
Budapest • 2017. április 6. • 14. hét

ITT A SZÜRKE RENDSZÁMTÁBLA
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Vigyázat! Erős 
a pollenterhelés!
Az Országos Közegészségügyi 
Központ (OKK) országos környe-
zet-egészségügyi igazgatóságának 
legfrissebb jelentése szerint elindult 
a zöld juhar pollenszórása. Koncent-
rációja elérheti a tüneteket okozó 
szintet is. 
A ciprus- és tiszafafélék pollenkon-
centrációja leginkább magas-köze-
pes, helyenként elérheti a nagyon 
magas szintet is.  5. oldal

Belváros

Hirdessen Budapesten!

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

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

Tekintse meg weblapunkat: louisgaleria.hu

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

Minden pénzt megfizetünk a régi brilles  
fülbevalóért! akár 100 000–5 000 000 Ft-ig 

(a brillkő méretétől függően)

TÖRTARANY- ÉS FAZONARANY-FELVÁSÁRLÁS!
TÖRTARANY, FAZONARANY: 8000–12�000 Ft/g
TÖRTEZÜST, FAZONEZÜST: 170–800 Ft/g

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!
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ABLAK, REDŐNY, 
SZÚNYOGHÁLÓ

Időtálló minőség Sziléziából. 
-55% AKCIÓ

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

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

Amit biztosítunk: folyamatos munkavégzés, tisztes- 
séges kereseti lehetőség, bejelentett munkaviszony.

Az önéletrajzokat a begavill2003@begavill.hu 
e-mail címünkre várjuk.

www.begavill.hu

A BEGAVILL-2003 Kft.
tapasztalt

VILLANYSZERELŐ SZAKMUNKÁSOKAT 
keres budapesti munkavégzésre.

Hollakó Karaván Kft.

és használt lakókocsik 
értékesítése, szervize

Tel.: 06/23 500-662 06/20 9793-655
2040 Budaörs,

Kinizsi út 10., a Tesco mögött

www.hollako.hu

AZ ÖVÖN ALULI TISZTASÁG ÉRZÉSE!

KERESSE A FÜRD�SZOBA SZAKÜZLETEKBEN!

BIDÉT
TOILETTE NETT®
bidé funkciós WC-ül�ke

INTEREX KFT.
www.interex.hu 

interex@interex.hu

ANTIBAKTERIÁLIS kivitelben is!

ÁTALAKÍTÁS 
NÉLKÜL!
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Áprilistól nyílik lehetőség 
a közúti forgalomban a 
szürke rendszám tábla ki-
tételére azokra a gépjár-
művekre, amelyekre bi-
ciklitartó van felszerelve.

Erre azért van szük-
ség, mert a gépkocsi há-
tuljára erősített eszköz a 
rendszámtáblát kitakarja, 
így a hatóságok számára nem 
látható. Az új rendszámtábla 
betűi és a keret színe fehér 
lesz, a tábla az Európai Unió 

tagállamjelzését fogja tartal-
mazni, regisztrációs matri-
ca nélkül. A táblát a gépko-
csi eredeti betűkaraktereivel 

gyártják le, amely enge-
délyhez kötött. 

Az összetéveszthetőség 
miatt tavaly az N kezdő-
betű után egyből P-re 
váltott a rendszer, egyes 
karakterek ugyanis meg-
tévesztők lehetnek, köny-
nyen összetéveszthetők 
a számokkal, és a kame-

rákat is összezavarják: ilyen 
volt az „I” és tavaly az „O” is, 
illetve a „Q” is ki fog marad-
ni a sorból.

Jön a szürke rendszámtáblaJön a szürke rendszámtábla

Nyerjen MOL Bubi bérlettel éves Budapest-bérletet!
A BKK útjára indítja a Nyerjen MOL Bubi bérlettel éves Budapest-bérletet! elnevezésű akcióját, amelyben három 

darab értékes éves Budapest-bérletet nyerhetnek a közbringarendszer használói. Az akcióban való sikeres rész-

vételhez április 30- ig vásárolt MOL Bubi bérlet, egy online regisztráció és némi szerencse szükséges.AktuálisAktuális
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www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu

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

Manual Hungary Kft.

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.

Bp., XXI., Szent Imre tér, 
Csepel M�vek f�kapuján belül jobbra, kb. 50 méterre

Tel.: 427-0764, 06-70/9055-185
Nyitva: H-P.: 9-17-ig, Szo.: 9-12 óráig

BO-MAN KFT.

BÚTOR
MINTATEREM

Ingatlanközvetítés: 06-70-9055-185

Ülőgarnitúrák, fotelok, heverők, franciaágyak
kb. 300-féle szövet– és textilbőrmintából méretre is, 

szobabútorok, gardróbok, étkezők.

KLÍMA- 
BERENDEZÉSEK

forgalmazása, 
szerelése, 

üzembe helyezése, 
karbantartása

Tel.: 06-30/942-1007

Budapest XVI.,  
Rákosi út 233.

www.klima.hu

tanfolyam 
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Március 23-án este újra rózsa-
színbe borult a Duna-parton 
fekvő Várkert Bazár impozáns 
épülete hazánk egyik kedvenc 
magazinjának köszönhetően. 

Az évente megrendezett 
GLAMOUR Women of the 
Year gáláját idén is óriási ér-
deklődés övezte: több mint 
nyolcszáz vendég képviseltet-
te magát a jeles eseményen, 
mely a női esélyegyenlőséget 
helyezte fókuszba. 

A harminc jelölttel indu-
ló GLAMOUR Women of the 

Year gála, amely-
nek műsorát Ár-
pa Attila vezet-
te, olyan központi 
témákat boncol-
gatott az est so-
rán, mint az üveg-
plafon jelenség, a 
női egyenjogúság, 
a női szerepek és 
karrierlehetősé-
gek. Munkásságu-
kért, példamutató személyi-
ségükért járó elismerésüket 
ünnepélyes keretek között 

vehették át a díja-
zottak az esemé-
nyen. Emellett kü-
lön kategóriában 
Az év hősnői díjat 
is átadták a maga-
zin szerkesztősé-
ge által kiválasztott 
Üvegplafon blog 

két alapítójának, Gát Anná-
nak és Réz Annának. 

Az év színésznőjének Do-
bó Katát választották az olva-
sók, az év énekesnője Tóth 
Gabi, az év közösségimé-
dia-sztárja Karin Dragos, az 
év kiegészítőtervezője Mol-
nár Nini, az év divatterve-
zője Áron Eszter, az év lak-
berendezője pedig Hadnagy 
Tímea lett.

Átadták a GLAMOUR Women of Átadták a GLAMOUR Women of 
the Year díjakatthe Year díjakat

GGGyyyeeeerrrmmmmmeeekkkooottttthhhooonnnbbaannn sseegggíítteeetttt HHHaarrrssááánnnyyyii LLLeeeeevvveeennnntteee
A műsorvezető 40 adag ételt szolgált fel a Burattino Gyermekotthon lakóinak. A Yolo 

Food Porn ezentúl negyedévente szeretne meglepni ételeivel olyan rászoruló gyermekeket, 

akik nem tehetnék meg, hogy ötcsillagos konyhákból származó ételeket fogyasszanak.SzSzíínneess  hhíírreekk
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Mit „lát” az ultrahang?Mit „lát” az ultrahang?
 ■ Az ultrahang (UH) 

vizsgálat olyan kép-

alkotó eljárás, amely 

a különféle sűrűségű 

szöveteken áthaladó, 

illetve visszaverődő 

hanghullámok segít-

ségével enged bete-

kintést a test belsejé-

be. A képernyőn meg-

jelenített kép alapján 

radiológus szakorvos 

állítja 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 ki-
csit kellemetlen, amely a 

vizsgálófejből kibocsátott 
ultrahanghullámok meg-
felelő terjedését teszi le-
hetővé. 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 javasolható, 
hogy évente jelentkezzen 
hasi ultrahangra. 

Panaszmentes esetben 
a tüneteket még nem oko-
zó elváltozások felderíthe-
tők, és nagyobb eséllyel 
gyógyíthatók. Vizsgálha-
tó a máj, az epehólyag, 
a hasnyálmirigy, a lép, a 
vesék, a kismedencében 
a húgyhólyag, nőknél a 
méh és a petefészkek, fér-
fi aknál a prosztata. To-
vábbá a hasüregben futó 
nagyobb erek, és a hasi 
főverőér mellett található 
nyirokcsomókról is véle-
mény alkotható.

• A nyaki nagyerek UH 
vizsgálata alkalmas szű-
résre, illetve fejfájás, szé-
dülés, érelmeszesedés, 
látászavarok esetén a pa-
nasz 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 vizsgálatok-
kal tisztázható a bárme-
lyik testtájon kialakult, 
ismeretlen eredetű, ta-
pintható duzzanatok oka, 
igazolhatók a lágyrész sé-
rülések, zúzódások, sza-
kadások, eldönthető, 
hogy a panaszos nyirok-
csomók igényelnek-e to-
vábbi vizsgálatot.

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

Verhetetlen tavaszi akció Óbudán!! 
Jöjjön el az Alfa Egészségközpontba 2017. április 26. 
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



4 2017. április 6.

PaparazziPaparazzi
Ötödik évaddal tér vissza A Nagy Duett

A Nagy Duettben változatlan zsűrivel és Tilla műsorvezetésével olyan sztárok villantják meg zenei 

tehetségüket vasárnap esténként, mint Zimány Linda, Ábrahám Edit, Simon Kornél vagy Győrfi 

Pál, olyan profi énekesek oldalán, mint Janicsák Veca, Tolvai Reni, Csipa vagy éppen Oláh Gergő.

 ■ Ha ma elhangzik 

Puskás Peti neve, már 

csak halványan dereng, 

hogy számos pálya-

társához hasonlóan ő 

is tehetségkutató mű-

sor által vált ismertté. 

A Megasztár 3. szériájának 
lezárása után ugyanis olyan 
tempóban hódította meg mind 
a könnyűzenei, mind a szín-
házi világot, amilyenre kevés 
példa akadt pályatársai köré-
ben. Peti az azóta eltelt több 
mint tíz év során nemcsak, 
hogy felszínen tudott marad-
ni, de tehetsége, szorgalma 
és elhivatottsága elvezette őt 
arra az útra, amely igazán 
az övé, amelyen lubickolhat 
a népszerűségben és a The 
Biebers  zenekar frontembe-
reként tolmácsolni tudja gon-
dolatait és érzéseit a közönség 
irányába. Nemrégiben jelent 
meg a banda legújabb leme-
ze, ezúttal magyar nyelven, 
melynek bemutató koncertje 
április 8-án lesz az Akvárium 
Klub NagyHalljában. 

– Az új album, szakítva az 
eddigi angolszöveges megszó-
lalásokkal, már magyar nyel-
vű dalokat vonultat fel. Mi az 
oka a váltásnak? 

– Elkezdtem irigykedni 
azokra a zenekarokra, akikkel 
a közönség együtt énekel min-
den sort. Úgy éreztem, elérke-
zett az ideje a váltásnak, hogy 
kitűzzem magam elé feladat-
nak, hogy magyarul szólaljon 
meg a zenekar. Megkértem 
Mórocz Tomi barátomat, aki a 
Bermuda dal- és zeneszerzője, 
hogy segítsen nekem a szöveg-
írásban, mert nem szerettem 
volna, hogy „régi” puskáspe-
tis dalszövegek szülessenek. 

– A korábban megszokott 
„The Biebers-es” hangzásvilág-
hoz mennyire ragaszkodtok? 
A Sorry esetében a rádióadók 
már réges-rég játszották a dalt, 
amikor az emberek még min-
dig találgatták, hogy ki lehet 
az előadó. Ma már ezt a nótát 
és az azt követő újabbakat is 
egyértelműen hozzátok kötik. 
Tartjátok magatokat ehhez a 
vonalhoz vagy szeretnétek és 

mertek is kirándulgatni más 
irányokba is?

– Kirándulgatni kell, hiszen 
az ember nem egy érzéssel 
éli le az életét, de az biztos, 
hogy az új lemezen nagyon 
fi gyeltünk arra, hogy a dalok 
egy világot mutassanak, leg-
főképpen hangszerelésben. 
Ez érdekes, melós dolog volt, 
én voltam mindig az, aki né-
ha rárikkantott Danira, hogy 
HIÁNYZIK A CSILLAGSZINTI 
DANI!!!! Szerintem a csillag-
szinti az a The Biebers karak-
tere, bármi is történik.

– Talán lehet azt monda-
ni, hogy a zenekar indulása 
óta szíved-lelked beleteszed 
a közös munkába, csakúgy, 
mint csapat többi tagja. Aki 
követi a tevékenységeteket, ta-
pasztalhatja, hogy a színpa-
di megjelenésetek rengeteget 
fejlődik, mind a hang-, mind 
a fénytechnika tekintetében. 
Hol tartotok jelenleg ebben és 
mi a cél?

– Fontosnak tartom, hogy 
mindig legyen előttünk egy 
cél, mindig újítsunk, beszél-
jük meg a hibákat vagy éppen 
azt, hogy azokat a dolgokat, 
amik jól működnek, hogyan 
lehetne tovább fejleszteni.
Egyrészt fontos a versenyké-
pesség miatt, másrészt mert 
jó motiváció az, ha egy kicsit 
nyomaszt, hogy ezeket a dol-
gokat fenn kell tartani embe-
ri és pénzügyi szempontok 
alapján egyaránt. Ha ez lebeg 

a szemed előtt, akkor nem na-
gyon van idő lazsálni. Egyéb-
ként pedig annyira jó érzés, 
amikor elmegyünk egy kisebb 
klubba, és olyan hangzást, 
olyan fénytechnikát tudunk 
odavinni, amit még nem na-
gyon láttak ott. Bevallom, ez 
megdobogtatja a szívem.

– Két-három éve működik a 
banda a jelenlegi felállásban. 
Ennyi idő talán már igazolja, 
hogy minden poszton az oda-
illő ember teszi a dolgát. Ki mi-
vel gazdagítja a zenekar mun-
kásságát, akár egyéniségében, 
akár a tevékenysége terén?

– Fontos számomra, hogy 
minden zenekari tag érezze, 
hogy ez az ő bandája, hogy 
nélküle nem működik. Én va-
gyok a frontember, oké. De 
milyen furán néznék ki, ha 
összevissza ugrabugrálnék, 
miközben mögöttem unottan 
üldögélnének a zenészek. És 
fordítva is igaz, milyen öncé-
lú lenne, ha a Gerendás Dani 
agyba-főbe verné a dobokat, 
miközben versfeldolgozásokat 
játszunk. Szükség van min-
denkitől az energiára. Kell, 
hogy érezze, hogy megtehet 
bármit, mert ez az ő bandája.

– Könnyíti vagy nehezíti a 
közös munkát, hogy Dani, 
a testvéred is tagja az együt-
tesnek? Működik közöttetek 
a munkakapcsolat, ha éppen 
arra van szükség?

– Nagyon jól működünk 
már együtt Danival. Az 

elején voltak szörnyűséges 
veszekedések, de most már 
egy pillantásból megértjük 
egymást. Stratégiákat dolgo-
zunk ki, elemzünk… és so-
kat eszünk. Imádunk enni! 
Daninak még nem kell a di-
étával törődnie, úgyhogy na-
gyon rossz, amikor nekem fi -
gyelnem kell, mit eszem, Dani 
viszont dőzsölhet.

– Frontemberként milyen el-
képzelésed van a The Biebers  
jövőjéről? Milyen fejlődést 
látsz magatok előtt, milyen 
utat szeretnétek bejárni a kö-
vetkező évek vagy akár évtize-
dek során?

– Stabil létezést, biztos 
munkahelyet és jobban ter-
vezhető jövőképet szeretnénk 
megvalósítani. De úgy érzem, 
erre az évre ez megvalósul 
vagy már meg is valósult.

– Április 8-án az Akvárium 
Klub NagyHalljában tartjátok 
a lemezbemutató koncertete-
ket. Erre az alkalomra mivel 
készültök?

– Sok-sok lámpát haszná-
lunk, a fénytechnikát legalább 
20-30 lámpával bővítjük ki. 
A díszlet igazi pálmákból fog 
állni, lesz rengeteg vendég-
fellépő, és nagyon kevés szü-
net. Utálom a szünetet! Lesz 
külön fúvós szekció is Herold 
Peti vezetésével, fellép Fluor 
Tomi, Herrer Sári, Mórocz To-
mi, Mc Kemon, Füstös Bálint 
és Koltay Kurszán a Marga-
ret Islandból, a Nylon Group 

pedig külön jelmezzel, per-
formansszal készül. 

– Színházi feladataid van-
nak mostanában? Ha igen, 
mely színházakban és milyen 
szerepekben lehet találkozni 
veled?

– A Madách Színházban 
közel 9 éve van lehetőségem 
színpadra állni, februárban 
pedig új feladatot kaptam a 
Játékszínben. Nagyon szere-
tek játszani, sőt igazából egy-
re jobban.

– A könnyűzene teljes mér-
tékben meghódította a szíve-
det vagy maradt benne hely a 
színjátszás számára is? Van-
nak még ambícióid ezen a 
téren?

– Természetesen maradt 
hely a szívemben a színház-
nak is. Igaz, hogy keveseb-
bet szerepelek, viszont sokkal 
többet tudok nézőként szín-
házba járni, aminek nagyon 
örülök. 

– Érzed annak a súlyát vagy 
akár terhét, hogy művészcsa-
ládból származol, mindkét 
szülőd elismert a maga te-
rületén, és ezért neked is „il-
lik” beállni a sorba és magas 
minőségű, értékes életművet 
alkotni? Ha már nem is, de 
küzdöttél valaha ezzel, illet-
ve ez ellen?

– Az elején talán nehezebb 
volt a helyzetem, hiszen rög-
tön mélyvízbe csöppentem, és 
nem csak a saját súlyom hú-
zott lefelé néha, hanem az is, 
hogy nem bukhatok el ilyen 
családi háttérrel. De ez igazá-
ból ösztönző erő volt mindig 
is. Szeretem, ha van valami 
erős motivációja az ember-
nek, az enyém a család lett.

 – Milyen nagy álmokat 
dédelgetsz, akár zenei, akár 
színházi vagy fi lmes vonalon? 
Teljesen elégedett vagy a mos-
tani életeddel, pályáddal vagy 
érzel benne hiányosságot?

–  Nyugodtan mondha-
tom, hogy elégedett vagyok, 
de természetesen vannak 
terveim, amit az öcsém majd 
jól kicikiz. Mindig ez hajtott 
előre, és szerintem ez már 
nem is változik meg sosem.
 Budai Klára

Puskás Peti: „Minden zenekari tag energiájára szükség van”Puskás Peti: „Minden zenekari tag energiájára szükség van”
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Az Országos Közegészség-
ügyi Központ (OKK) orszá-
gos környezet-egészségügyi 
igazgatóságának legfrissebb 
jelentése szerint elindult a 
zöld juhar pollenszórása. 
Koncentrációja elérheti a tü-
neteket okozó szintet is. 

A ciprus- és tiszafafélék 
pollenkoncentrációja legin-
kább magas-közepes, helyen-
ként elérheti a nagyon magas 
szintet is. Emellett megkez-
dődött a nyír pollenszórása 
is, annak koncentrációja is 
elérheti a tüneteket okozó 
szintet. Így a nyír pollenjére 
érzékeny allergiásoknak azt 
javasolják, hogy ha még nem 

tették meg, keressék fel aller-
gológus szakorvosukat az al-
lergiás tünetek megelőzése, 
enyhítése érdekében.

A nyárfa virágporának 
mennyisége leginkább a köze-
pes-magas, a kőrisé a közepes 
tartományban alakulhat. A fűz 
és a szil virágporának koncent-
rációja az alacsony-közepes 
tartományban alakulhat. Az 
éger és a mogyoró pollenszó-
rása csökkenőben van, ezek 
koncentrációja is leginkább 
az alacsony szintet érheti el.

A kültéri allergén gombák 
spóraszáma az esőzések után 
emelkedhet, ekkor a köze-
pes-magas szintet is elérheti.

Veleszületett rendellenessé-
geknek nevezzük azokat a 
normálistól eltérő anomáliá-
kat, amelyek már születéskor 
fennállnak. 

A veleszületett rendelle-
nességeket okozhatja örök-
lött vagy újonnan létrejövő 
génhiba, de vírusok, bakté-
riumok, paraziták, valamint 
különböző környezeti ártal-
mak is negatívan befolyásol-
hatják a magzat méhen belüli 
fejlődését. Az anomá-
liák egy része odafi -
gyeléssel megelőz-
hető, illetve az 
egészséges élet-
mód, a megfele-
lő mennyiségű 
vitamin- és ás-
ványi anyag be-
vitel is csökkent-
heti kialakulásuk 
valószínűségét. 

A vírusok közül 
például a rózsahim-
lő, a mumpsz, a her-
pesz, a bárányhimlő 

és a HIV vírus okozhat problé-
mát a magzati fejlődésben. A 
háziállatok terjesztette para-
ziták is szerepet játszhatnak a 
fejlődési rendellenességek ki-
alakulásában, de fertőzött élel-
miszerekkel is bekerülhetnek 
az élősködők az anya szerve-
zetébe. A dohányzás kapcsán 
a szervezetbe jutó nikotin a 
magzat fejlődésének elmara-
dását okozhatja, és a kis szü-
letési súly, a magzat retardált 

növekedése, számos kó-
ros következménnyel 
járhat, többek között 
növeli a bölcsőhalál 

kockázatát is. A túl-
zott alkoholfogyasztás a 
magzat értelmi elmaradá-

sát, esetleg csont- vagy 
szívfejlődési rendel-
lenességek kialaku-
lását okozhatja. A 
drogok terhesség 
alatti használata 
pedig negatívan be-

folyásolja a magzati 
agy fejlődését. 

Mik állhatnak a magzat Mik állhatnak a magzat 
veleszületett rendellenességeinek veleszületett rendellenességeinek 
hátterében?hátterében?

A rovat a   együttműködésével készült.

Figyelem, erős a pollenterhelés!Figyelem, erős a pollenterhelés!

Lessük el a bennszülöttek életmódját!
A bolíviai tsimane törzs életmódjának bizonyos elemeit eltanulva lehetne hatékonyan védekezni a szívbe-

tegségek kialakulása ellen - állapították meg a kutatók, akik szerint az egészséges táplálkozás, a mozgás-

ban gazdag életmód és a dohányzásmentesség lehet az eredmények kulcsa.ÉÉletmódletmód

KENEDI TRAVEL  UTAZZON A LEGJOBB ÁRON!

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

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

CSEH SÖR- ÉS KULTÚRA
4 nap 3 éj

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

kirándulások
máj. 11-14. 39 900 Ft/fő 

TRIESZT-DOBERDO-ISONZO
4 nap 3 éj

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

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

VERONA-PADOVA-GARDA TÓ
 4 nap 3 éj

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

svédasztalos reggeli, 
kirándulások

máj. 25-28.  52 900 Ft/fő

VELENCEI HÉTVÉGE 
3 nap 2 éj

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

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

ERDÉLY GYÖNGYSZEMEI 
5 nap 4 éj

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

svédasztalos reggeli, szalonnasütés, 
házi pálinka-sajt-túró kóstolóval

jún. 7-11.  42 900 Ft/fő

SVÁJC-TORINO-LAGO MAGGIORE 
5 nap 4 éj

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

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

PÜNKÖSDI UTAK

PÁRIZS-VERSAILLES- 
LOIRE VÖLGYE-STRASBOURG

7 nap 6 éj
busz, idvez., 6 éj háromcsillagos 

szállodákban svédasztalos reggelivel, 
kirándulások, városnézések

máj. 30-jún. 5.
114 900 Ft/fő 

FIRENZE-RÓMA-VELENCE 
6 nap 5 éj

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

városnézések 
máj. 31-jún. 5.

84 900 Ft/fő

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

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 

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 

MILÁNÓ ÉS A TÓVIDÉK
5 nap 4 éj

busz, idvez., 4 éj szállás 
háromcsillagos szállodában, 

svédasztalos reggeli, városnézések
jún. 1-5. 69 900 Ft/fő 

TOSZKÁN TÁJAKON 
5 nap 4 éj

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

kirándulások
jún. 1-5. 79 900 Ft/fő
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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 munkaszerző-

dés mind a munka-

vállaló mind a munka-

adó érdekeit hivatott 

képviselni, ezért fon-

tos, hogy megfelelő-

en legyen elkészítve. 

Írásba kell foglalni, a szóbe-
li megegyezés később nem 
bizonyítható. Amennyiben 
a munkába állást követően 
sem kapunk munkaszerző-
dést, akkor 30 napon belül 
hivatkozhatunk a munkaszer-
ződésünk érvénytelenségére.

Álláskeresőként minden-
képp szánjunk rá időt és 
tüzetesen olvassuk végig 
a munkaszerződésünket, 
mielőtt aláírnánk! A mun-
kaszerződésnek az alábbi 
elemeket kell tartalmaznia 

a Munka Törvénykönyve 45. 
§ szerint:

• a szerződő felek neve 
és adatai (név, születési ada-
tok, állandó lakcím, székhely, 
bankszámlaszám)

• személyi alapbér összege
• munkakör – mely tartal-

mazza az elvégzendő felada-
tok megnevezéseit

• munkavégzés helye – hi-
ányában munkahelynek azt 
a helyet kell tekinteni, ahol 
a munkánkat szokás szerint 
végezzük.

• munkaviszony tartal-
ma – hiányában a munka-
viszony határozatlan időre 
jön létre.

• próbaidő – mely nem ha-
ladhatja meg a 3 hónapot.

A fentiekben nem esett szó 
arról, hogy mikor kezdődik 
a munkaviszony. Amennyi-
ben ez nincs meghatározva 
a szerződésben, akkor az 
Mt. alapján a munkaviszony 
kezdete a munkaszerződés 
megkötését követő napon 
kezdődik.

Mit kell, hogy tartalmazzon Mit kell, hogy tartalmazzon 
a munkaszerződés?a munkaszerződés?

 ■ Nem lehet elégszer 

hangsúlyozni, mennyi-

re fontos, hogy mielőtt 

elküldjük az önéletraj-

zunkat egy állásajánlat-

ra, mindenképp nézzük 

át még egyszer helyes-

írási szempontból is. 

Amennyiben Word doku-
mentumban szerkesztjük a 
CV-t, akkor az is segítség le-
het ha átváltunk másik be-
tűtípusra az ellenőrzésig. 
Ez azért válhat be, mert 
egy teljesen más betűtípust 
még nem szokott meg a sze-
münk, így nem fog elsiklani 
a hiba felett. További 
megoldás lehet, ha 

egy ismerősünkkel, család-
tagunkkal olvastatjuk át, mi-
előtt küldésre kerülne a sor.

Noha ma már egyre rit-
kább az, ha valaki hosszú 
éveket tölt el egy munka-
helyen, mégis azt a lojali-
tás számlájára írják. Éppen 
ezért, ha valaki akár évente 

váltja a munkahelyét, az sok 
HR-es szemében válik meg-
bízhatatlanná, „ugrándozó-
vá”, akire hosszú távon nem 
lehet számítani.

Nagyon sokan nem fris-
sítik az önéletrajzukban a 
fényképüket, hanem a régi, 
„jól bevált” képet használ-
ják fel akár 5 év elteltével. 
Az évek alatt az ember na-
gyon sokat tud változni és 
kellemetlen pillanatokat tud 
okozni a HR-eseknek, ha egy 
teljesen „más ember” jelenik 
meg az interjún.

Nem gondolnánk, de sok-
szor a jelentkezés akár ilyen 
apróságnak tűnő dolgokon is 
elbukhat. Figyeljünk a fenti-
ekre, mert ezek azok a dol-

gok, ame-
l y e k -
nek a 

nagy ré-
szét könnyedén 

tudjuk orvosolni a 
siker érdekében!

Ezek az önéletrajz Ezek az önéletrajz 
hibák riasztják el a HR-esekethibák riasztják el a HR-eseket

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

Dinamikusan bővülő BUDAPESTI bolthálózatunkba  
új kollégákat keresünk

ELADÓ/PÉNZTÁROS pozícióba

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a budapest@rossmann.hu e-mail címen 
lehet a jeligében a „legoptimálisabb kerület” megjelölésével,  

vagy személyesen a boltban leadva.

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

• Hosszú távú, stabil munkahely
• Gyakorlati és elméleti képzés 
• Fiatalos, modern drogéria környezet

Budapest, V.  
kerületében található 

ÉTTEREM TAKARÍTÁSÁRA 
KERESÜNK 

gyakorlott, megbízható 
munkatársat 

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

•  a hét minden napjára.
•  Kiemelt bérezés, nem

konyhai takarítás.

Érdeklődni lehet az 
alábbi telefonszámon: 

+36 30 298 4078

Elvárások:
• parkberendezési tárgyak javításában való jártasság, 
• legalább középfokú elsősorban lakatos szakképesítés.
Előnyt jelent:
• B kategóriás jogosítvány,
• hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat,
• hegesztő vagy esztergályos szakképesítés.
Tudnivalók a foglalkoztatással kapcsolatban: 
• a foglalkoztatás teljes munkaidőben történik, 
• fizetés megegyezés szerint, próbaidő után cafeteria juttatás. 

AZ ÁLLÁSHELYEK AZONNAL BETÖLTHETŐEK!

A bérigény feltüntetésével ellátott önéletrajzokat az 
allas@fokert.hu e-mail címre várjuk 2017. április 20-áig. 

A jelentkezés során a levél tárgyában kérjük feltüntetni: „Karbantartó”.

A FŐKERT Nonprofit Zrt. 
népligeti, illetve margitszigeti telephelyére

2 fő általános karbantartót
keresünk!

Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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Ismét a Vajda lett az év Ismét a Vajda lett az év 
legjobb sportiskolájalegjobb sportiskolája
Az Országos Kispályás floor-

ball diákolimpián szerzett négy 

dobogós helyezéssel és a baj-

noki címmel a Vajda csapatai 

immár negyedik alkalommal 

bizonyultak Magyarország leg-

eredményesebb iskolájának. 

Többek között ezeknek a kiváló 

eredményeknek is köszönhe-

tő, hogy a Sportiskolák Orszá-

gos Szövetsége – az elmúlt év-

hez hasonlóan – a Vajda Péter 

Ének-zenei Általános és Sport-

iskolát tüntette ki Magyaror-

szág legjobb általános iskolás 

sportiskolája címmel. 

Az iskola tanulói floorballban, 

teniszben, úszásban, birkó-

zásban, szertornában, RG-ben, 

Jiu-jitsuban, fittnessben is 

országos bajnoki címeket 

szereztek.

A Magyar Sport Házában meg-

rendezett díjátadó gálán nem-

csak az iskolát díjazták. Smith 

Michael Denzel, a Vajda 4. s 

osztályos tanulója lett Az év 

sportiskolás tornásza (edző-

je Nagy Zoltán), aki a sportági 

legjobbak között magasan a 

legfiatalabb volt.

Megújult gyalogátkelő Megújult gyalogátkelő 
Újrafestették a VIII. kerü-

letben a Nagy Fuvaros ut-

ca és a Kis Fuvaros ut-

ca kereszteződésében lévő 

gyalogátkelőhelyet.

A láthatóságot segítik a spe-

ciális üveggyöngyök: en-

nek a technikának a lénye-

ge, hogy először sablonnal 

felfestik a fehér csíkokat, és 

azonnal, még száradás előtt 

fényvisszaverő üveggyön-

gyökkel szórják meg. Sötét-

ben a gyöngyök visszaverik 

a fényt, így a gépjárműveze-

tők messzebbről észlelik a 

gyalogátkelőhelyet.
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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. 

3400 Mezőkövesd, Zsóry-fürdő, Hajnal u. 2.
Telefon: 49/505-190 • Fax: 49/505-199

www.hajnalhotel.hu • E-mail: info@hajnalhotel.hu

Érvényes:  06.15.-ig bármelyik nap, kivéve ünnepi időszakok
A csomag tartalma:
• Szállás, svédasztalos reggelivel,
•  Étlapról választható háromfogásos ebéddel vagy vacsorával, vagy megfelelő 

létszám esetén svédasztalos vacsorával élőzenével
• 1×30 perc forró lávaköves masszázs • 1×45 perc Jade köves masszázs ágy kezelés
• Zárt parkoló, igény esetén fürdőköpeny használat
•  Ingyenes gyógy és wellness szolgáltatások: Saját gyógyvizes medence, szauna, 

pezsgőfürdő, sókamra, infrakabin, gőzkabin, merülő medence, konditerem, asztali 
tenisz, biliárd, asztali foci korlátlan használata

• Napi egy kancsó lúgosított egészségvíz fogyasztása szobánként
• Wifi a szálloda egész területén.

Hajnal Hotel Zsóry-fürdő

É é i bá l ik ki é

j y

É

MELENGET� NAPSUGARAS 
NAPOK AKC IÓVAL

Tel: 887-0707Tel: 887-0707

Hirdessen Budapesten!

A FÉMALK ZRT. 27 éve meghatározó szereplője az autóiparnak. 
Dinamikus növekedésünknek köszönhetően mára már több, 

mint 1000 tehetséges szakembert foglalkoztatunk.
Folyamatosan bővülő csapatunkba keresünk 

kollégákat az alábbi területekre:

DUNAVARSÁNYI 
TELEPHELY: 
• Csomagoló
• Betanított gépkezelő
• Olvasztár-targoncás
• Minőségellenőr
• Elektroműszerész
•  Karbantartó 

géplakatos
• Gépbeállító
• Mérőgépkezelő

CSEPELI TELEPHELY: 
• Betanított gépkezelő
•  Karbantartó 

géplakatos
•  Szerszámgép 

karbantartó
• Elektroműszerész
• Szerszámkészítő
• Raktáros
• Öntödei takarító

Kiemelkedő kereseti lehetőséget és széleskörű 
juttatási csomagot kínálunk 

minden leendő munkatársunknak.
Stabil nagyvállalati környezetben, 

hosszú távú munkalehetőség.
Önéletrajzát az alábbi email címre várjuk: 

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

ABLAK-AJTÓ JAVÍTÁS
AKAD, SZORUL  , huzatos, beázik? Régi, új, fa, 
műanyag, bukó-nyíló, tetőtéri nyílászárók javí-
tása. 06-30/273-7908

ADÁS-VÉTEL
EZÜST, PLATINA  , palládium paszta, nitrát, 
forrasztópálca, amalgám, érintkező pogácsa 
felvásárlás minden formában, ezek ötvözeteit. 
Tel.: 06-20/923-4251

RÉGI MOTOROKAT,  autókat keresek gyűjte-
ménybe. Akár hiányosat is, alkatrészeket is. 
06-20/936-1244

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

BUDAPEST VÁLTOZÓ  területeire keresünk meg-
bízható építőipari segédmunkásokat, bontásra, 
durvatakarításra, rakodásra, takarítási munka-
körre, azonnali kezdéssel. Bejelentett hosszú távú 
munka. Órabér 700.-Ft/nettó. 06-30/933-7084

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.

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

ÉPÍTŐIPARBA SEGÉDMUNKÁST  keresek. Vidé-
kieknek és erdélyieknek szállást biztosítok. Beje-
lentett állás, heti fi zetés, kezdésben 9000 Ft/nap. 
Lehetőség van szakmát tanulni, jóval magasabb 
órabér. Jelentkezni 06-30/9841-887

VAGYON�RÖKET 
keresünk,  

II. kerületi piac �rzésére.  
Hosszú távra, 

teljes munkaidős 
foglalkoztatással, 

700 Ft nettó óradíjjal.
Elvárás:

• érvényes vagyon�ri igazolvány
• ápolt megjelenés

Jelentkezés:
+36 20 432 8078

ÉLELMISZERIPARI CÉG  (IX. kerület) fűszer-
keverő üzemébe betanított munkára férfi  
munkaerőt keres! Érdeklődni: 06-20/9446-579

06-30/324-4986
HÉTVÉGÉN IS HÍVHATÓ!

e-mail: virag.mugyujto@gmail.com

BÉCSI AUKCIÓSHÁZ
RÉSZÉRE VIRÁG ERIKA  
helyszíni készpénzfizetéssel 

vásárol! Antik bútorokat, 
porcelánokat, festményeket, 

órákat, sz�nyegeket, 
csillárokat, vitrintárgyakat, 

aranyat, réz-, bronz-, 
ezüsttárgyakat, régi 

pénzeket, kitüntetéseket!
Mindenféle régi lakberendezési 

cikket. Hagyatékot kiürítéssel!
Gy�jteményeket is vásárolunk!
Díjtalan kiszállás  1 órán belül!

 

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ
RAKTÁRI MUNKATÁRS

TARGONCAVEZETŐ
• MUNKÁBA ÁLLÁSI BÓNUSZ (BRUTTÓ: 35.000 forint)
• VONZÓ ALAPBÉR
• FIX könnyen elérhető HAVI ÉS FÉLÉVES BÓNUSZOK
• KAFETÉRIA MÁR A PRÓBAIDŐ ALATT IS (havi 18.000 forint)
• KIEMELKEDŐ MŰSZAKPÓTLÉK (40%)
• HOSSZÚTÁVÚ, STABIL MUNKAHELY, HATÁROZATLAN IDEJŰ SZERZŐDÉS
• INGYENES VÁLLALATI BUSZJÁRATOK
• ÚJ MUNKATÁRS AJÁNLÁSI PROGRAM (PÉNZJUTALOMMAL!)
• TISZTA  MUNKAKÖRNYEZET, JÓ CSAPAT, EGÉSZSÉGVÉDELEM!
• HELYBENI MELEGÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG (Túlóra ideje alatt ingyen!)
• INGYENES EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK

HÍVD INGYENES ZÖLDSZÁMUNKAT! 
06-80-180-534

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!

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!

NÉMETÜL BESZÉLŐ  nyílászáró szerelőket ke-

resünk belföldi és külföldi munkára. Tel.: 

06-70/385-1821

„CSOMAGVÁLOGATÓ” 
munkakörbe keres munkavállalókat 

 
BEJÁRÁS cégünk által biztosított 

 
Versenyképes bér + juttatások.

Feladatok: csomag és levélküldemények 

-

Elvárás:
-

-

+3630/4211-727

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!

KÖZÉPKORÚ IGÉNYES  hölgy családi házak, nya-

ralók takarítását vállalja a Balaton északi partján 

Balatonfűzfőtől-Aszófőig. Tel.: 20/338-5299

SZIGETSZENTMIKLÓSI  cukrászdába kedves, 
vevő centrikus felszolgálót keresünk. Érd: 
06-70/634-9587

VILLANYSZERELŐT  alkalmaznék Budapest és 

környékén hosszútávra. 30/944-9560

HASZNÁLTRUHA ÜZLETÜNKBE  keresünk női al-

kalmazottat 18-50 éves korig a XIX. kerületbe 

főállásba. Érd: 70/342-6437

               

12. KERÜLETI  ingatlanirodába közvetítőket ke-

resünk. 50 %-os jutalék! Érd.: 06-30/3191-366

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

13. KERÜLETI  ruhaüzletbe eladót keresek. Érd.: 

06-30/768-1250

Bérelszámoló

Tel: 06-30/2213-027

állást kínálunk
Budapest 19. ker.-ben
bér-, tb elszámolásban,

NAV bevallásban
naprakész

munkatársnak.

AUSZTRIAI NIGHTCLUB  hostess munkára keres 

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

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

GYÁLI KONTAKTLECSEGYÁRBA BETANÍTOTT 
DOLGOZÓKAT KERESÜNK  12 órás munkarend-
be! Bruttó 810-900 Ft órabér + 40% műszak-
pótlék +15.000 Ft Cafetéria. Ingyenes dolgozói 
buszjárat a Határ útról és Kőbánya-Kispestről. 
Jelentkezzen a: 06-30/338-2005

KŐMŰVESEKET  keresek paksi munkahelyre április 

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

telefonon.

BUDAPESTI  munkásokat keresünk építőipari se-

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

ARANY

nyugatigold.hu
V. Szent István krt. 25.

06-70/608-6082

Exklusív felvásárlás!
arany: 9500-18.800 Ft/g

ezüst: 150-800 Ft/g
borostyán-korall:

300.000 Ft/db
HERENDI-ZSOLNAY, 

KARÓRA KÉSZPÉNZES 
FELVÁSÁRLÁS

Telefon: 06-1/887-0707 • E-mail: hirdetes@szuperinfo.hu
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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
KORREKT AUTÓFELVÁSÁRLÁS  , ingyenes ki-
szállással! Tel.: 06-30/197-5958

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

KORREKT  autófelvásárlás készpénzért! 
06-70/622-0123

AUTÓFELVÁSÁRLÁS GYORSAN  készpénzért! 
Tel.: 06-70/622-0123

ÉLETJÁRADÉK
MAGÁNYOS? ROSSZ ANYAGI  helyzetben van? 
Kiegészítené nyugdíját? Kössön életjáradéki, 
eltartási szertődést! Tel.: 06-30/513-7118 

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

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

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

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

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

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

Felújított mosógépek 
garanciával!

Mosógépek  
szerelését vállalom! 

Telefon: 06-20/950-4941

INGATLAN

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

Arany, ezüst, briliáns felvásárlás!

HISZEM, HOGY A TISZTESSÉGES MAGATARTÁSNAK VAN JÖVŐJE!

Dinasztiánk harmadik generációja vagyok, aki 
folytatja a több évtizede tartó családi hagyo-
mányt, a szép tartós értékek felkutatását, felvá-
sárlást. Édesapám a legnagyobb ékszerkereske-
d�. A t�le tanult sok évtizedes tapasztalatot és az 
5-ös min�sítés� bizonyítványomat, nemcsak ma-
gánszemélyek, 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

1163 Budapest, 
Cziráki utca 26-32. 

Telefon: 06-20/590-4323
06-20/589-7375

e-mail: ablak@idex.hu

Bontás, beépítés
most 

féláron!

 
 

 

• Rovarhálók

WWW.IDEXABLAK.HU

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

DIÓSDON 184  négyszögöles összközműves össz-
közműves, télen lakható nyaralót eladom. Ára: 7 
MFt. Tel: 06-20-542-8688

ELCSERÉLNÉM, TÓALMÁSI  2,5 szobás házamat 
gázfűtéssel, melléképülettel, kerttel budapes-
ti 1,5-2,5 szobás lakásra megegyezéssel. Tel: 
06-30/364-0643

RÓMAIN 70  nm téglalakás erkéllyel, klíma, ext-
rákkal eladó 38.9 M Ft. Tel.: 06-30/405-3871

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

PÉTERI KÖZPONTJÁBAN  , az épülő új 4. sz. 
főútvonal közvetlen közelében az Evangélikus 
Egyház tulajdonában lévő 1500 m² területű 
ingatlanon, 500 m² kétszintes szerkezetkész 
épület, hasznosításra kiadó. Várjuk befekte-
tők, logisztikai cégek érdeklődését. Minden 
felmerülő hasznosítási megoldás tárgyalá-
si alap lehet. Érdeklődni: 06-20/927-4495, 
06-30/966-3237, 06-29/314-016

RÁCKEVÉN  70 nm.-es felújított ház azonnal köl-
tözhetően eladó! Ár: 8,9 M/Ft Tel: 06-30/773-8572

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

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

TULAJDONOSTÓL ELADÓ  Zuglóban teljeskörű 
felújítást igénylő 106 nm-es tégla lakás 26M 
Ft-ért. Tel: 06-20/493-5950 rebekaczako1@
gmail.com

KÁDFELÚJÍTÁS
KÁDFELÚJÍTÁS HŐKEZELÉSSEL  , 5 év garanciával. 
Akció: fehér 20000.-Ft. Műanyag kádak is! Tel.: 
240-9637, 06-30/989-4284

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

KÉMÉNYFELÚJÍTÁS
KÉMÉNYBÉLELÉS

TURBÓS, KONDENZÁCIÓS 
KÉMÉNYEK

ÉPÍTÉSE
Tel.: +36-30/636-80-36 

info.fh2015@gmail.com

… az Ön kéménye 
biztonságos?

Kémény-építés, 
kéménymagasítás, 
kémény-felújítás.

06 30 959 3204

kemeny2015@gmail.com

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

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.

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!

AKCIÓ! 75%-os áron 
red�nyök, reluxák, napellenz�k, szalag-
függönyök, szúnyoghálók, harmonika-

ajtók, h�szigetelt ajtók, ablakok közvetlen 
a gyártótól. Javítás. Ingyenes felmérés. 

Gyorsaság, min�ség, garancia! 
Tel.: 06-30/397-9201

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

KAKUCSI SZILVIA  - Hívjon bizalommal! - kész-
pénzért vásárol hagyatékot, könyveket, Zsol-
nay és Herendi porcelánokat, festményeket, 
bútorokat, faliórákat, karórákat, csillárokat, 
csipkéket, bundákat. 06-20/9120-527

SZARVASAGANCS

Agancs  
felvásárlás!

06-30/788-6062

Hagyatékot is!

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

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

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

TŰZIFA
TAVASZI AKCIÓ!  Kalodás és ömlesztett konyha-

kész hasított tűzifa! tölgy, bükk, akác fűzfa. Kaloda 

1mx1mx1m ár: 11500 Ft. Akár ingyenes szállítás 

24 órán belül! Hívjon bizalommal: 20/512-6628

VÁLLALKOZÁS
TERHESSÉ VÁLT  cégét megvásároljuk! Ma-

gas tagi kölcsön, magas házipénztár előnyben! 

06-30/3454-724

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

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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Nagy Tokaji Borárverés
Tizenhat termelő több mint háromezer palack borát kínálják idén a Nagy Tokaji Borárverésen, 

amelyet április 22-én immár ötödik alkalommal rendeznek meg Tokajban. A fesztivál program-

jaként avatják fel április 21-én a Tokaji Borlovagrend új tagjait a történelmi Rákóczi Pincében.KikapcsolóKikapcsoló
MIKOR
ÉS HOL?
KULTURÁLIS 
PROGRAMAJÁNLÓ
Április 8., szombat
19.00 Blues Café

Idei első koncertjét adja áprilisban 
Török Ádám a legendás Bemrockpar-
ton. A neves énekes, dalszerző és fuvo-
lista Németh Károly billentyűssel, Nagy 
István basszusgitárossal és Tóth Dénes 
dobossal varázsolja vissza a hetvenes 
évek hangulatát a Budavári Művelődési 
Házba. Vendégként Fehér Ádi, a 11 éves 
bluesgitáros muzsikál együtt a Mini le-
génységével. Helyszín: Budavári Mű-
velődési Ház (I. ker., Bem rakpart 6.)
19.00 Col Legno – Csábi István: Az 
egyetlen hajléktalan

Jótékonysági operaelőadás 2 fel-
vonásban, magyar nyelven a hajlék-
talan emberekért. Helyszín: Óbudai 
Kulturális Központ (III. ker., San Mar-
co utca 81.)

Április 9., vasárnap
10.00 A mindent látó királylány

A győri Vaskakas Bábszínház ven-
dégelőadása, élőbábos mesejáték, egy 
rendkívül játékos és kedves történet a 
mindent látó királylányról. Helyszín: 
Óbudai Kulturális Központ (III. ker., 
San Marco utca 81.)
10.00 Csigaház

Első színházi élmény 0–4 évesek-
nek. Helyszín: Békásmegyeri Közös-
ségi Ház, (III. ker., Pethe Ferenc tér 2.)
10.00 A kicsi hableány

Kakaómozi gyerekeknek. A vetített 
rajzfi lmekhez kapcsolódóan minden 
vasárnap a mese ihlette kézműves 
foglalkozás várja a gyerekeket. Hely-
szín: Csillaghegyi Közösségi Ház (III. 
ker., Mátyás király út 11-15.)
15.00 Kerecsenfészek

Őstörténeti hagyományőrző mű-
hely. Dr. Aradi Éva Kelet-kutató - A 
belső-ázsiai népek hagyományai. 
Helyszín: Békásmegyeri Közösségi 
Ház, (III. ker., Pethe Ferenc tér 2.)
Április 11., kedd
15.00 Híres királyaink: A Jagellók 

Történelmi előadás-sorozat. Előadó: 
Dr. Tóth József történész. Az előadás 

ingyenes.Helyszín: Óbudai Kulturális 
Központ (III. ker., San Marco utca 81.)
Április 12., szerda
17.30 Irodalmi csillagdélután

A vendégekkel Gyimesi László író, 
költő beszélget. Közreműködnek: a 
Veres Péter Gimnázium színjátszó di-
ákjai, Bertók Zsanett, Pintér Janka és 
Balázs Ákos. A belépés díjtalan.Hely-
szín: Csillaghegyi Közösségi Ház (III. 
ker., Mátyás király út 11-15.)
Április 19., szerda
18.30 ElőadáSOKK - Szabad-e önző-
nek lennem? 

Manapság divat hangoztatni az 
„énidő” fontosságát, de milyen le-
hetőségeink vannak a megvalósítá-
sára? Alapvető vágyunk, hogy fon-
tosak legyünk mások számára, de 
hogyan és kinek? Ilyen és ezekhez 
hasonló kérdésekre keresi a választ 
előadásán Szily Nóra, akit televízi-
ós műsorvezetőként már jól ismer-
hetünk, ám az utóbbi időben pszi-
chológus-coachként személyiség- és 
kommunikációs fejlesztéssel foglal-
kozik, workshopokat és előadásokat 
is tart. Helyszín: Eötvös10 (VI. ker., 
Eötvös u. 10.)

Április 21., péntek
10.00 Dúdolj! Ringass! Táncolj! Nép-
zenei koncert babáknak

A programmal olyan zenei élményt 
kínálnak a babák számára, amely során 
megismerkedhetnek a magyar népzené-
vel és a népi hangszerekkel. A koncer-
ten a zene mellett a néptánc is szerepet 
kap. A babák közben kedvükre játszhat-
nak, kúszhatnak, mászhatnak. 0–3 éves 
korig sok szeretettel várnak minden 
kicsit. Ének: Paár Julcsi, zene: Kortárs 
Népzenei Társulat. A program házigaz-
dája: Csiki Gergely néptáncpedagógus. 
Helyszín: Csillaghegyi Közösségi Ház 
(III. ker., Mátyás király út 11-15.)
16.30 Aprók tánca a Kolompos 
Együttessel

Helyszín: Békásmegyeri Közössé-
gi Ház, (III. ker., Pethe Ferenc tér 2.)
19.00 Irodalmi kávéház

A galéria ezen az esten kávéházzá 
alakul, ahol kellemes hangulatban, 
kávé és tea mellett, az asztalokon el-
helyezett irodalmi étlapról lehet ren-
delni. Verspincér: Papadimitriu Athi-
na színművésznő. Helyszín: Óbudai 
Kulturális Központ (III. ker., San Mar-
co utca 81.)
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A háromszoros Grammy-dí-
jas P!nk napjaink egyik leg-
sikeresebb női előadója, 2000-
ben megjelent debütáló albuma 
óta már több mint 60 millió eladott 
lemezzel büszkélkedhet. 2013-as 
The Truth About Love-ból világszer-
te több mint 7 millió példányt adott 
el. Az énekesnő ezután egy időre 
visszavonult, azonban 2016-ban új-
ra stúdióba ment és elkezdett dol-
gozni hetedik lemezén. És bár 2016 

karácsonyán éle-
tet adott második gye-
rekének, P!nk nehezen bírja ének-
lés nélkül: a minap látott napvilágot 

Sia-val közös daluk, a Water-
fall. A hírek pedig arról írnak, 
hogy idén jön a P7, azaz a he-
tedik album. Csupán néhány 
koncertet jelentett be 2017-re 
a kisugárzásáról és legendás 
élő fellépéseiről ismert szuper-
sztár, és kevés idei koncertjé-
nek egyike pont Budapesten 
lesz, augusztus 9-én, a Sziget 
Nagyszínpadán. 

Bréking! Bréking! 
P!nk jön P!nk jön 
a Szigetrea Szigetre

Nem öreg az, akinek a szíve fi atal. Tehát: attól, mert 
valaki nyugdíjas, még nyugodtan rabolhat ban-
kot. Sőt: egy nyugdíjas sokkal nyugodtab-
ban rabol bankot, mint a pánikra és iz-
galomra hajlamos fi atalok. Vagyis: a 
tökéletes bankrablást bízd koros 
férfi akra. 

Három békés szegénység-
ben élő idős férfi  (Freeman, 
Caine, Arkin) megelégeli 
a pénztelenséget. Úgy 
döntenek, hogy a sa-
ját kezükbe veszik a 
folyószámlájuk sor-
sát, és a vén koruk-
ra a bűn útjára lép-
nek. Nem félnek, 
és nem sietnek el 
semmit. Tervet 
készítenek, min-
dent végiggon-
dolnak, és akció-
ba lépnek. 

Az Anna and the Barbies zenekar 2016 
novemberében a Fővárosi Nagycir-
kuszban tartotta lemezbemutatóját. 
A 360 fokos térben megrendezett, 

cirkuszi elemek-
kel, artistákkal, kü-

lönleges díszlettel és 
vizualitással dúsított 

koncertet 16 kamerával 
rögzítették.

„Ha valaki frászt kap, az jó 
jel. Ezért mászok az emberek 

arcába. Rámászok az arcukra. 
Egy picit megsértődnek, egy kicsit 

az intimzónájukba lépek.” - mondja 
a koncertről Pásztor Anna.
Az ÁLMATLAN reprodukálja a kon-
certélményt, de sokkal több mint egy 
koncertfi lm, felfedi az „AATB gépe-
zet” lelkét, motivációját és titkait.
Premier előtti vetítések: április 19. és 
20. - Gödör Klub

I M P R E S S Z U M

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

 

A Kiadó a megjelentetett hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott 
jogsérelemért felelősséget nem vállal, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket és 
hátrányokat a Megrendelőre hárítja.
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ÁLMATLAN – az Anna ÁLMATLAN – az Anna 
and the Barbies filmand the Barbies film

Ikrek
Jön-megy, mint aki nem 

találja a helyét, de ez nem 

negatív nyugtalanság, 

sokkal inkább az a fajta, 

amikor haladna, cse- 

lekedne, csak éppen 

nem tudja, hogy 

mit és merre.

Bika

A kicsatta
nó jókedv odáig 

fajulhat, 
hogy egy kissé ki 

is fo
rdulnak m

agukból é
s 

igazán hajm
eresztő vál- 

tozást 
végeznek 

a 

külsejükön, 
amivel 

meglepik a környe- 

zetüket.

Rák

A hét különösösen izgalmas 

dolgokkal fogja meglepni. 

A gondtalan héthez arra 

lenne szüksége, hogy 

kicsivel 
megértőbb, 

toleránsabb legyen a 

környezetével szem- 

ben. 

Oroszlán
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Skorpió

A héten rózsás hangulatra 

számíthat, és ez igencsak 

meglepi a közvetlen kör- 

nyezetét 
is. 

Továbbá 

meglehetősen vissza- 

fogott lesz, nem akar 

mindent 
azonnal 

magának.

Nyilas
Kifogástalanul indul a hete, 

legfeljebb egy-két bosszú- 

ság kavarhatja fel, de 

azokat megoldja és 

utána ismét kiegyen- 

súlyozott lesz. Jó 

hangulata szerette-

ire is átragad.

Bak

Ez a hét f
őként a

 kapcsola-

tok kiépíté
sére ad majd 

lehetőséget. 
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Elton John
A Kos férfi szeret kitűnni a 

társaságból. A március 25-én 

született többszörös Grammy-díjas 

Elton John egyedi szemüvegeivel 

és feltűnő ruházatával hívja fel 

magára újra és újra a figyel-

met.

A korábbinál több látogatót várnak a Kincsem Parkba
A hiteles versenyjeleneteket bemutató Kincsem című film hatására érezhetően nő az érdek-

lődés a lóversenysport iránt, így a korábbinál lényegesen több látogató érkezhet a galoppsze-

zonra Pécsi István, a Kincsem Park és a Kincsem Nemzeti Kft. ügyvezető igazgatója szerint. 

Ifj. Johann Strauss egyik budapes-
ti látogatása alkalmával megismer-
kedett Jókai Mórral, az ismeretség 
gyümölcse pedig a valcerkirály egyik 
legkiválóbb operettje, A cigánybáró 
lett, amellyel a 60 éves Strauss újra 
meghódította a fél világot.

 A mű egyik leg-
főbb erénye 

operaszínpadra kívánkozó muzsi-
kája, amelyben csodálatosan meg-
férnek egymás mellett a csárdás, a 
cigányzene, a bécsi keringő és a faj-
súlyosabb dallamok is. S hogy mit 
keres egy operettben egy felkapasz-
kodott disznókereskedő, kicsoda va-

lójában a temesvári pasa örököse, 
és hogyan lesz egy földesúr fi -

ából a cigányok bárója? Szi-
netár Miklós rendezéséből 

minden kiderül majd az 
Erkel Színházban.

ifj. Johann Strauss:ifj. Johann Strauss:

A cigánybáróA cigánybáró

Vén rókákVén rókák

KikapcsolóKikapcsoló
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A Magyar Cukrász Iparosok 
Országos Ipartestülete és az 
Egy Csepp Figyelem Alapít-
vány által szervezett verse-
nyek döntőjébe 5-5 torta ke-
rült be, melyek közül a zsűri 
júniusban választja ki az idei 
győztest.

A Magyarország Tortája 
verseny döntősei közé ke-
rült a budapesti Hisztéria 
Cukrászda Szent Erzsébet el-
nevezésű, roppanós diós pis-
kótájú, áfonyás sajttortája, a 
budapesti Nándori Cukrász-
da joghurtos ribizlibetéttel 
kombinált Zalai Gesztenyés 

Fátyolfelhő nevű tortája, a 
szintén budapesti Horváth 
Cukrászda Balatoni Habos 
Mogyoró nevű kreációja feke-
teribiszkével és tejcsokoládés 
karamellel, a Frer Cukrászda 
Fertődi Fekete fantázianevű, 
barnarizs-liszttel és céklás-di-
ós tésztával készült, feketeri-
bizli-krémes tortája és a du-
naföldvári Tóth Cukrászda 
Ingyom-Bingyom nevet vi-
selő, málnás ropogós réteg-
gel kombinált, citromos és 
aszalt gyümölcsös piskótá-
val és pillecukorrétegekkel 
készült édessége.

A Magyarország Cukor-
mentes Tortája verseny dön-
tőjébe a pomázi Édes-Gyöm-
bér Cukrászda Túrós kolibri 
nevű, narancszselét és túrót 
kombináló süteménye mel-
lett fővárosi cukrászdák édes-
ségei, a Horváth Cukrászda 
Homok aranya nevű homok-
tövises tortája, a Zazzi Cuk-
rászda Pöttyös Panni elne-
vezésű céklás-gyümölcsös 
kreációja, a Frer Cukrászda 
Málnás zöldségtortája és az 
Édességlabor Kócos Kajszi 
nevű barackos süteménye ju-
tott be.

A tortákat a korábbi évek 
gyakorlata szerint összetett 
szempontrendszer alapján, 
anonim módon értékelte a 
zsűri. 

A cukormentes torták ese-
tében a hozzávalókat a Ma-
gyar Dietetikusok Országos 
Szövetsége által ellenőrzött 
alapanyaglistáról választhat-
ták a cukrászok. A győztes 
torta elemzését egy függet-
len élelmiszervizsgáló labo-
ratórium végzi majd.

A cukrászok jól bántak a 
hagyományos ízekkel: mál-
na, mák, meggy, cseresznye 

és a túró jelentette a fő alkotó-
elemet. A zöldséges különle-
gességek is elnyerték a zsűri 
tetszését, különösen a cékla, 
a paradicsom, de volt, aki a 
szarvasgomba felhasználásá-
ban látta a győzelmi esélyt.

Megvannak a Magyarország Tortája és a Magyarország Megvannak a Magyarország Tortája és a Magyarország 
Cukormentes Tortája verseny döntőseiCukormentes Tortája verseny döntősei

Folytatódik Jamie Oliver hódítása
Jamie Olvier étteremlánca folytatja külföldi terjeszkedését, Nagy-Britannián kívül 22 új ven-

déglő megnyitását tervezik. Jamie Oliver cégének jelenleg 42 étterme van Nagy-Britanniá-

ban, külföldön további 36 vendéglátóhely – egy Budapesten – viseli a Jamie’s Italian nevet.GasztronómiaGasztronómia
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