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A seprűvéna több 
mint szépséghiba

ELKÉSZÜLT A DUNA ARÉNA
A szerződésben vállalt határidő előtt épült meg a vizes világbajnokság létesítménye.A szerződésben vállalt határidő előtt épült meg a vizes világbajnokság létesítménye. (2
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Esztétikai hibaként tekintünk a sep-
rűvénákra, amelyek elsősorban a 
combon, lábszáron jelennek meg. A 
szakember szerint a látvány csupán 
a jéghegy csúcsa, a mögötte levő, 
sokszor szabad szemmel nem látható 
kitágult érszakasz tovább tágulhat, 
súlyosabb problémákat okozva. 5. oldal
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Kelet-Pest

Rajtol a S.Pellegrino Young Chef
A S.Pellegrino bejelentette a világ fiatal séftehet-

ségeit elismerő nemzetközi versenyének, a S.Pel-

legrino Young Chefnek várva várt folytatását, 

amely 18 hónapon keresztül zajlik majd.  3. oldal

Megkezdődött a lomtalanítás
A Fővárosi Közterü-

let-fenntartó (FKF) Non-

profit Zrt. Budapest 

több mint 800 ezer ház-

tartását 7-10 nappal az 

adott körzetben kezdő-

dő lomtalanítást megelőzően levélben tájékoztat-

ja a lomok kihelyezésének időpontjáról.  7. oldal

ABLAK, REDŐNY, 
SZÚNYOGHÁLÓ

Időtálló minőség Sziléziából. 
-55% AKCIÓ

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

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

Műanyag, fa, alumínium 
nyílászárók most 10% 

kedvezménnyel!
• Ingyenes felméréssel

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

e-mail: nyaryablak@gmail.com A
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igKövess minket 
a  -on is!

www.facebook.com/
szuperinfobudapest

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr  
OKJ-s tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Budapest XIV. ker.-ben
március 12-én.

H-1065 Budapest, Nagymezõ u. 4.

Tel.: 322-94-55, 235-01-08

www.interdental.hu

TAVASZI
MOSOLY AKCIÓ!

1106 Budapest, Fehér út 1.
(Az Örs vezér téren, a volt BKV székház földszintjén.)

Nyitva tartás: H-P: 07-19, Szo: 08-14

EMELT
ZÁLOGKÖLCSÖN

6500 Ft/g-tól

ÉKSZER-ZÁLOG
2003 Kft.
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Ismét keresik az év BKK ellenőrét
A BKK idén is meghirdeti a tavaly nagy sikert aratott Az év jegyellenőre versenyt. A Budapes-

ti Közlekedési Központ ügyfelei, vagyis az utasok segítségével keresi 2016 legjobb jegyellen-

őreit. A jelöltekre 2017. március 6-áig lehet szavazni a BKK Facebook-oldalán.

 ■  A szerződésben vállalt 

határidő előtt és költség-

kereten belül elkészült a 

nyári vizes világbajnok-

ság központi létesítmé-

nye, amelyet Duna Aré-

nának kereszteltek el .

Az átadón Tarlós István el-
mondta: Budapest célja, hogy 
számokban felülmúlja az el-
múlt két vizes világbajnokság 
eredményeit: 2013-ban Bar-
celonában és 2015-ben Ka-
zanyban háromezer sporto-
ló vett részt, százezer néző 
szurkolt a helyszíneken, a 
televízió-közvetítésekkel pe-
dig közel négymilliárd nézőt 
értek el. Ezt szeretné most 

Látogasson el családjával Ma-
gyarország legnagyobb ker-
ti trend és életmód kiállítá-
sára, töltődjön fel ötletekkel, 
nyerjen ihletet és alkosson 
olyan kertet vagy teraszt ma-
gának, amiben mindig, min-
denki mosolyog! Kerti búto-
rok, grillek, árnyékolók, kerti 
gépek és szerszámok, kültéri 
világítás, medencék, szaunák, 
öntözéstechnika és inspiráci-
óban gazdag bemutatókertek 
várják az érdeklődőket már-
cius 24-26. között a Budapest 
Sportarénában! 

A Gardenexpo társrendez-
vénye, a több ezer virágzó or-
chideát és fantasztikus kom-
pozíciókat bemutató, azonos 
jeggyel látogatható Orchidea 
Ünnep ezúttal világ körüli út-
ra hívja az orchidea szerelme-
seit. Érdemes előre regiszt-
rálni a www.gardenexpo.hu 
oldalon, hiszen egy kert gar-
nitúrát is lehet nyerni!

Az orchideák az elmúlt né-
hány évben az egyik leg-
népszerűbb szobanövénnyé 
váltak és m a már minden-
kinek van, vagy volt már 
egy-két cserép orchideája az 
ablakpárkányon. 

Tartásuk egyszerű, köny-
nyen és hosszú ideig virágoz-
nak, a virágaik színesek, lát-
ványosak, ennek köszönhetik 
népszerűségüket. 

Az orchideák otthoni gon-
dozása nem nehéz ugyan, de 
nem is annyira könnyű, mint 
egy átlagos szobanövényé. A 
Magyar Orchidea Társaság ta-
vaszi kiállításán a látogatók 
megismerkedhetnek azok-
kal az orchideákkal, melye-
ket könnyen lehet lakásban 
tartani, és választ kaphatnak 

e gyönyörű növények tartá-
sával kapcsolatos összes 
kérdésükre. 

A kiállításon a látogatókat 
a bel- és külföldi kereskedők 
virágzó orchideák hatalmas 
választékával várják. 

Időpont: 2017. március 
9-12-ig. Nyitva tartás a ki-
állítás minden napján:10 és 
18 óra között.

Részletes információk:  
www.orchideatarsasag.hu 
vagy www.orchideakialli-
tas.hu

A Konyhakiállításon mindenki megtalálhatja, ami számára 
a tökéletes konyhát jelenti, legyen az új konyha- vagy étke-
zőbútor, kisgép, nagygép, konyhai felszerelés vagy maga a 
főzés élménye. Március 3-4-5-én több mint 100 kiállító és 
egész napos főzőbemutatók várják az érdeklődőket a Bu-
dapest Sportarénában. Részletek és értékes nyeremények a 
www. konyhakiallitas.hu oldalon.

Elkészült a Duna ArénaElkészült a Duna Aréna Szeress bele az új konyhádba!Szeress bele az új konyhádba!

Csillapítsa kertvá gyát a Gardenexpón!Csillapítsa kertvá gyát a Gardenexpón!Orchideák a VajdahunyadvárbanOrchideák a Vajdahunyadvárban

AktuálisAktuális

túlszárnyalni a 
magyar főváros, 
melynek célja, 
hogy legalább 
ötmilliárd em-
berhez jussanak 
el a közvetítések. Fo
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www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu

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

Manual Hungary Kft.

ANETT TOURS
1066 Bp., Dessewffy u. 49.

Tel.: 269-3533 • www.anetttours.hu

Regisztrációs díj minden útnál 500,- Ft/fő

KIRÁNDULÁS 
A PLITVICEI TAVAKHOZ

Trakostyán vára és Zágráb 
érintésével

Április 8-9. (2 nap/1 éj)
Részvételi díj: 32.400 Ft/fő

KRAKKÓ-AUSCHWITZ-

WIELICZKA
busz+hotel+reggeli

Április 29-máj. 1. (3 nap/2 éj)

Részvételi díj: 38.500 Ft/fő

NYARALÁS GÖRÖGORSZÁGBAN
Platamon, Neoi Pori

Május 19-29. 11 nap/8 éj
busz+szállás 25.500 Ft/fő-től!

Előfoglalási akció 
a görög nyaralásokra

busszal 8%, 
egyéni utazással 5%!

R-01365

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

nevelőszülőket keres.nnnnnnnnneeeeeeeeeeeevvvvvvvveeeeeeeeeeeelllllőőőőőőőőőőőősssssssssszzzzüüüüüüüüüüüüllllőőőőőőőőőőőőkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeetttttttttt kkkkkkkeeeeeeeeeeeeerrrrrrreeeeeeeeeeessssssssssss.........
óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooootttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééédddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllllllllllllllllllllllllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááállllllllllllllllllllllllllllllltttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllllllllllllllőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőősssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssszzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüllllllllllllllllllllllllllllőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss...................................
Ha szeretné vállalni gyermekvédelmi 

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

gyermekeknek, akkor jelentkezését várjuk az 
alábbi telefonszámon:

06-30/624-2840 • www.szentagota.hu

7 nap/6 éj, félpanzióval, 
4 ágyas elhelyezéssel 

27 000.- Ft/főtől.

Nyaralás
Lillafüred Kapujában

4 nap/3 éj, fp/fő: 
21 000.-

3 nap/2 éj, fp/fő: 
16 000.-

lillafuredkapujahotel@chello.hu
www.lillafuredkapujahotel.hu

46/339-423, 30/9681-045

 
tanfolyam

hídnál.
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A koktélokról elsősorban 
egy hűsítő, jeges ital ugrik 
be mindenkinek, amit stílu-
sosan egy medence mellett 
vagy egy homokos tengerpar-
ton fogyaszt az ember. Ám 
van itthon egy egyelőre ke-
vésbé ismert fajtája ezeknek 
az italoknak, az úgynevezett 
„hot toddy”, vagyis forró al-
koholos koktél. 

A forró koktélkülönlegessé-
gek először Skóciában és Ír-
országban terjedtek el, ahol a 
whisky az alap, amit általában 
különböző fűszerekkel (pél-
dául fahéjjal, szegfűszeggel, 
csillagánizzsal), mézzel és for-
ró vízzel vagy teával kevernek. 
Így télen, kora tavasszal sem 
kell lemondanunk a koktélok 
élvezetéről, csupán annyi a 
különbség, hogy amíg nyáron 
arra vágyunk, hogy lehűtsük 

magunkat, addig a hidegebb 
napokon szeretnénk egy kicsit 
átmelegíteni a testünket és lel-
künket egy-egy fi nom itallal. 
Erre nyújtanak tökéletes al-
kalmat Szombati Zsolt, a The 
Famous Grouse hazai márka-
nagykövetének ajánlatai. 

Aki szereti a forralt bor íz-
világát, viszont kipróbálna va-
lami újat, az ne hagyja ki az 
első koktélt a kínálatból:

Cinnamon Queen

• 40 ml The Famous Grouse
• 2 szelet narancs
• 2 szelet citrom

• 1 fahéj
• 10 ml vanília szirup
• forró víz

A második koktélt elsősor-
ban azoknak ajánljuk, akik sze-
retik és vágynak is az egzotikus 
ízekre. A szilvalekvár elsőre ta-
lán furcsa választásnak tűnhet, 
de a whisky gyümölcsös utó-
ízéhez remekül passzol.

Perfect Plum

• 40 ml The Famous Grouse
• 20 ml csokis szilvalekvár
• 2 szem aszalt szilva
• 10 ml limelé
• forró víz

A S.Pellegrino bejelentette a 
világ fi atal séftehetségeit el-
ismerő nemzetközi verse-
nyének, a S.Pellegrino Young 
Chefnek várva várt folytatását. 

A harmadszor meghirde-
tett megmérettetésre febru-
ár elsejétől várják a jelent-
kezéseket. A 2017-es kiírás 
több szempontból is meg-
újul, hogy a versenyzők még 
szélesebb szakmai kör előtt 
mutathassák meg magukat, 
és tehetségük méginkább 
kibontakozhasson. 

A verseny 18 hónapon ke-
resztül zajlik majd. Az elő-
válogatókra és a régiós dön-
tőkre még idén sor kerül, ám 
a végső döntőt már 2018 jú-
niusában rendezik meg, így 
a résztvevők a S.Pellegrino 
Young Chef 2018 címért mér-
kőzhetnek majd. A hosszabb 

verseny miatt a jelentkezők 
több időt tölthetnek a számuk-
ra kijelölt mentor séfekkel, így 
nemcsak tányérjaikat tökéle-
tesíthetik, de tovább fejleszt-
hetik készségeiket is, hogy a 
döntőben már a legjobb for-
májukat hozhassák.  

A S.Pellegrino Young Chef 
hatalmas lehetőséget jelent a 
győztesek számára, hiszen a 
megmérettetés alatt kapott ko-
moly szakmai támogatás és a 
győzelemmel járó nemzetkö-
zi ismertség mellett a nyertes 
részt vehet a márka éves – a 
S.Pellegrino Young Chefhez 
kapcsolódó és más, a világ kü-
lönböző pontjain zajló – ese-
ményein is. 

Rajtol a S.Pellegrino Rajtol a S.Pellegrino 
Young ChefYoung Chef

Kettő alternatív lehetőség, ha már Kettő alternatív lehetőség, ha már 
elegünk van a forralt borbólelegünk van a forralt borból

„Gasztró Pornó” ételkiszállítás indult Budapesten
Egy új magyar házhoz szállító cég házhoz viszi a legmagasabb  minőséget 

és gourmet-módra főz. A nemrégiben indult Yolo Food Porn konyháján a mi-

nőségi, egészséges és persze finom ételeket séfek készítik. GasztronómiaGasztronómia

KENEDI TRAVEL  MÁRCIUS 31IG 
811% KEDVEZMÉNNYEL FOGLALHAT!!

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

Tel.: 278-2156, 278-2157

KITTSEE-POZSONY
busz, idvez.

ápr. 8. 5990 Ft/fő -8-11%!

SEMMERINGI ÉLMÉNYEK
busz, idvez.

ápr. 8. 8390 Ft/fő -8-11%!

SZKLABONYA-SZÉCSÉNY-
BALASSAGYARMAT
busz, idvez., ebéd

ápr. 8. 5490 Ft/fő -8-11%!

VESZPRÉM-VÁRPALOTA-
SZÉKESFEHÉRVÁR
busz, idvez., ebéd

ápr. 8. 5990 Ft/fő -8-11%!

SZEGED – A SZALÁMI ÉS A 
PAPRIKA VÁROSA

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

ARAD-MAKÓ
busz, idvez.

ápr. 8. 6490 Ft/fő -8-11%

POZSONY-DÉVÉNY VÁRA
busz, idvez.

ápr. 9. 5790 Ft/fő -8-11%!

SÁROSPATAK-TOKAJ
busz, idvez., ebéd, borkóstoló

ápr. 9. 8790 Ft/fő -8-11%!

IPOLYTARNÓC-FÜLEK-
MÁTRAVEREBÉLY
busz, idvez., ebéd

ápr. 9. 5990 Ft/fő -8-11%!

ZEBEGÉNY-NAGYBÖRZSÖNY-
SAHY-VÁC

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

KLOSTERNEUBURG-KREUZENSTEIN 
busz, idvez.

ápr. 22. 6490 Ft/fő -8-11%!

OCHTINA-ROZSNYÓ-RIMASZOMBAT
busz, idvez., ebéd

ápr. 23. 6990 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. 

41 900 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. 

69 900 Ft/fő -8-11%!

TRIESZT-DOBERDO-ISONZO
4 nap 3 éj

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

reggeli, kirándulások
máj. 18-21. 

56 900 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.

52 900 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.

114 900 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..
84 900 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%!

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

szállodában, svédasztalos reggeli, 
kirándulások

jún. 1-5.
79 900 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%!

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%!

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. 

49 900 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%!

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.  
42 900 Ft/fő -8-11%!
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Illényi Katica új koncert CD és DVD!
Megjelent Illényi Katica és a Budapesti Vonósok Újévi koncertje CD-n és DVD-n. Az exkluzív buda-

pesti koncertet a Corinthia Hotel Báltermében rögzítették.  Az előadáson rögzített CD és DVD anya-

ga az örömteli zenehallgatás élményét garantálja a hegedű és az ének mellett a theremin játékával.

 ■ A Margaret Island 

zsenge kora ellenére ma 

az egyik legnépszerűbb 

hazai csapatnak szá-

mít, slágereiket folyama-

tosan játsszák a rádió-

adók és dúdolják fiatalok 

és idősebbek egyaránt.

Valami különleges dolgot tud-
hatnak ezek a srácok, hiszen 
egy évvel a megalakulásuk 
után már a legnevesebb fesz-
tiválok fellépői között lehetett 
találkozni velük, és népszerű-
ségük azóta is töretlenül ível 
felfelé. Hogy mi lehet a tit-
kuk? Az együttes énekesnője, 
Lábas Viki talán segíthet erre 
rájönni… 

– Nemrég jelent meg a má-
sodik albumotok Bakancslista 
címmel. Miben más, mint az 
első, milyen fejlődés, változás 
érhető nyomon rajra? 

– Sokkal letisztultabb hang-
zás jellemző erre az új lemez-
re. Azért Bakancslista a címe 
és a címadó dala is egyben, 
mert nagyon sok álmunk a ta-
valyi év során vált valóra, sok 
fesztivál helyszínt, sok élményt 
kipipálhattunk a bakancslistá-
inkról, és átélhettük együtt a 
közönséggel és a Margaret csa-
láddal. Ezek az élmények ihlet-
ték az album dalait, amelyek 
a turnézással párhuzamosan, 
olykor a turnébuszban íród-
tak vagy egy-egy koncert után.

– Hogyan találtatok rá 
erre a különleges, népze-
nei hangulattal átitatott 
hangzásvilágra?

– Nem döntöttük el az ele-
jén, hogy milyen stílusban sze-
retnénk játszani. Ez jön alap-
ból belőlünk, amire mindenki 
megpróbál stílusokat ráhúzni 
és behatárolni, de igazából mi 
sem szeretnénk behatárolni 
önmagunkat. A népzene egy 
magyarul éneklő zenekar ese-
tében szerintem majdhogy-
nem alapvetés, hisz ezek a 
gyökereink, ebből táplálko-
zunk, ezáltal élhetjük újra át 
és érthetjük meg az elődeink 
gondolatiságát és lelkivilágát, 
amit kötelességünk továbbad-
ni és továbbörökíteni bármi-
lyen formában.

– Felmerült a zenekaron be-
lül, hogy inkább populárisabb 
zenét kellene-e játszani, vagy 
mindannyian ragaszkodtatok 
ehhez az irányhoz, még akkor 
is, ha esetleg nagyobb volt így 
a kockázata annak, hogy nem 
fog bejönni a közönségnek? 

– Eleve nem jó hozzáállás az, 
hogy üljünk le steril körülmé-
nyek között egy asztalhoz, és 
gyártsuk sorban a pop dalo-
kat, mi nem ilyenek vagyunk. 
Annyira képzett mindenki, 
hogy rövid időn belül össze 
tud rakni egy pop dal szerkeze-
tet és olyan szövegvilágot, ami-
re vevő a közönség, mert már 
ezerszer hallotta és folyatják 
a rádiók. Nálunk a lélek mon-
dandója, a hangulatok meg-
fogása és az embereknek való 
adás, tapasztalatátadás, gon-
dolatok elmondása a fontos. 
Remélem, hogy nem kockázat 
manapság szívből zenélni, ha-
nem ez az alap. A közönséget 
nem lehet és nem is szabad át-
verni, ami nem őszinte, egyből 
lejön a színpadon és átjön a tv 
képernyői előtt. 

– Talán lehet azt mondani, 
hogy elég gyorsan jött számo-
tokra a siker. Szerinted minek 
volt ez köszönhető?

– Mivel nagyon fi atal még 
a zenekar, és nem csak a ta-
gok életkora miatt, ezért sok 
emberben a rosszindulat szó-
lal meg elsőre. Mindenki a 
háttérben meglapuló ameri-
kai milliárdos papákra gondol 
és a pénzre, amivel megvet-
tük az összes klubvezetőt és 

a többi. Butaság. Mindannyian 
kiskorunk óta zenélünk. Én is 
6 éves korom óta állok szín-
padon. Mindannyian elköte-
leződtünk a zene mellett, ami 
sokszor koplalással, zsemlével, 
parizerrel vagy éppen az égő 
nádas széli zenélésben hango-
sítás nélkül játszódik le. Mind-
egyikőnk fanatikusan szereti a 
zenét és rengeteget dolgozik a 
háttérben, hogy minél profi bb 
legyen a zenekar a színpadon 
és a színfalak mögött. A sok 
munka meghozta számunkra 
a lehetőségeket, mint például 
a  Nagyszínpad tehetségkuta-
tó, a Petőfi  Zenei Díj és a fesz-
tiválok (Volt, Strand, Sziget, 
Művészetek Völgye, Orfű stb.). 
Ezek sok fi atal magyar kezdő 
zenészt támogatnak azzal, 
hogy mélyvízbe dobják őket, 
és aki igazán megérdemli, azt 
nem löki ki a szakma és ma-
radhat is a színpadokon.

– Melyik volt a számotok-
ra legnagyobb élményt nyújtó 
koncertetek?

–  Rengeteg ilyen van. A fesz-
tiválok nagyszínpadain való 
fellépések, a zene díjátadókon 
való élőben zenélés, a Margit-
szigeten játszani, a tavaszi er-
délyi egy hetes turné összes 
helyszíne... Imádjuk a különle-
ges helyszíneket, nekünk ilyen 
volt Bánki-tó, Orfű, Művésze-
tek Völgye vagy egy csónaká-
zás közbeni akusztik koncert. 
Hatalmas élmény, hogy tavaly 
márciusban és decemberben is 
teltházas Akvárium Nagy Hal-
los koncertet adhattunk és már 

most nagyon szeretjük a har-
madik szülinapunkat, amit 
idén május 4-én az első ön-
álló Budapest Parkos koncer-
tünkkel ünneplünk majd meg.

– Mi a célotok a zenétekkel, 
a zenekari létetekkel?

– Adni az embereknek. Ez 
a legfontosabb. Nagyon hálá-
sak vagyunk a közönségnek, 
a szervezőknek és ennek a kis 
országnak, hogy azt csinálhat-
juk, amit a világon a legjob-
ban szeretünk. A cél mindig 
az, hogy egyre jobbak és job-
bak legyünk, minél profi bb kö-
rülményeket teremtsünk meg 
és természetesen a folyamatos 
megújulás és nyitottság a világ-
ra és a benne zajló dolgokra 
sem utolsó szempont.

– Mi tart össze benneteket?
– A rengeteg élmény, ami 

egy csapattá kovácsolt min-
ket, és ha az ember non-stop 
heti hét napból hetet össze van 
zárva a zenésztársaival a tur-
nébuszban, akkor családdá is 
érik a dolog. Rengeteg vicces 
és kellemetlen szituáció tör-
tént velünk, nagyon sok em-
berrel találkozunk, és ezek a 
tapasztalások mind összeköt-
nek minket.

– Az elmúlt 3-4 évben mit 
tanultál önmagadról?

– Csapatban ismerszik meg 
az ember. Személy szerint én 
nagyon hangulatember va-
gyok, de ezt tudom magamról 
kiskorom óta. Mivel nő vagyok 
egy nagyon bizonytalan tala-
jokon álló szakmában, ezért 
hajlamos vagyok stresszelni, 

túlstresszelni dolgokat és túl 
sokat is dolgozni olykor. Fo-
lyamatosan kattog az agyam 
valamin, mit lehetne még vagy 
mit kellett volna már hetek-
kel ezelőtt elintézni. Remélem, 
hogy jó társa vagyok a fi úknak, 
nyilván mindenkinek van rosz-
szabb és jobb napja, de ezeket 
általában egymás pszichológu-
saként a turnébuszban meg-
felelő kommunikációval meg 
szoktuk oldani.

– Kevés befutott zenekartól 
hallani olyan sztorikat, hogy 
utcazenélni jártak vagy éppen 
még mindig járnak. Mintha ez 
ciki lenne… Mi az, amit sze-
rettek benne?

– Az utcazenélések során 
sokszor jobban izgulunk, mint 
egy-egy klubkoncert előtt. A 
közvetlen intim kontakt, amit 
az utca, az adott hely hangula-
ta okoz, hirtelen meztelenné 
teszi a zenészt, és ettől izgal-
mas, improvizatív az egész és 
nagyon szeretjük. Ha valaki vi-
lágsztárnak képzeli magát, ak-
kor neki biztos ciki, nekünk él-
tető, frissítő élményt ad. 

– Készültök a közeljövőben 
valami újdonsággal? 

– Nagyon nagy öröm jelen-
leg a zenekar háza táján, hogy 
a Petőfi  rádión toplistaveze-
tő a Veled minden című szá-
munk. Ehhez készül jelenleg 
egy videoklip is, ami hamaro-
san napvilágra kerül. Még van 
pár meglepetés a tarsolyunk-
ban, amiket, amint lehetősé-
günk van, megcsinálunk és 
közzéteszünk, de még nem 
árulhatok el sok mindent. A 
május 4-i Budapest Parkos szü-
linap lebeg jelenleg minden-
ki szeme előtt, és a debreceni 
roncsbáros koncerttel meg is 
kezdjük a klubturnénkat. 

– Milyen távlati terveitek 
vannak?

– Mivel folyamatosan próbá-
lunk fejlődni, ezért rengeteg 
tervünk van, amelyek közül 
a legfontosabb talán az, hogy 
70 év múlva is a színpadon áll-
hassunk, és azt csinálhassuk, 
amit szeretünk, és amivel bol-
dogságot okozhatunk az em-
bereknek. A többi csak az idáig 
vezető úthoz kell. Budai Klára

Lábas Viki: „A lélek mondandója az igazán fontos”Lábas Viki: „A lélek mondandója az igazán fontos”
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Esztétikai hibaként tekin-
tünk a seprűvénákra, ame-
lyek elsősorban a combon, 
lábszáron jelennek meg. A 
szakember szerint azonban 
a seprűvéna gyakran csak a 
jéghegy csúcsa, a mögötte 
levő, sokszor szabad szem-
mel nem látható kitágult ér-
szakasz tovább tágulhat, haj-
lamos a gyulladásra és akár 
trombózis, visszeres vérzés, 
lábszárfekély is kialakul-
hat egy egyszerűnek tűnő 
„szépséghibából”.

– Nevezhetjük civilizációs 
betegségnek is, hiszen több 
tényező is befolyásolhatja a 
seprűvénák kialakulását – 
fogalmazott Dr. Szabó Attila 
érsebész, visszérspecialista. 
– A mozgásszegény életmód, 
várandósság, fogamzásgátló 
szedése, testsúlygyarapodás és 
öröklött hajlam is okozhatja. 
Sokan nem tulajdonítanak na-
gyobb fi gyelmet a seprűvénák-
nak, pedig ez komplex érsebé-
szeti kezelést igényel, hiszen 
idővel súlyosabb érsebészeti 
problémákat is okozhatnak.

A házi gyógymódokhoz, 
vadgesztenye alapanyagú 
krémekhez sokan fordul-
nak, de a tapasztalatok azt 
mutatják, nem lehet elkerülni 
a kisebb orvosi beavatkozáso-
kat. A technika fejlődésének 

köszönhetően ma már olyan 
modern visszérműtétek is 
léteznek, amelyek fájdalom-
mentesek és nem tart hetekig 
a gyógyulási időszak.

Mit tehetünk a seprűvénák 
ellen?

• Mozogjunk rendszere-
sen: a séta, a kerékpározás és 
az úszás különösen hatékony.

• Táplálkozzunk kiegyen-
súlyozottan, kerüljük el a túl 
nagy súlyfelesleget.

• Ülőmunka esetén rend-
szeresen álljunk fel néhány 
percre és mozgassuk meg 
a végtagjainkat, járjunk 
nyirokmasszázsra.

• Ne fürödjünk, inkább 
zuhanyozzunk, jó hasz-
nát vehetjük a hideg-meleg 
váltózuhanynak.

• Figyeljünk a megfelelő 
folyadék- és vitaminpótlásra 
(C-, E- és K-vitamin a legfon-
tosabb a véredényfal erősíté-
se miatt).

A hosszú távon sikeres fo-
gyókúrához a legfontosabb a 
tudatosság és az akaraterő – 
emelte ki az M1 műsorában 
Antal Emese dietetikus.

A szakember felidézte, 
hogy Magyarországon egy 
háziorvosok által százezer 
emberrel elvégzett reprezen-
tatív felmérés szerint a felnőtt 
lakosság 65-70 százaléka túl-
súlyos vagy elhízott. Egy má-
sik felmérés szerint az em-
berek mintegy 50 százaléka 
fogyókúrázik.

A fogyókúra elkezdésekor 
hosszú távra kell tervezni, 
elsőként ki kell tűzni egy 
célt. A dietetikus kiemelte, 
fontos, hogy a cél reális le-
gyen, ami a szakember 
szerint heti fél-egy ki-
logramm leadása 
lehet. Emellett fel 
kell mérni, hogy 
eddigi élet-
módjukban 
mit csináltak 
rosszul. Szintén 

segíthetnek a fogyókúrás 
csoportok, valamint a fo-
gyókúrás napló használata 
is, amelyben leírva is látjuk, 
hogy mit ettünk.

Antal Emese szerint segít-
hetnek az étrend-kiegészítők, 
de nem jó csak a csodapiru-
lákban, különböző csoda-
diétákban bízni. Fontos az 
egészséges táplálkozás, min-
denből lehet enni, de mérték-
kel. Emellett, ha a rendszeres 
mozgást is beiktatják, akkor 
sikeres lehet a fogyókúra.

A sikeres fogyókúrához A sikeres fogyókúrához 
a tudatosság a tudatosság 
és az akaraterő a legfontosabbés az akaraterő a legfontosabb

A rovat a   együttműködésével készült.

A seprűvéna több mint szépséghibaA seprűvéna több mint szépséghiba

ÉÉletmódletmód
A túl sok ülés és a túl kevés testmozgás gyorsíthatja az öregedést 
A naponta több mint tíz órát ülő és kevés fizikai aktivitást végző idősebb nők sejtjei gyorsabban öre-

gednek, mint azon társaiké, akik kevesebbet ülnek és többet mozognak napközben – állítják a San Di-

egó-i Kaliforniai Egyetem orvostudományi karának szakemberei.
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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.: 
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AKFELÚJÍTÁS
Z-ig. Ablakmázolás, ablakbeál-

hőszigetelő üvegezés, ablak-

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

tmegvásárolnánk. Tel.: 
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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

A kézbetegségek közül az 
egyik leggyakoribb az alagút 
szindróma, a szakorvos azon-
ban hozzáteszi, a panasz bár-
hol kialakulhat, ahol idegek 
futnak a szervezetben. 

Az idegek izmok, inak, 
erek és csontos képződmé-
nyek között helyezkednek el, 
ezek pedig az ideg körül egyes 
helyeken amolyan alagutakat 
képeznek. Ezekben azonban 
bizonyos betegségek, túleről-
tetés miatt könnyen gyulla-

dás alakulhat ki, 
az alagutak, 

illetve kö-
tőszövetek 

megvastagodnak, az idegek 
pedig nem férnek el, így nyo-
más alá kerülnek.

- Eleinte csak éjszakai zsib-
badás, később egész napos fáj-
dalom jellemzi a csukló- és 
könyöktáji alagút szindrómát, 
amely éppúgy érintheti a cu-
korbetegeket, a kismamákat, 
mint a sokat számítógépező, 
nagy súlyokat emelő szemé-
lyeket – fogalmazott Dr. Lénárt 
Anett, a Budapesti Mozgás-
szervi Magánrendelő kézse-
bésze, ortopéd traumatológus 
adjunktus. A szakorvos sze-

rint a panaszok-
kal minél előbb 
foglalkozni kell, 

hiszen az idegek 
összenyomása miatt 

izmaink elsorvadhat-
nak, kezünk pedig nem 

tudja majd ellátni a meg-
felelő funkcióit.

Hajnali zsibbadással kezdődik Hajnali zsibbadással kezdődik 
az alagút szindrómaaz alagút szindróma
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 ■ A munkahelyváltás 

egyik legnagyobb kocká-

zata, hogy rosszul válasz-

tunk, megbánjuk a vál-

tást. Ez a kockázat nem 

tüntethető el teljesen.

Mindig lesznek ismeretlen 
tényezők, amikkel szembe-
sülve akár az új, nehezen 
megszerzett állás elhagyása 
mellett kell döntenünk. Az 
állásinterjún jól kérdezve, jól 
fi gyelve viszont sok tényezőt 
kizárhatunk:

Milyen a munkakörnyezet, a 
munkahely felszereltsége?
Vannak, akik nem szíve-
sen dolgoznak egyterű 
irodában, mert nem ér-
zik úgy, hogy kellően 
tudnának koncentrálni. 
Ne felejtsük el: a puding 
próbája az evés… Ha még 
sosem próbáltuk, és épp 
munkanélküliek vagyunk, 
szinte nincs kockázat: pró-
báljuk ki, hátha mégiscsak 
tudunk ilyen helyen dol-
gozni. Az ilyen beren-
dezésű irodákról 
érdemes tudni, 
hogy mindig 
van olyan he-
lyiség, ahová 
ideiglenesen el 

lehet vonulni, ha egy-egy 
elmélyülést kívánó munkát 
kell elvégezni.

Milyen a leendő főnök?
Amikor megérkezünk az in-
terjúztatóhoz, akkor hogyan 
keresik őt, hogyan említik? 
Tegezve, magázva, keresztne-
vén, vezetéknevén? Hogyan 
szólnak neki, hogy megér-
keztünk? Telefonon, beko-
pogva az irodájába? Nagyjá-
ból felmérhetjük, hogy ezek 
alapján tisztelik, kedvelik 

vagy rettegnek tőle, és szo-
rongva szólítják meg. Ennek 
megfelelően dönthetünk, 
hogy akarunk-e itt dolgozni.

Milyenek a kollégák?
Amíg az interjúztatóra vára-
kozunk, alkalmunk lehet arra 
is, hogy a kollégák egymás-
hoz való viszonyát, illetve 
a helyhez való viszonyukat 
felmérjük. Hogyan öltözköd-
nek? Sietve, szapora léptek-
kel közlekednek, nyomasztó 
testtartást látunk rajtuk, ide-
gesek-e vagy jó hangulatúak?

Ha bármi kétségünk van 
az adott állással kapcsolat-
ban, érdemes valakivel be-
szélnünk erről. Mi nem tet-
szett, mi nyomasztott? Mi a 
véleménye erről annak, aki 
jól ismer minket? Tudunk-e 
valahol kompromisszumot ta-
lálni, és szükségünk van-e ar-
ra, hogy kompromisszumot 

keressünk, vagy megte-
hetjük, hogy ne fogad-
juk el az állást?

 ■ Nehezen viseljük a 

monotonitást? Állandóan 

új ötletekkel állunk elő, 

szeretjük a változatossá-

got, és szívesen foglalko-

zunk em-

berek-

kel? Akkor 

az alábbi szakmák 

és álláslehetőségek 

nekünk szólnak!

VARRÓNŐ / SZABÁSZ
Ma már hiányszakmának szá-
mít a varrónő is. A nagy áru-
házláncok elterjedésével, az 
ipari termeléssel egyre ke-
vesebben kezdtek el varrat-
ni ruhát, pedig a teljesen 
személyre szabott, jó textil 
anyagból készült ruhaneműk 
egyből kitűnnek a tömegru-
hák közül. 

SZAKÁCS
A pályája legelején nagy ki-
tartást és akaraterőt igény-
lő szakma a szakácsé. A 
krumplipucolástól hosszú 
út vezet felfelé és csak az iga-
zán elkötelezetteknek adatik 
meg, hogy aztán egy igazán 
kreatív, szép szakmában dol-
gozhassanak. Az ízek sze-
relmesei ők, folyamatos 

kísérletezők, akik szeret-
nek mások kedvében járni.

CUKRÁSZ
Torták, fagylaltok, krémek, 
sütemények, cukorkák, zse-
lék, bonbonok… Az édesz-
szájúak a cukrászoknak 
adnak hálát, azért a képes-
ségükért, amivel feledhetet-
len élményt tudnak okozni a 
cukor szerelmeseinek.

FODRÁSZ
A hajak szerelmeseinek tökéle-
tes szakmát nyújt a fodrászat. 
Aki már kiskorában a babák 
haját vagdosta, akinek fontos a 
külső megjelenés és szeret em-
berekkel foglalkozni, nem riad 
meg a kihívásoktól és tud alkal-
mazkodni az új igényekhez, 
biztosan sikereket érhet el.

Hogyan válasszunk munkahelyet?Hogyan válasszunk munkahelyet?4 szakma kreatív, 4 szakma kreatív, 
alkotó embereknekalkotó embereknek

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

ÁlláspontÁlláspont
Mennyi volt 2016-ban az évi bruttó átlagkereset?
Megjelent a Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatója a 2016. január-decemberi átlagkeresetekről.

A statisztika alapján a 2015-ös évhez képest 6,1%-kal nőtt a bruttó átlagkereset, ami így 263 

200 forint volt. 

-50%
engedmény

Már Újpesten is 
megtalálható 

az egészségcentrum.

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

Teljes állapotfelmérés az egész testre.

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

Jelentkezés és időpont-egyeztetés:
ÚJPESTI TERÁPIA ÉS ÉLETMÓD CENTRUM

1045 Budapest, Ankara u. 35.
Tel.: 360 3572 (8-14 óráig) • Mobil: 30 9210 530 (14 óra után)
www.ujpestsono.hu • e-mail: info@ujpestsono.hu

 

MAGLÓDON!
 keresünk 

autóalkatrész gyártó partnerünk részére 

» Alapbérezésen felüli bónuszrendszer

»  céges buszjárat 
(Bp. 17. kerület, Pécel, Maglód)

 a 
-es telefonszámon!
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Minden ötödik magyar autós 
az évszaknak nem megfelelő 
gumit használ járművén – kö-
zölte az Automax Szerviz Kft. 
márkafüggetlen gumikereske-
dő felmérése alapján.

Nagy Tibor, a cég ügyveze-
tője elmondta, mivel a bizton-
ságon spóroló autósok inkább 
téli gumival járnak egész év-
ben, így jóval kisebb a kocká-
zat, mintha egész évben nyári 
gumit használnának.

A mintegy négyezer sofőr 
részvételével januárban ké-
szült kutatásból az is kiderült, 
minél öregebb egy gépjármű, 
annál valószínűbb, hogy tu-
lajdonosa ugyanazzal az egy-
évszakos abronccsal közleke-
dik télen-nyáron.

A kereskedő szerint a gu-
mik megfelelő tapadása élet-
koruktól is függ, a gyártás-
tól számítva 10, felszereléstől 
számítva 5 évig használhatók 

biztonságosan. Ezenkívül 
fontos a profi lmélység, amit a 
jogszabály 1,6 milliméterben 
határoz meg. A felmérés ered-
ményei szerint a nyári gumi-
ra váltását az autósok 90 szá-
zaléka a hőmérséklettől teszi 
függővé, 56 százalékuk van 
tisztában azzal, hogy tartósan 
7 fok feletti átlaghőmérséklet 
esetén érdemes cserélni.

A piaci értékesítési adatok 
szerint 2014-ről 2015-re a téli 
gumiabroncs-piac 0,2 száza-
lékkal nőtt Magyarországon, 
nyári és téli gumiabroncsból 
összesen 2,4 millió újat érté-
kesítettek. Tavaly az összes el-
adott gumiabroncs 52 százalé-
ka volt téli, 48 százaléka nyári. 
A téli gumi ára többnyire 10 és 
35 ezer forint közötti, ami mé-
rettől és típustól függ. Négyév-
szakos abroncsot az autósok 
kevesebb mint 3 százaléka, 
javarészt férfi ak használnak.

A Fővárosi Közterület-fenn-
tartó (FKF) Nonprofi t Zrt. 
Budapest több mint 800 
ezer háztartását 7-10 nappal 
az adott körzetben kezdődő 
lomtalanítást megelőzően le-
vélben tájékoztatja a lomok 
kihelyezésének időpontjáról. 

A kerületi időpontok folya-
matosan bővülő listája megta-
lálható a www.fkf.hu címen, 
a lakóhely pontos megadá-
sával telefonon (06-80/353-
353), valamint az fkfzrt@
fkf.hu e-mail címen is lehet 
érdeklődni.

A lomtalanítási időponto-
kat a kerületi önkormány-
zatokkal történt előzetes 
egyeztetést követően hatá-
rozták meg, fi gyelembe véve 

a nemzeti, vallási és kegyeleti 
ünnepeket is.

 A lomtalanításkor a háztar-
tásban feleslegessé vált nagy-
darabos hulladékokat lehet 
kihelyezni a megadott idő-
pontban. Nem készíthető ki 
a nap mint nap képződő sze-
mét, ipari, mezőgazdasági, 
szolgáltatatási hulladék, ve-
szélyes hulladék, építési tör-
melék, gumiabroncs, gép-
járműroncs, zöldhulladék, 
szénpor, hamu, föld, továb-
bá elkülönítetten gyűjthető 
üveg, papír, műanyag és fém 
hulladék.

A veszélyes hulladékok, 
vagyis a szakszerű ártalmat-
lanítást igénylő anyagok le-
adására az FKF Nonprofi t Zrt. 

idén is minden körzetben, a 
lomok elszállításának napján 
ideiglenes átvevőhelyet üze-
meltet, ahol leadhatók egyebek 
mellett a festékek, oldószerek, 
akkumulátorok és elektronikai 
hulladékok. Az átvevőhely cí-
me ugyancsak megtalálható a 
társaság levelében.

A társaság arra kéri a la-
kosságot, hogy tartsák be a 
tájékoztatóban leírtakat, és 
lomjaikat a kikészítés napján 
csak 18 óra után helyezzék ki. 
A lomok kihelyezési időpont-
jainak betartását a kerületi 
közterület-felügyeletek, vala-
mint a Fővárosi Önkormány-
zat rendészeti igazgatóságá-
nak munkatársai ellenőrzik.

 A lomok elszállítását köve-
tően a társaság munkatársai 
megtisztítják az útburkola-
tot, a járdák takarítása vi-
szont az ingatlantulajdono-
sok feladata.

Megkezdődött a lomtalanítás a fővárosbanMegkezdődött a lomtalanítás a fővárosban

Kelet-PestKelet-Pest

Az autósok 20 százaléka az évszaknak Az autósok 20 százaléka az évszaknak 
nem megfelelő gumit használnem megfelelő gumit használ

Májusig lehet nevezni az Év háza díjra
Május 10-ig nyújthatják be munkáikat családi házak és kis társasházak tervezői a 2017-es Év 

háza pályázatra. Az országos, nyílt és nyilvános Év háza pályázaton idén ismét megméret-

tetnek a családi házak, nyaralók és a maximum négy lakásos lakóépületek. 
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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
TEXJET PLUS  pólónyomtató kiegészítők-

kel féláron eladó. 1.930.000 Ft+Áfa Telefon: 

+36-30/257-0980

SZEKCIONÁLT KAPU  2500x2100 mm eladó. Mo-

torral, megvezető sínekkel, csavarokkal, komplet-

ten. Eladás oka: nyíló kaput szeretnék. Ár: 90 000 

Ft. Telefon: 06-20-944-1144 

BIOPTRON LÁMPÁT  dobozt, színterápiát, áll-
ványt, légterápiát, ceraqem ágyat vásárolok! 
06-20/529-9861

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

ÁLLÁS
BUDAPESTI SZÁLLODÁBA  jól szituált, megbíz-

ható, több éves tapasztalattal rendelkező taka-

rítónőket keresünk. Elérhetőség: 06-20/435-5661

20 ÉVE CSEPELEN MŰKÖDŐ  cégünkbe azon-
nali felvételre keresünk acélszerkezeti lakato-
sokat, hegesztőket, kőművest és TMK jellegű 
lakatost, lehet nyugdíjas. Tel. 06-30/932-6272

A Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi 
Egyetem, Kollégiumok 

Műszaki Osztály az 
alábbi szakmunkás 

álláslehetőséget  
hirdeti meg:

VÍZVEZETÉK
SZERELŐ 

SZAKMUNKÁS
Az önéletrajzokat a  

humaneroforras@mail.bme.hu 
e-mail címre várjuk.

TAKARÍTÓKAT  éjszakai műszakra felveszünk 

az I. kerületbe, másod- vagy főállásban. Tel.: 

06-20/926-6118

A WEEKENDBUS ZRT.  haszongépjármű javító 
műhelyébe felvételre keres gyakorlattal ren-
delkező autószerelőt és karbantartót. További 
információ: 06-20-955-5494; postamester@
weekendbus. hu

AUSZTRIAI NIGHTCLUB  hostess munkára keres 

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

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

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

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!

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

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.

TAKARÍTÓ 
kollégákat 
keresünk
Biatorbágy - ALPINE 

Tel: 20/204-2717
Budapest - METRO  
Tel: 20/400-3946

TÍZ ÉVES  logisztikai múlttal rendelkező tár-
saság keres sofőröket és gépkocsikísérőket 12 
tonnás, emelőhátfalas teherautókra, üdítő-
ital terítésre, dunaharaszti telephelyről törté-
nő indulással. Folyamatos munkalehetőség, 
azonnali kezdéssel. Jelentkezni lehet az ast-
raeurocargo@gmail.com e-mail címre küldött 
önéletrajzzal!

OÁZIS WELLNESS  és Sporthotel karbantartót 

és takarítónőt keres. Fényképes önéletrajzokat 

várjuk: iroda@oaziswellness. hu e-mailre, sze-

mélyesen: Szigetszentmiklós Tököli út 184. címen.

A WEEKENDBUS ZRT.  Bp.-Csömör menetrend 
szerinti járataira autóbusz vezetőket keres. 
Korrekt munkáért tisztességes nettó jöve-
delem és negyedéves célprémium. További 
információ: 06-20-955-5494, postamester@
weekendbus. hu

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.

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!

HOGYAN LESZ  egyszeri tízezer forintból életre 

szóló passzív jövedelem? Érdeklődni: 30/5633578

PORTÁSOKAT  keresünk BUDAPESTI munkaterü-

letekre 24/48 ill. 12 órás munkarendbe. Telefon 

hétköznap (10:00-16:00): 30/564-7159 E-mail: 

blackpanthersec@gmail.com

ANGLIAI BENTLAKÁSOS  idősgondozói munka 
(1.900.000Ft/8 hét). Feltétel.: jó angol nyelv-
tudás. Felvételi: március 8-9-én 10-16 óra. 
Hely: Aquincum Hotel, Budapest., Árpád feje-
delem u. 94, Érd.: 20/569-7653, Regisztráció: 
www. oxfordaunts.co.uk

JÓ FORMAÉRZÉKŰ  kreatív szobrászt, fafaragót 

keresek alkalmi munkára. Tel.: 06-20/9232-999

ARANY

osztrák árakon 
vásárolunk

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

VII. Rákóczi út 10.
Tel.: 20/770-5000

www.becsiaranyhaz.hu

BÉCSI 
ARANYHÁZ

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

AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZÉRT  a hét 

bármely napján évjárattól függetlenül. 

Tel.:06-70/622-0123

CUKRÁSZDA

EGYÉB
II. OSZTÁLYÚ  trapézlemez akció! Horganyzott és 

színes trapézlemezek 950-1400 Ft/m² (nettó).Tel.: 

06-29/367-618, 06-70/318-9472

ÉLETJÁRADÉK

ÉLETJÁRADÉK
Középkorú keresztény hölgy, 

rendezett háttérrel, életjéradéki 
szerződést kötne, idős hölggyel, úrral.
Ápolás, gondozás, anyagi támogatás. 

Hívjon bizalommal.
06-20/381-3030

ELTARTÁS
MEGBÍZHATÓ FIATAL  pár eltartási-életjáradéki 

szerződést kötne hosszútávú befektetés céljából. 

Minden megoldás érdekel. Tel.: 06-70/944-66-55

FAKIVÁGÁS

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

FESTÉS-MÁZOLÁS
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST,  tapétázást azon-

nalra vállalok, üres lakásokra árkedvezmény. Tel.: 

06-20/247-7185

FESTÉST, MÁZOLÁST,  burkolást vállalok! Nyug-

díjasoknak kedvezménnyel, bútormozgatással, 

takarítással! Tel.: 06-30/422-1739

SZOBAFESTÉS:  Ingyenes helyszíni felmérés-
sel, árajánlattal. Teljes lakás festés esetén 
10% nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel.: 
06-20/319-0620

SZOBAFESTÉS,  tapétázás, mázolás olcsón, mi-

nőségben takarással, bútormozgatással Tel: 

706-64-19, Mobil: 06-20/9877-273

FUVAROZÁS
KÖLTÖZTETÉS RAKTÁROZÁSSAL IS!  Költöztetés 

Bp-re, vidékre, illetve külföldre. Lomtalanítás, 

csomagolás, nagy térfogatú dobozos autóval. 

Megbízható képzett rakodókkal. Hétvégén is. Tel.: 

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

GÉP, SZERSZÁM
VÁSÁROLNÉK  lakatos, bádogos gépeket, 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
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HISZEM, HOGY A TISZTESSÉGES MAGATARTÁSNAK VAN JÖVŐJE!

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 

Az
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BUDAPEST FELVÁSÁRLÁS
1117 K�rösy József utca 7-9. Fehérvári úti Vásárcsarnok fsz.  

PORCELÁN ÉS EZÜST ÜZLET (virág soron)  
Nyitvatartás: H–P: 1000–1700

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

Arany, ezüst, briliáns felvásárlás!

Dinasztiánk harmadik generációja vagyok, aki folytatja a 
több évtizede tartó családi hagyományt, a szép tartós ér-
tékek felkutatását, felvásárlást. Édes-apám a legnagyobb 
ékszerkeresked�. A t�le tanult sok évtizedes tapasztalatot 
és az 5-ös min�sítés� bizonyítványomat, nemcsak ma-
gánszemélyek, de a szállodák is igénybe veszik. Az üz-
leti élet alapja a becsület! Hiszem, hogy a tisztességes 
magatartásnak van jöv�je!
Komoly érdekl�d�k megkeresését örömmel várom.

INGATLAN

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

ELADÓ BUDAKESZIN  (Nagyszénászug) 609 nm-es 

telek emeletes faházzal. Villany, víz az udvarban. 

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

MOSONMAGYARÓVÁRON  a dunaparthoz közel 

300 m²-es új építésű családi ház 900 m²-es telken 

eladó. Ingatlanközvetitők kérem ne hívjanak! IÁr: 

77millió Ft Érd: 06-20/315-7387

XVI. KERÜLETBEN ELDÓ  80 m² önálló családi 

ház zöldövezetben, külön bejáratú szobákkal 27 

millióért. Tel.: 06-30/613-1397, 06-30/459-4766

SZÁKSZENDEN,  Komárom-Esztergom megyében, 

festői környezetben eladó 6200m2-es, körbekerí-

tett családi birtok 110m2-es, teljesen felújított, 

3 szobás családi házzal, díszparkkal, új látvány-

pincével, térkövezett ill. kiváló minőségű termő-

talajjal, 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

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

KERTÉPÍTÉS
KERT-, TELEKRENDEZÉS!  Metszés, per-
metezés, favágás, gyepesítés, térkövezés, 
kerítésépítés. www. telekrendezes. hu, 
06-20/259-6319, 06-1/781-4021

METSZÉS, PERMETEZÉS,  kert, sziklakert ter-

vezése, építése, pázsitkészítés, növénytelepí-

tés, sövénynyírás, fűnyírás, fakivágás. Tel.: 

06-30/9494-550

METSZÉS KORONAALAKÍTÁS,  ifj ítás, sebbalzsa-

mozás, permetezés, füvesítés, kertkarbantartás, 

hulladék elszállítás. Tel.:06-30/948-6332

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

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

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

FELVÁSÁRLÁS! HAGYATÉKBÓL  származó egy-

szerű használati tárgyakat, poharakat, tányéro-

kat, készleteket, hűtőszekrényt, fali tányérokat, 

karórát, fali órát (üzemképtelent is), mosógépet, 

centrifugát, könyveket, csillárokat, porceláno-

kat, vitrintárgyakat (olcsóbbat is), képeket, szek-

rénysort, bútorokat, dunnát, párnát, valamint 

teljes hagyatékot vásárolok. Azonnal fi zetek. 

Tel.:06-30/396-4495

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

SZARVASAGANCS

Agancs  
felvásárlás!

06-30/778-6062

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

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

PALATETŐ  bontás nélküli felújítása színes, 

mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes ár-

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

www. palatetofelujitasjavitas. hu

MAGAS ÉS LAPOSTETŐK  kivitelezését, fel-

újítását, javítását, szigetelését, ezek bádo-

gosmunkáit vállalom! 35 év gyakorlattal! Tel.: 

06-20/92-68-321

TOLLTISZTÍTÁS

ÜDÜLÉS

TERMÁL HOTEL  Pávai gyógyszálló Berekfür-
dőn. Simogató gyógyvíz, családias légkör, na-
gyon kedvező árak, TB által támogatott gyógy-
kezelési lehetőség! www. termalhotelpavai. hu 
T.: 06-59/519-111

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

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

XV., Média 2000 Bt., Ivánka Pál u. 13., Tel.: 417-1837

XVI., XVI. Kerületi Ipartestület, Margit u. 18., Tel.: 403-0205

XX., Kapucenter, Szűrös-Team, Határ út 90., Tel.: 1/421-0071, 30/921-3560

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

Hirdetésfelvétel!

Hirdessen a Szuperinfóban!

Telefon: 
06-1/887-0707

E-mail: 
hirdetes@szuperinfo.hu

Kövess minket a  -on is!
www.facebook.com/ szuperinfobudapest
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Visszatér a Reggeli című műsor az RTL Klubra
Teljesen megújult formában visszatér az RTL Klubra az ország egykori legnézettebb 

hétköznapi reggeli műsora, a Reggeli. Vadonatúj stúdióval, műsorvezetőkkel, interaktív 

és erőteljes közösségi blokkokkal érkezik a korábbi sikerműsor a piacvezető kereskedelmi csatornára.KikapcsolóKikapcsoló
Sylvia Day: Rabul ejtve 
Gideon angyal-
kának hív, pe-
dig ő a csoda 
az életemben. 
Az én gyönyö-
rű, sebzett har-
cosom, aki elszántan küzd, 
hogy lemészárolja a démon-
jaimat, de a sajátjaival nem 
akar szembenézni.

Fogadalmunknak még job-
ban össze kellett volna ková-
csolnia bennünket, ám ehelyett 
felszaggatta a régi sebeket, fel-
színre hozta a fájdalmat, a bi-
zonytalanságot. Éreztem, hogy 
Gideon kicsúszik a kezem kö-
zül, hogy legszörnyűbb félel-
meim valóra válnak, hogy el-
veszítjük egymást…

Életünk legboldogabb 
időszakára árnyékot vetett 
a múltja, és pusztulással fe-
nyegetett mindent, amiért 
olyan keményen megdol-
goztunk. Borzasztó válasz-
út elé kerültünk: vagy az is-
merős, biztonságos lét, amit 

megismerkedésünk előtt él-
tünk, vagy a harc egy olyan jö-
vőért, ami hirtelen lehetetlen, 
reménytelen álomnak tűnik…

Mona Awad: 
Antilányregény 
A külvárosi po-
kolban, Nyomifal-
ván felnőve Lizzie 
soha nem szeret-
te a külsejét – ha-
bár legjobb ba-
rátnője szerint ő a csinosabb. 
Online kezd el ismerkedni, de 
nem mer fotókat küldeni ma-
gáról, még akkor sem, amikor 
vékony barátnője kisminkeli: 
tudja, senki nem akarná őt, 
ha a valódi arcát látnák. Így 
tehát elkezd fogyózni. Önma-
gát sanyargatva számolja az el-
fogyasztott mandulákat, a le-
sétált mérföldeket, a leadott 
kilókat. Beleküzdi magát a 
vágyott ruhákba. Felnőttként 
ugyan vékony lesz, ám erről 
ellentmondásos megerősítést 
kap az anyjától, a barátaitól, a 

férjétől és a tükörképétől. De 
bármennyit is fogy, vajon ké-
pes lesz-e valaha másnak látni 
magát, mint egy kövér lánynak?

Ebben a fergeteges humorú 
és olykor sokkoló regényben 
Mona Awad testkép-megszál-
lott kultúránkat tűzi tollhegy-
re, mely elhiteti a nőkkel, 
hogy a legfőbb érték a külső.

Gerencsér János: 
Kósza utak legendája
Kalászkirály 
A hatalomért 
folyó harc-
ban nincsenek 
szabályok... 

Gerencsér Já-
nos fantasyjé-
ben a koldussá vált királyfi , 
az igazságos uralkodó míto-
szát teremti újra, ármánnyal 
és szerelemmel átszőtt me-
séjét a történelmi regények 
rajongói is örömmel forgat-
hatják. A Kalászkirály igazi 
tanulságos olvasmány min-
den korosztály számára. 

Az Úr 1151. évében, egy kép-
zeletbeli világban két királyi 
sarj, egy fi atal hercegnő és egy 
ifjú lovagkirály menekül ül-
dözői elől. Eime, Ektíria biro-
dalmának volt úrnője a testő-
rével bujdosik, míg a trónról 
őt letaszító Aceras király, aki 
immár maga is trónfosztott 
lett, koldusgúnyában vegyül 
el alattvalói között. Ellenségek 
ők, sorsuk mégis összefonó-
dik, miközben földönfutóként 
a szabadságukért küzdve, las-
san felnőtté válva nemcsak sa-
ját magukat ismerik meg egyre 
jobban, hanem népük akaratát 
is. Ám ezalatt a kegyetlen há-
borúskodások, öldöklő hatalmi 
harcok világát éppúgy át kell 
vészelniük: vérgőzös csatákon, 
halálélményeken keresztül ta-
nulják meg a túlélés könyörte-
len törvényeit. Márpedig azo-
kat még a bukott uralkodóknak 
is tudniuk kell, főként, ha visz-
sza akarják szerezni koronáju-
kat. És vajon mi csábít jobban: 
a szerelem vagy a hatalom?

Megan Abbott:
Majd megismersz
Meddig men-
nél el, hogy 
megvalósítsd 
az álmod?

Katie és Eric 
Knox az egész 
életüket 15 éves lányuknak, 
Devonnak szentelték, aki ra-
gyogó tornásztehetség, esélyes 
az olimpiára. Azonban néhány 
héttel az egyik legfontosabb 
verseny előtt egy erőszakos 
haláleset rázza meg szűk tor-
nászközösségüket, és veszély-
be sodorja mindazt, amiért 
olyan keményen küzdöttek.

Ahogy a szülők közt a plety-
ka szárnyra kel, és titkos szö-
vetségekre derül fény, Katie 
megszállottan igyekszik ösz-
szetartani a családját, miköz-
ben a bűntény ellenállhatat-
lanul magába vonja. Amire 
fényt derít, döntés elé állít-
ja. Vajon van-e olyan ár, amit 
nem adna meg Devon álmának 
megvalósításáért?
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Újra meghirdette fi lm-
szakmai képzési pályá-
zatát a Magyar Nemzeti 
Filmalap. Az oktatási intéz-
mények és szervezetek április 
20-ig pályázhatnak gyakorlatorien-
tált képzésekkel.

A program célja a magyar fi lm-
iparban mutatkozó szakemberhi-
ány hatékony és gyors orvoslása, a 
magyar fi lmgyártás versenyképes-
ségének növelése és a munkahely-
teremtés. A képzési pályázat idén 

hat szakterületet 
érint, köztük az olyan 
fő hiányszakmák oktatását, mint pél-
dául a produkciós- és utómunka ko-
ordinátor vagy a kameratechnikus. 
A pályázatok elbírálását szakértők 
bevonásával szakmai szempontok 
alapján végzi a szervezet.

2017 február végéig a Filmalap tá-
mogatásával már 10 hiányszakma 
gyakorlatorientált képzése indult el 
- többek között segédoperatőr (focus 
puller), vágóasszisztens, naplóveze-
tő és rendezőasszisztens - különböző 
oktatási intézményekben.

Filmszakmai Filmszakmai 
képzési képzési 
pályázatpályázat

Irene Frachon a franciaországi Brest kórházában 
dolgozik tüdőspecialistaként. Az orvos egy 
nap rájön, hogy közvetlen kapcsolat van 
több titokzatos haláleset és egy, a kor-
mány által engedélyezett gyógy-
szer használata között. Az orvos 
elkeseredett szélmalomharc-
ba kezd, hogy kiderítse az 
igazságot a gyógyszer-
cégről, és bebizonyítsa, 
hogy az általuk forga-
lomba hozott termék 
mellékhatásai miatt 
több száz páciens 
halt meg. Irene 
addig nem nyug-
szik, amíg a saj-
tó segítségével fel 
nem göngyölíthe-
ti és nyilvánosság-
ra nem hozhatja a 
botrányt...

Múlt századvégi varázslattal érkezik 
Budapestre a világhírű Scott Bradlee’s  
Postmodern Jukebox. 2017. márci-
us 27-én a Papp László Budapest 

Spor t a rénában 
nagyszabású kon-

cert várható. Az eu-
rópai turné 2017. feb-

ruár 27-én kezdődik az 
Egyesült Királyságban.
Az előadás egyedülálló, 

nem csak zenei, hanem ta-
pasztalati élményt is nyújt. A 

Scott Bradlee’s Postmodern Ju-
kebox-ban játszó tehetséges zené-

szek és énekesek újragondolt egyedi 
stílusban adják elő dalaikat, érintve 
1920-as évek swing-klasszikusait.  A 
zseniális zenei feldolgozásokat, vide-
ókat Scott Bradlee rendezi.

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

Visszatér Visszatér 
a Postmodern Jukeboxa Postmodern Jukebox

Ikrek
Szárnyalna, száguldozna, 

míg a többiek földhöz 

ragadtak, és csiga- 

lassúnak érzi őket ön- 

magához képest. Sen- 

kit sem lehet hi- 

báztatni, inkább 

őrizze meg a 

hidegvérét!

Bika

Minden, a
mit a

 héten kap az 

Univerzumtól, 
az hosszú 

távra szól. A
z ajándékok, 

a lehetőségek, a kap- 

csolatok, minden. Ép- 

pen ezért 
mutasson 

némi h
álát é

rtü
k! 

Rák

A családi vitákat semmikép-

pen 
se 

vegye 
magára, 

ellenben ha kívülről ér- 

kezik a támadás, ne 

hagyja magát és álljon 

ki az igazáért, illetve 

önmaga védelmé-

ben. 

Oroszlán
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M
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A
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m
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n
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Skorpió

Nem sok nyugalma lesz, a 

csillagok folyamatos cse- 

lekvésre sarkallják. Egyre- 

másra érik az új ki- 

hívások, és még ennek 

ellenére is hajlamos 

lesz 
bizonytalan-

kodni.

Nyilas
Eljött a gyökeres változások 

ideje és tetszik vagy sem, 

de be fognak következni 

a nagy átalakulások, 

úgyhogy már csak 

emiatt sem érdemes 

elmenekülnie elő- 

lük. 

Bak

A h
éten árad Ö

nből a
z élet 

és az energia, n
e is

 csodál- 

kozzon, 
ha ezt 

sokan 

megirig
ylik

 

Öntől. 

Viszont 
azt 

semmi- 

képpen se hagyja, 

hogy az önsajnála-

tukkal 
lehúzzák 

Önt. 
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Cindy Crawford
A Halak nő nőies, kisugárzásával 

és bájával bárkit levesz a lábáról. A 

február 20-án született Cindy Craw-

ford a ’80-as és a ’90-es években a 

világ legnevesebb divatlapjainak 

elsőszámú szereplője volt.

Visszatér a The Carbonfools!
Másfél év szünet után új dalokkal és koncerttel tér vissza Magyarország 

egyik legsikeresebb zenekara. Április 21-én az A38 hajón az új szerzemé-

nyekkel együtt bemutatkozik a csapat új énekese is. KikapcsolóKikapcsoló
Megvédte tavalyi címét az Akvárium 
Klub a Budapest Nightlife Awards-on, 
hiszen házigazdaként a február 2-án 
tartott díjátadón ismét elhozta a Leg-
jobb Nagy Klubnak járó elismerést. 
A rendezvényen a budapesti éjszakai 
élet és a vendéglátós szakma legjobb-
jait díjazzák, az Akvárium Klub pedig 
már másodszorra teheti ki a polcra 

ebben a kategóriában az I. helyért já-
ró betonkockát. 

Számos magyar zenekar, mint pél-
dául a Honeybeast, a The Biebers 

vagy a Szabó Benedek és a Ga-
laxisok a víz alatt mutatja be 

legújabb albumát, csakúgy, 
mint az osztrák HVOB is a 

Silk turné budapesti állo-
másán. A műfajok sok-

színűségéről most sem 
feledkeztek meg a 
szervezők, így a me-
tál kedvelői is tom-
bolhatnak majd az 
Asking Alexandria 
koncertjére, de a 
nagy érdeklődés-
re való tekintet-
tel a Clutch is az 
Akvárium Klubba 
került. 

Az Akvárium a Legjobb Nagy KlubAz Akvárium a Legjobb Nagy Klub

150 milligramm150 milligramm
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KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!
A Louis Galériában az értékbecslés ingyenes!

Tekintse meg weblapunkat: louisgaleria.hu

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

Rolex Oyster Chronograph
Acél: akár 600 000 Ft

Arany: akár 1 500 000 Ft

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

200 000–300 000 Ft-ért vásároljuk!!

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

Korall ékszereket 
 vásárolunk! 

5 000–100 000 Ft

Fazonarany: 8000–18 600 Ft/gr  

Törtezüst, fazonezüst: 170–1000 Ft/gr

Törtarany és fazonarany felvásárlás!
Az á

rvált
ozás

 jog
át fe

nnta
rtjuk

.

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

Aranypénzek  
grammja akár 18 600 Ft

Zsigmond forint
Magyar  

10 koronás 1914

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

Bármilyen, régi eozinmázas 
körpecsétes Zsolnay porcelánt 

megveszünk kimagasló  
áron! Töröttet is!  

1 000 000–5 000 000 Ft-ig 

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

Arany  
zsebóra

250 000 Ft– 
600 000 Ft

Ezüsttárgyakért  
kimagasló árat 
fizetünk  
készpénzben!

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

Lakatos Lajos (szakképzett műtárgykereskedő)

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

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