulatságos „szakí-
tás-történet-

ben”!

A Turay Ida Színház új zenés víg-
játékában három becsapott, kiját-

szott és megalázott, válófélben 
lévő feleséget alakítanak. 

De vajon tűri ezt a három 
nő? Hagyja? Elviseli ezt 

a helyzetet? Vagy a sar-
kukra állnak és visz-
szavágnak? Esetleg 
megbosszulják?

Sok kacagásra 
készülhet a né-
ző, mert itt aztán 
minden lesz! A 
nevetéstől a re-
keszizmok garan-
táltan elfáradnak!

Bemutató: 2017. 
március 18.

Topolcsányi Laura – Berkes Gábor:Topolcsányi Laura – Berkes Gábor:

A férfiak A férfiak 
a fejükrea fejükre
estek!estek!

MásodállásMásodállás
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A Louis Galériában az értékbecslés ingyenes!

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!

„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)

Omega  
Chronograph

Acél:   
akár 300 000 Ft

Arany:   
akár 600 000 Ft

Patek Philippe
Arany: akár  
4 000 000 Ft

Acél: akár  
2 000 000 Ft

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

Törtarany és fazonarany felvásárlás!

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

Az á
rvál

tozá
s jo

gát 
fenn

tartj
uk.

Bármilyen, régi eozinmázas 
körpecsétes Zsolnay  
porcelánt  
megveszünk  
kimagasló  
áron! Töröttet is!  
1 000 000– 
5 000 000 Ft-ig 

Órákat készpénzért vásárolunk!
Briliáns ékszereket vásárolunk!
brossokat briliánssal 300 000–2  000 000 Ft

Ezüsttárgyakért kimagasló 
árat fizetünk készpénzben!

Arany  
zsebóra

250 000 Ft– 
600 000 Ft

1000–3000 Ft/g-ért vásároljuk 
csak ezt a típust!  

Minél nagyobb, annál jobb!

Korall ékszereket  
vásárolunk! 

2 000 000–400 000 Ft 
Csak a piros golyós érdekel!

A HÍR IGAZ!!!  
A sárga golyós borostyánt  

súlytól függően  
50 000–100 000–200 000– 

300 000 Ft-ért vásároljuk!!

I.W.C.  
Schaffhausen

Acél: akár  
250 000 Ft

Arany: akár  
500 000 Ft

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

AA üüü lll ttiii élélél tt lll jjj bbb ülülül tt””

EL HOZZÁNK!

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

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

i d é

Tekintsék meg megújult weblapunkat: louisgaleria.hu
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