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SEGÍTSEN, LEGYEN VÉRADÓ!
A tartós hideg és a megfázásos megbetegedések miatt alacsony a véradói aktivitás. A tartós hideg és a megfázásos megbetegedések miatt alacsony a véradói aktivitás. (2
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Időtálló, minőségi műanyag 
NYÍLÁSZÁRÓK Sziléziából. 

55% AKCIÓ, ingyenes 
felmérés és árajánlat. 

Bontás, beépítés. 
www.beresablak.hu 

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

ÉLETJÁRADÉK 
SZOLGÁLTATÁS

Többmilliós egyösszegű, továbbá 
folyamatos havi járadékfizetés, törődés, 
gondozás, folyamatos kapcsolattartás.

NE BÍZZA ÉLETE BEFEKTETÉSÉT 
LEINFORMÁLHATATLAN EMBEREKRE!

JÖJJÖN EL IRODÁNKBA 
MINDEN KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL!

SHEKINAH 
ING.HASZN. Kft.
Adószám: 25837605-2-42

Tel.: +36-20/298-8168
Cím:  Bp. Rákóczi út 70-72. 

R70 Irodaház

bilt.hu

Tolóajtós
 beépített
   gardróbok

POLGROUP Kft.
www.polgroup.hu
T.: 06-20/335-4045

Ny.: H-P: 8-17

és B kategóriával
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Jelentkezés 
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schrott@selcom.hu
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A tartós hideg, valamint a 
megfázásos megbetegedé-
sek miatt január első hete-
iben a vártnál alacsonyabb 
volt a véradói aktivitás. 

Éppen ezért a Magyar Vö-
röskereszt és az Országos Vér-
ellátó Szolgálat „Nyissa az új 
évet egy jó cselekedettel és 

adjon vért!” szlogennel vér-
adásra hív.

A Magyar Vöröskeresztnek 
naponta 1800 véradót kell to-
boroznia ahhoz, hogy a kór-
házi ellátáshoz szükséges 
vérmennyiség rendelkezés-
re álljon. A Magyar Vöröske-
reszt és az Országos Vérellátó 

Szolgálat ezért a biztonságos 
nemzeti vérkészlet fenntartá-
sa érdekében arra kér min-
denkit, aki egészségesnek 
érzi magát, vegyen részt az 
országban szervezett véradá-
sok valamelyikén és buzdít-
sa véradásra ismerőseit, ba-
rátait is.

Kevés a vér, legyen Ön is véradó!Kevés a vér, legyen Ön is véradó!
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Nashwan-Parasound 
Kezelőcentrum

-10 000 forint
Érvényes: 2017. 02. 28-ig

A dohányzás és az érszűkület között szoros 
összefüggés van, de nem csak a dohányosok 
vannak veszélyben. Mi ennek az oka? Világ-
szerte az elhalálozási statisztikák élén a szív– 
és érrendszeri betegségek állnak. Érthető, 
hiszen korunkban az érszűkület, érelmeszese-
dés kialakulásában szerepet játszó rizikófak-
torok közül egy vagy egyszerre több is minden 
embernél jelen van. Ezek között az egyik leg-
jelentősebb a dohányzás.
Napjainkban bár törvény szabályozza, sőt 
tiltja sok helyen a dohányzást, nem tudjuk 
úgy kialakítani életünket, hogy ne találkoz-
zunk össze a cigaretta füstjével, még akkor 
sem, ha mi magunk nem is hódolunk neki. A 
dohányzás hatására  fokozódik az érelmesze-
sedés. Az ereken belül mészszerű anyag rakó-
dik le, beszűkítve ezzel az ér keresztmetszetét, 
rontva a szervek vérellátását, mely helyétől 

függően agyvérzést, szívinfarktust, végtagok-
nál szövetelhalást okoz. 
A betegség rizikófaktoraként más tényező is 
állhat, mint a magas vérnyomás, a cukorbe-
tegség, a túlsúly, a magas vérzsír, a mozgás- 
szegény életmód, a stressz és az örökletes té-
nyezők.
Szerencsére ma már az ország egész területén 
elérhetővé vált a betegség kezelésére kiválóan 
alkalmas Nashwan-ParasoundPlus. Az eljárás 
infra-, ultra– és hallható hang segítségével az 
beszűkült érszakasz környékén a mellékereket 
funkcióátvételre serkenti. A kívánt hatás el-
éréséhez mindössze 20 kezelés szükséges, napi 
egy kezeléssel, mellyel a betegek döntő több-
ségénél jelentős javulás volt elérhető. A Nash-
wan-Parasound eljárást már több mint 15 éve 

sikeresen használják Magyarországon.
Az érszűkület figyelmeztető jelei lehetnek a 
járástávolság csökkenése a vádli, comb ill. far-
tájéki görcsök megjelenése miatt, a zsibbadás, 
terhelésre vagy nyugalmi állapotban jelentke-
ző végtagi fájdalom, hideg, sápadt végtagok, 
fáradékonyság, fejfájás, fülzúgás, szédülés. 

Figyeljen az intő jelekre! Ne hagyja, hogy 
a betegség határozza meg az életét!

Jelentkezzen be és vizsgáltassa meg magát mindössze 5000 Ft-ért 
febr. 13-án vagy 27-én a VIII. ker., Üllői út 2-4.,

febr.14-én vagy 28-án a XIV. ker., Pillangó u. 12.,
febr. 3-án, 11-én vagy 25-én a III. ker., Vörösvári út 23. 
szám alatti rendelőben! A kúra alapárából 30 000 Ft kedvezmény 
jár! A kupon felmutatásával további 10 000 Ft-tal csökken az ár.

Probléma van a keringésével?
A Nashwan-Parasound reményt és lehet�séget ad 

www.medhungary.com, 06-72/551-714, 
06-20/541-1466, 06-70/290-3216, 06-30/339-6963 

16 óra után, illetve hétvégén ügyeleti telefon: 
06-20/495-8280, 06-30/596-8599, 06-30/336-9525. 

A kezel�centrum 
a vizsgálati id�  
változtatásának 
jogát fenntartja. 

A dd hháhá á é
A

A Hungarodental az egyik 
legrégebbi altatásos fogászat.

www.hungarodental.hu

06 30 9503 107

FOGÁSZATI CENTRUM

Azonnal terhelhető
implantátumok

akár altatásban is.

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

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

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

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

Ne éljen fogak nélkül!

 SEGÍTS VELÜNK 
 A SZINYEISEKNEK!
Fiatalok támogatásával foglalkozó civil szervezetként úgy gondoljuk, hogy valamilyen formában 
nekünk is részt kell vennünk az olaszországi tragédia érintettjeinek megsegítésében. Társa-
dalmi felelősségvállalás keretében egyesületünk felajánlásokat gyűjt, melyeket transzparens 
módon eljuttatunk a Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak és a tragédiában érintett családoknak.

 Digitális Nemzedékért Egyesület 
 számlavezető bank: MKB Bank Zrt. 
 bankszámlaszám: 10300002-10669113-49020019 
 közlemény: Szinyei MPG felajánlás
PayPal felajánlási lehetőség: 
 https://www.paypal.me/digitnemzedek
Az adományokkal kapcsolatban minden további kérdésre kizárólag az egyesület jogosult választ adni.
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SzSzíínneess  hhíírreekk

Határozott elképzelése van a 
férfi akról Dér Heninek. A si-
keres énekesnő tavaly, nem 
sokkal az esküvő előtt szakí-
tott vőlegényével. A szétválás 
nagyon megviselte.

– Harminc éves elmúltam, 
jó lenne már, ha lenne egy kis-
babám – mesélte Heni a VI-
ASAT3 Flúgos Futam című 
adásában. 

Bár Heni a szakítás óta 
egyedül él, ez nem jelenti azt, 
hogy ne lenne teljes az éle-
te. Nemcsak rengeteget dol-
gozik, hanem nemrég meg-
szerezte második diplomáját, 
méghozzá politológia szakon. 
Korábban arról mesélt, meg-
szerzett tudását arra szeretné 
felhasználni, hogy a határon 
túli magyarok érdekeit kép-
viselje, de politikai babérok-
ra nem tör. 

Ha még ez sem lenne elég, 
a tanulás és a munka mellett 
Heninek a rendszeres edzés 
is belefér az életébe, amit kö-
zösségi oldalán gyakran do-
kumentál, következő célja 
pedig a felsőfokú angol nyelv-
vizsga megszerzése.

Új török sorozat indult janu-
ár 23-án a TV2-n. A Fatma-
gül című telenovella főszerep-
lője Beren Saat, akit a hazai 
közönség már jól ismerhet A 
szultánából. 

A történet a fi atal Fatma-
gülről szól, aki egy csendes, 
török faluban él. Bátyja és 
nagynénje tejüzemet mű-
ködtet, vőlegénye, Mustafa 
pedig halászként dolgozik. 

Eközben a környékre érke-
zik a kétes hírű és dúsgazdag 
Yasaran család, hogy megtart-
sák fi uk, Selim eljegyzését. 
Az unatkozó, tehetős fi atalok, 
egy rég nem látott helyi barát-
jukkal, Kerim-mel belevetik 
magukat az éjszakába, ahol 
útjukat Fatmagül keresztezi. 
Az események pedig tragikus 
fordulatot vesznek: a három 
férfi  bántalmazza a lányt. A 
szörnyű tettnek hamar híre 
megy, így a gazdag család 
kénytelen mielőbb megoldást 
találni. A felfordulás közepet-
te a negyedik barát viszi el a 
balhét. Bár Kerim nem tett 
semmit azon a bizonyos es-
tén, Yasaranék meggyőzik őt, 
hogy az az egyetlen megol-
dás, ha magára vállalja a tettet 
és feleségül veszi Fatmagült. 
Miután a lány családját pénz-
zel hallgattatják el, házasság-
ra kényszerítik a két fi atalt. 
Az ifjú pár a nyüzsgő Isztam-
bulba menekül a kegyetlen 
falubéli pletykák elől, egy új 
élet reményében.

Dér Heni: Jó lenne Dér Heni: Jó lenne 
már egy saját családmár egy saját család

Új sorozat Új sorozat 
A szultána sztárjávalA szultána sztárjával

www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu

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

Manual Hungary Kft.

Budapesti (18. kerület) telephelyünk bővülő csapatába 
keresünk új kollegákat.

BETANÍTOTT MUNKA

HIBAKERESŐ OPERÁTOR

MINŐSÉGELLENŐR

HIBAKERESŐ TECHNIKUS

• fogékony vagy az elektronika világára
• szeretnél biztos jövedelmet, bejelentett munkahelyet
• szívesen lennél tagja egy összetartó csapatnak 
• rendelkezel középiskolai végzettséggel, alap  

számítástechnikai ismeretekkel
• és bevállalod a többműszakos munkavégzést

Nyitott munkaköreink:

Amennyiben

Jelentkezz hozzánk!

TARTS VELÜNK, MI ÖSSZETARTUNK!

A februárban belépők most bruttó 50 000 Ft  
belépési bónuszt kapnak!

A Flex hazánk 8. legnagyobb vállalata, 10.000 munkavállaló 
közreműködésével nyújt magas színvonalú, komplex szolgálta-
tásokat a terméktervezéstől, a gyártáson és logisztikai tevékeny-
ségen át, az értékesítés utáni szervizelésig.

Jelentkezés: toborzas@flextronics.com
Ha kérdésed van, hívd a 06 80 205 192 -es ingyenes zöldszámunkat!
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Postapartnerségeinkre 
egyesített felvev� 

munkakörbe 
szakképzettséggel

rendelkez�, 
középfokú végzettség�, 
munkatársakat keresünk 
a POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK 

ELLÁTÁSÁRA vagy 
szakképzettség hiányában 

ennek betanulására.
Jelentkezés önéletrajzzal: 

Rotobacco 2004 Kft,
rotogyakornok@gmail.com



4 2017. január 26.

PaparazziPaparazzi
 ■ A napokban tért ha-

za Vámos Erika Indiából, 

ahol egy hónapot töltött. 

A TV2 Több mint Test-

őr című műsorának házi-

asszonya nagy világuta-

zó, célja, hogy amennyi-

re lehetőségei engedik, 

bejárja a föld országait. 

Ezúttal Dél-India felé vette az 
irányt és 30 nap alatt 16 vá-
rost térképezett fel cseppet 
sem láblógatós utazása során.

– Hogyan kell elképzelni egy 
utazást Vámos Erika módra? 

– Talán sokaknak furcsa 
lehet, de én mindig egye-
dül utazom. Szigorúan. So-
sem utaztam még társaság-
ban, így azt az élményt nem 
is ismerem. De azt gondolom, 
hogy ahhoz, hogy az utazá-
som alatt teljes mértékben át 
tudjam venni a meglátogatott 
ország lüktetését, a fi gyelme-
met osztatlanul az élménye-
imnek, az új impulzusoknak 
tudjam szentelni, elengedhe-
tetlen, hogy egyedül legyek. 

Szeretem a határaimat fe-
szegetni, ezért többnyire nem 
szempont a kényelem, inkább 
a praktikusságra törekszem. 
Amolyan hátizsákos túra jel-
leggel járom be az előre pre-
cízen megtervezett útvonalat, 
és ahhoz, hogy mindenre jus-
son idő, bizony nem sok al-
kalmam van pihenésre. Egy 
ilyen vállalkozás költségveté-
se is abszolút megfi zethető, 
egyedül a repülőjegy jelent 
nagyobb tételt, a szállás és az 
étkezés, merem azt monda-
ni, még olcsóbb, mint otthon. 

– Milyen felismerésekhez ve-
zetett ez az utazás?

 – Felsorolni sem tudnám. 
Többek között próbára tehet-
tem magam, hogy merek-e 
aludni a dzsungel közepén 
lévő szálláson, egy tigrisek 
lakta vidéken vagy olyan szo-
bában, ahol rohangálnak a 
csótányok vagy amelyiknek 
nincs ablaküvege és könnyen 
meglátogathat álmomban 
akár egy kígyó is. De említhet-
ném akár az étkezéseket is, 
amelyek során gyakran nem 

olyan ételt kellett elfogyasz-
tanom, amit örömmel tettem. 

– Mi volt a legfelkavaróbb 
élményed?

– Az utazás végéhez köze-
ledve egyik nap megérkeztem 
a szállásomra és a látványtól 
elsírtam magam. Az ágyon a 
lepedő borzalmasan piszkos 
volt, az ajtó alatt több centis 
lyuk tátongott, amelyen bár-
milyen rovar vagy csúszómá-
szó könnyedén besétálhatott, 
de leginkább a „fürdőszoba” 
okozott pánikszerű sokkot. 
Nem részletezném, hogy 
nézett ki a wc, azonban szá-
momra egészen újszerű meg-
oldásként a toalett felett állt ki 
egy fém rúd a falból, ez volt a 
zuhanyzóm. Az első elképe-
dés után sikerült összekap-
nom magam, kértem törülkö-
zőket, amikkel betömködtem 
az ajtó alatti rést, később pe-
dig a zuhany alatt állva igye-
keztem azt erősíteni magam-
ban, hogy milyen szerencsés 
vagyok, hogy egy fajanszban 
állva zuhanyozhatok jéghideg 
vízzel (csak reménykedem, 
hogy víz volt). Amikor otthon 
esetleg mélypontra kerülök, 
majd fi gyelmeztetem magam 
erre az élményre és biztos va-
gyok benne, hogy utána más 
színben fogom látni a világot.

– Kerültél bár-
milyen nehe-
zen kezelhető 
helyzetbe?

– Nem is én len-
nék, ha nem ke-
rültem volna… 
Szokásomhoz 
híven ismét a tor-
kosságom okozta 
a bajt. A tapasz-
talataim alapján 
már tudhatnám, 
hogy nem szabad utcai árus-
tól szeletelt gyümölcsöt ven-
ni csak olyat, amit én magam 
pucolok meg. Ám nem tud-
tam ellenállni a csábító fi nom 
falatoknak és ennek az lett a 
következménye, hogy öt-hat 
napig súlyos gyomorrontá-
sos tünetek kínoztak. Min-
den, ami ezzel jár. Teljesen 
legyengültem és végül kór-
házban kötöttem ki, ahol in-
fúziót kaptam. Szerencsére 
ezután jobban lettem és tud-
tam folytatni az utamat.

– Mi fogott meg leginkább 
az indiai emberekben?

– Csodálatra méltó az élet-
szeretetük, a türelmük és az, 
hogy mindig mosolyognak. 
Én a munkámból adódóan 
is, alapvetően egy nyugha-
tatlan, türelmetlen ember va-
gyok, és úgy érzem, nagyon jó 

hatással volt rám, hogy meg-
tapasztaltam, mennyivel kel-
lemesebb a létezés, ha kicsit le 
tudok nyugodni. Érdekes volt, 
hogy bepillantást nyerhettem 
az európai kultúrához köze-
lebb álló, fejlettebb városok 
hétköznapjaiba is, de éppúgy 
a mély szegénység mindenna-
pos küzdelmét is testközelből 
láttam. Ez utóbbinál sajgott a 
szívem, ahogy azokat az em-
bereket néztem, akik számára 
minden bizonnyal nincs kiút, 
nemhogy utazásról, oktatás-
ról nem álmodhatnak, de az 

is kétséges, hogy élelemhez 
jutnak-e holnap és meglesz-e 
az orvosságuk, ha netán be-
tegek lesznek. És mindezek 
mellett csupa mosolygó tekin-
tet vett körül. Igazán megható 
élmény volt.

– Hoz valamilyen változást 
az életedbe ez az egy hónap?

– Gazdagabb lettem egy 
újabb életcéllal, aminek a meg-
valósításába azonnal bele is 
kezdek, amint hazaértem. A 
jóga már korábban is része volt 
az életemnek, hol kisebb, hol 
nagyobb mértékben. Néhány 
éve a jóga segítségével sikerült 
leküzdenem a pánikbetegsé-
gemet. Most azonban néhány 
napig eljártam egy jógaisko-
la óráira és felerősödött ben-
nem az érzés, hogy ez az, ami-
vel komolyabban foglalkozni 
szeretnék. Jelenkezem egy itt 

induló augusztusi képzésre, 
amihez előtanulmányok szük-
ségesek, amiket majd otthon 
meg szeretnék szerezni egy 
év helyett hét hónap alatt. Fe-
szített tempó lesz, de nagyon 
eltökélt vagyok, meg akarom 
csinálni, hogy augusztusban 
visszatérhessek és tovább mé-
lyíthessem a tudásomat.

– Karácsony előtt néhány 
nappal utaztál el, a szentes-
tét is kint töltötted. Nem volt 
nehéz a szeretteidtől távol len-
ni az ünnepek idején? Mit csi-
náltál szenteste, ünnepeltél 
valamilyen módon?

– Tudod, nekem nincs csa-
ládom. Az apám már nem él, 
anyámmal körülbelül húsz éve 
nem tartom a kapcsolatot, az 
öcsémről szintén nem tudok 
semmit. Ha otthon lettem vol-
na, valószínűleg akkor is egye-
dül töltöm a karácsonyt. Volt, 
hogy a barátaim áthívtak ma-
gukhoz szenteste vagy más-
nap egy kávéra vagy ebédre, 
de nem szeretek más családjá-
ba betolakodni, akkor sem, ha 
szeretettel hívnak. Talán jobb 
megoldás, hogy elutazom, és 
így észre sem veszem, hogy 
karácsony van, kimenekülök 
belőle. A mostani helyzet kicsit 
más volt, hiszen Máté, a bará-
tom szerette volna, ha együtt 
töltjük az első közös karácso-
nyunkat, de nem úgy alakult. 
Adódott ebből kisebb nézetel-
térés, de sikerült megbeszél-
nünk és boldoggá tesz a tudat, 
hogy alig várja, hogy hazaérjek. 

– Milyen feladatok várnak 
rád a hazaérkezésed után? 

– A Több mint testőr már-
ciusban lesz 12 éves, nagy 
örömömre még mindig so-
kan nézik és szeretik. Bár ez 
a feladat már önmagában sem 
kevés, mellette intézem a vál-
lalkozásaim ügyeit, amelyek-
kel szintén van tennivaló bő-
ven, illetve a jógatanulás is 
jelentős időmennyiséget fog-
lal majd le, heti három napon 
hat-nyolc órát kell vele foglal-
koznom ahhoz, hogy megle-
gyen a megfelelő képesítésem 
a további képzésekhez. 

 Budai Klára

A csodálatos kutyadoki újra Magyarországon
Cesar Millan, a csodálatos kutyadoki újra hazánkba érkezik, vadonatúj show-ját március 18-án, a 

Papp László Budapest Sportarénában láthatják. A világhírű kutyaviselkedési szakember több éves 

tapasztalatát hozza el hozzánk, aki nem csak jó szakember, hanem kiváló showman is!

Indiában járt a TV2 műsorvezetőjeIndiában járt a TV2 műsorvezetője
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ÉÉletmódletmód
Az alacsony társadalmi státusz „károsíthatja az immunrendszert”
A leggazdagabb és legszegényebb emberek várható élettartama közötti szakadék óriási - állapították meg 

az észak-karolinai Duke Egyetem kutatói. Ennek részben az a magyarázata, hogy a rosszabb anyagi körülmé-

nyek között élő emberek nagyobb valószínűséggel folytatnak egészségtelen életmódot.

A brit gyerekek túlságosan 
sok cukrot fogyasztanak reg-
gelire, a napi ajánlott mennyi-
ség csaknem felét megeszik 
még azelőtt, hogy beérnének 
az iskolába - fi gyelmeztetett 
az angol közegészségügyi 
szolgálat (Public Health Eng-
land), hangsúlyozva, hogy a 
cukros gabonapelyhek, gyü-
mölcsitalok és kenyérre ken-
hető krémek mind károsak az 
egészségre.

A szakemberek kiemelték, 
hogy az egészségtelen étrend 
a fogak szuvasodásához, a de-
rékbőség gyarapodásához és 
olyan hosszú távú egészségi 
problémákhoz vezet, mint a 
2-es típusú cukorbetegség. Az 
ötéves gyerekek nagyjából ne-
gyedének van lyukas foga és a 
gyerekek csaknem egyötöde 
már elhízottan hagyja el az ál-
talános iskola alsó tagozatát.

Az országos étrendi és 
táplálkozási felmérés ered-
ményei szerint az elsődleges 
„bűnös” a cukor, a négy- és 
tízéves kor közötti gyere-
kek ugyanis kétszer annyit 
fogyasztanak belőle, mint 
amennyit kellene.

A felmérés, amely négy- és 
tízéves kor közötti gyerekeket 
nevelő 200 szülő bevonásával 
készült, azt mutatta, hogy a 

problémák már a reggelinél 
elkezdőnek.

A mutatók szerint csak a 
reggeliző asztalnál a gyere-
kek átlagosan több mint 11 
gramm cukrot, vagyis csak-
nem három kockacukrot esz-
nek meg. Ez egy év alatt több 
mint ezer kockacukrot jelent 
reggelire.

Egy kis tál cukrozott ga-
bonapehely nagyjából kettő, 
a pirítósra kent csokoládé-
krém három, míg egy pohár 
gyümölcslé öt kockacukrot 
tartalmaz.

A felmérésből kiderült, hogy 
a megkérdezett szülők 84 szá-
zaléka vélte úgy, hogy egészsé-
ges reggelit ad a gyermekének. 
A szakértők szerint a szülők-
nek érdemes ellenőrizniük az 
egyes termékek cukortartal-
mát. Ebben segíthetnek pél-
dául különböző mobiltelefo-
nos alkalmazások is.

Kétéves korban a gyere-
keknek kevesebb mint 13 
gramm (3 kocka), három-
évesen kevesebb mint 15 
gramm (4 kocka), négy- és 
hatéves kor között kevesebb 
mint 19 gramm (5 kocka), hét 
és tíz éves kor között keve-
sebb mint 24 gramm (6 koc-
ka) cukrot kellene fogyaszta-
niuk naponta.

A napi cukormennyiség A napi cukormennyiség 
csaknem felét már reggel csaknem felét már reggel 
megeszik a brit gyerekekmegeszik a brit gyerekek

A rovat a   együttműködésével készült.

KENEDI TRAVEL  UTAZZON A LEGJOBB ÁRON!
MÁRCIUS 31IG MINDEN MÁRCIUS 1. UTÁN INDULÓ 

UTUNK 811% KEDVEZMÉNNYEL FOGLALHATÓ!!

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

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

VELENCEI KARNEVÁL
3 nap 2 éj

Utazás busszal, idegenvezetővel, 
2 éj négycsillagos, nagyon szép 

szállodában svédasztalos reggelivel, 
helyi vonatjegy, részvétel a velencei 

karnevál forgatagában, 
udinei és trieszti városnézés

február 17-19. AKCIÓ!
44900 Ft -10% = 40 410 Ft/fő!

BÉCS-SCHÖNBRUNN
busz, idvez.

márc. 15. 6290 Ft/fő -8-11%!

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

ápr. 1. 6990 Ft/fő -8-11%!

DOMICA-AGGTELEK-EDELÉNY
busz, idvez.

ápr. 2. 5790 Ft/fő -8-11%!

PANNONHALMA-ZIRC
busz, idvez., ebéd 

ápr. 8. 6990 Ft/fő -8-11%!

MORVAORSZÁGI KASTÉLYOK
busz, idvez.

ápr. 8. 7290 Ft/fő -8-11%!

KITTSEE-POZSONY
busz, idvez.

ápr. 8. 5990 Ft/fő -8-11%!

SEMMERINGI ÉLMÉNYEK
busz, idvez.

ápr. 8. 8390 Ft/fő -8-11%!

SZKLABONYA-SZÉCSÉNY- 
BALASSAGYARMAT

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

VESZPRÉM-VÁRPALOTA- 
SZÉKESFEHÉRVÁR
busz, idvez., ebéd

ápr. 8. 5990 Ft/fő -8-11%!

ARAD-MAKÓ
busz, idvez.

ápr. 8. 6490 Ft/fő -8-11%!

GOMBASZÖGI BARLANG- 
ROZSNYÓ-SZINPETRI

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

GÚTA-KOMARNO-KOMÁROM
busz, idvez, ebéd, vizimalom belépő

ápr. 8. 5790 Ft/fő -8-11%!

SZEGED – A SZALÁMI 
ÉS A PAPRIKA VÁROSA

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

SZENTANTAL-SELMECBÁNYA- 
VÉGLES

busz, idvez., ebéd
ápr 8. 6490 Ft/fő -8-11%!

POZSONY-DÉVÉNY VÁRA
busz, idvez.

ápr. 9. 5790 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 %!

HÚSVÉT AZ ADRIÁN 4 nap 3 éj 
busz, idvez., 3 éj háromcsillagos 

tengerparti szállodában, svédasztalos 
félpanzió korlátlan italfogyasztással, 
húsvéti ajándék, ajándék kávé+süti 
a szállodában, élőzene, kirándulások 

(Kr, Rijeka, Opatija), borkóstolós 
program házi sonkával, sajttal, 

húsvéti csokoládékóstoló Opatijában
ápr. 15-18. 59 900 Ft/fő -8-11%!

SZÉKELY HÚSVÉT 5 nap 4 éj 
busz, idvez., 4 éj háromcsillagos 

szállodában, svédasztalos félpanzió, 
wellness használati lehetőség, 
élőzene, kirándulások, vidám

szalonnasütés, házi túró, 
sajt kóstolóval

ápr. 14-18. 59 900 Ft/fő -8-11%!
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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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. ÁlláspontÁlláspont
Nem csak az álláskeresőnek, 
de az interjúztatónak is kel-
lemetlen, ha az interjúalany 
nem tud semmit az adott cég-
ről, ahová pályázott. Lehetünk 
akármennyire jó szakembe-
rek, ha a cégből nem készü-
lünk fel rendesen, akkor nem 
fogjuk megkapni az állást!

Mindent a „Rólunk” részről
A legelső feladat, hogy a 
cég honlapját tüzetesen át-
nézzük, milyen információt 
tüntetnek fel magukról, mi-
kor alapították, hány főből áll, 
milyen terméket/szolgálta-
tást nyújt.

Kik a cég versenytársai?
Nem árt tisztában lenni a 
piacon lévő többi konku-
rens vállalattal sem, hiszen 
így jobban át tudjuk látni a 
vállalat helyzetét, termékét/
szolgáltatásait, ráadásul ez-
zel az interjún is jó pontot 
szerezhetünk!

Vállalati kultúra
Ezt a legnehezebb kül-
sősként megtapasztal-
ni, de erre jók a közös-
ségi oldalak. Keressünk 
rá a cég Facebook/Lin-
kedIn/Pinterest oldalá-
ra, nézzük meg, hogy 
miket tesz magáról 
közzé a cég, lehet, hogy 
találunk céges rendez-
vényről képeket, ami-
nek a hangulatából már 

következtethetünk kicsit az 
ottani légkörre.

Pénzügyi helyzet
Hasznos, ha megnézzük a 
vállalatot az e-cégjegyzék 
oldalon, hogy rendben mű-
ködik-e, nem áll csődeljárás 
alatt. Meg tudjuk nézni to-
vábbá a vállalat telephelyeit, 
jegyzett tőkéjét is.

Mit mond a Google?
A keresőbe is írjuk be a vál-
lalat nevét, nézzük meg mi-
lyen tartalmak (cikkek, vi-
deók) jelennek meg róla 
- ezekbe is érdemes bele-
olvasgatni, hogy megnéz-
zük a piac hogyan látja a 
vállalatot.

A kutatómunka nem csak 
az interjúban fog segíteni, 
de abban is megerősíthet, 
hogy jó helyre jelentkez-
tünk-e, és megfontolt dön-
tést tudunk majd hozni, 
amikor a pozíció elfogadá-
sára kerülne a sor.

Kutatómunka Kutatómunka 
– ezekre keressünk rá!– ezekre keressünk rá!

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

A hazai higiéniai papíripar vezető gyártója, 
a VAJDA-PAPÍR KFT. munkatársakat keres 

folyamatosan bővülő csapatába

GÉPKEZELŐ, GÉPBEÁLLÍTÓ 
CSOMAGOLÓ 

TARGONCAVEZETŐ 
KARBANTARTÓ LAKATOS 

pozíciókba
Amit kínálunk:
• Versenyképes alapbér 
• Teljesítménybónusz 
• Cafetéria 
• Túlóra pótlék
•  Budapestre bejárás 

költségtérítése
• Hosszútávú, bejelentett, folyamatos munka
• Megbízható vállalati háttér
• Többműszakos munkarend

Kezdés: folyamatos, azonnali

Munkavégzés helye:
1239 Budapest, Ócsai út 8.

Önéletrajzaikat a  
karrier@vajdapapir.hu e-mail 

címre várjuk, a tárgyban a megpályázott 
munkakör pontos megnevezésével.

SZAMOS 
Egészségház-Fitness

Aqua-fitness, 
Úszásoktatás, 

Fitness, Aerobik, 
Masszázs, Gyógy- 

torna, Szem. edzés,
Szauna, Szolárium

1201 Bp., Átlós u. 17-19.
T.: 06 1 285 8102
+36 30 573 2212

www.egeszseghaz-fitness.hu

Az ALPINE Kft biatorbágyi székhelyén folyamatosan az európai piacon megjele-
nő prémium kategóriás autókba audio-hifi berendezéseket gyárt a legmagasabb  
minőségben. Folyamatosan bővülő, tehetséges, lendületes csapatunkba multinacio-
nális környezetbe keresünk munkatársat az alábbi munkakörbe:

Javító technikus
(PÁLYAKEZDŐK jelentkezését is várjuk!) 

Összeszerelő részlegünk értékes  
tagjaként, az alábbi feladatok 

várnak rád:

• Sori hibás termékek analízise,  
 javítása
• Visszacsatolás a hibák okairól
• Megoldási  javaslatok a hibák  
 megelőzésére
• Napi jelentések pontos vezetése

A munkakör betöltéséhez 
tartozó elvárások:

• Elektronikai technikusi végzettség
• Gépész vagy villamos középfokú  
 végzettség
• Forrasztási ismeretek
• Alapszintű számítástechnikai  
 ismeret
• Több műszakos  
 munkarend vállalása

Vállalatunk versenyképes juttatási csomagot, fejlődési, előrelépési és tréning lehetőségeket, 
nemzetközi projektekben való részvételi lehetőséget, ingyenes vállalati buszjáratot, egész-
ségügyi szűrővizsgálatokat kínál a fenti munkakör betöltése esetén. 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette figyelmedet magyar nyelvű önéletrajzodat 
kérjük küldd el a job@alpine.hu e-mail címünkre a betölteni kívánt pozíció 

megjelölésével , fizetési igény megadásával.

Telefonszámunk: 06-23/534-111, 06-23/534-122 
Facebook elérhetőségünk: www.facbook.com/Alpine Hungary

 

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

CSOMAGOLÓKAT, 
GÉPKEZELŐKET, 
RAKTÁROSOKAT, 
KOMISSIÓZÓKAT, 

TARGONCAVEZETŐKET  
 keresünk 2-3 műszakos munkarendbe 

23. kerületbe és Pest megyei  
telephelyekre.    

Felvételi: 
 2017.02.07.13.00 óra

23.ker Táncsics Művelődési Ház 
Grassalkovich u. 122-124.   

Érdeklődni: 
06 70 342 1653

CSEPEL METALL 
VASÖNTÖDE KFT.
H-1211 Bp., Öntöde u. 2-12.

Felvételre keresünk 
ÖNTÖDEI

BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT.

Bérezés megegyezés szerint. 
Igény esetén szállást biztosítunk.
Jelentkezni Borbély Anettnél 

munkaidőben 8-15-ig 
a 06-70/702-4248

telefonszámon lehet.
e-mail: 

anett.borbely@csepelmetall.hu

CSEPEL METALL 
VASÖNTÖDE KFT.
H-1211 Bp., Öntöde u. 2-12.

FELVÉTELRE
KERES 

- Esztergályost
- Lakatost

Bérezés megegyezés 
szerint.

Jelentkezni Varga Kálmánnál 
munkaidőben 8-15-ig 
a 06-70/702-4232-es

telefonszámon lehet.
e-mail: 

anett.borbely@csepelmetall.hu
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A Főtávra hivatkozva próbál-
nak meg bejutni csalók távfű-
téses lakásokba, hogy onnan 
pénzt, értékeket vigyenek el – 
hívta fel a fi gyelmet hivatalos 
közleményében a cég.

A Főtáv Zrt. felhívja a la-
kosság fi gyelmét, hogy szak-
emberei minden esetben a 
társaság emblémájával jól 
látható módon ellátott mun-
karuhát viselnek, és arcképes 
kártyával rendelkeznek. To-
vábbá a Főtáv Zrt.-nek nincs 
ma már egyetlen olyan szol-
gáltatása sem, amelyért a 
szakemberek a helyszínen 
készpénzt kérnének el, vagy 
ne előre egyeztetett időpont-
ban végeznének munkát. 

A Főtáv Zrt. kéri a lakossá-
got, hogy amennyiben a társa-
ságra hivatkozva munkavégzé-
si indokkal szerelők akarnak 
az Önök lakásába bemen-
ni, hívják a távhőszolgáltató 

telefonos ügyfélszolgálatát 
a 06 1 700 7000-es számon. 
A rendőrség ugyanerre kér 
mindenkit, ha az érkező va-
lamely közműszolgáltatóra 
hivatkozva szeretne bejutni 
a lakásba, az otthon tartóz-
kodó minden esetben hívja 
fel a szolgáltatót! A 112-es se-
gélyhívót tárcsázza, ha az il-
lető rendőrnek adja ki magát, 
a valós céllal érkező személy 
ugyanis minden esetben meg-
várja az azonosítást. 

Általánosságban igaz, hogy 
a szolgáltatók ma már nem 
végeznek, végeztetnek olyan 
munkát, amiért a helyszínen 
készpénzt kérnének el. Az 
sem jellemző, hogy kész-
pénzben adnák vissza a túl-
fi zetést, ezt rendszerint jóvá-
írják, vagy ha mégis pénz jár 
vissza, azt a postás kézbesíti, 
az átvételét pedig aláírással 
kell igazolni.

Vigyázat! Vigyázat! 
Csalók próbálkoznak!Csalók próbálkoznak!

A kormány 1 milliárd forin-
tot biztosít a Helsinki út, a 
HÉV- és a vasúti sínek fölött 
átívelő gyalogos- és kerékpá-
ros híd megépítésére – közöl-
te az örömhírt a január 19-
ei képviselő-testületi ülésen 
Szabados Ákos. Pesterzsébet 
polgármestere emlékeztetett 
arra, hogy a beruházással az 

önkormányzat régi álma va-
lósulhat meg

– A híd komoly előrelépés 
lesz Pesterzsébet fejlődése és 
közbiztonsága szempontjá-
ból. A Kis-Duna parton és 
környékén lévő sportkomp-
lexumok és a tervezett to-
vábbi fejlesztések könnyebb 
megközelítése nemcsak az 

egészségjavítás, de az után-
pótlásbázis kiszélesítése 
szempontjából is jelentős, 
valamint lehetővé teszi majd 
az óvodások és iskolások mi-
nél szélesebb körének bevoná-
sát a sportolási lehetőségekbe 
– hangsúlyozta.

A beruházás várhatóan már 
idén májusban kezdődik.

Híd a városközpont Híd a városközpont 
és a Duna-part közöttés a Duna-part között

Február 19-ig várja a korcsolya szerelmeseit a soroksári jégpálya
Soroksáron, a Hősök terén, a Nagytemplom mögötti területen közel 400 m2-es felületű, szabadtéri 

műjégpályán hódolhatnak kicsik és nagyok ennek a nagyszerű téli sportnak. A pálya használata ingye-

nes, kesztyű és sapka használata kötelező. Dél-PestDél-Pest

Valentin bútor
valentinbutor.hu • Bp., XXI., Szállító u. 7.

36-30/304-5811 • 36-70/585-2277
valentinbutordiszkont@gmail.com

nyitva tartás: H-Sz: 09-18, V: zárva

Carina kanapé 197 cm

Polaris sarok ülőgarnitúra, 
ágyazható, ágyneműtartós

Royal étkező,
6 db szék  + 1 db asztal

ára: 85.000,-Ft

Carisa ágykeret 160×200 cm 
matrac nélkülModern nappali sor, 250 cm 

LED-világítással

ára: 139.900,-Ft

160×200 cm

ára: 89.700,-Ft

Tokyo szekrénysor, 390 cm 
LED-világítással

ára: 68.700,-Ft

ára: 199.000,-Ft

ára: 77.900,-Ft
Geri étkező, 6 db szék  + 1 db asztal

ára: 75.800,-Ft

ára: 46.000,-Ft

Akciós franciaágy, szivacsos, 
ágyneműtartós 

300×200 cm

ára: 73.900,-Ft

ára: 55.500,-Ft

Patryk kanapé 220×78 cm
ágyazható, 

ágyneműtartós 160×203 cm

Carina XL sarokülő,
ágyazható, 
ágynemű- 
tartós

Best tolóajtós 
gardrób

ára: 65.000,-Ft

ágyazható, 
ágyneműtartós

létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.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

ADÁS-VÉTEL
VADÁSZHÁZAMBA  trófeákat, hullott szarvas-
agancsot, vadászhagyatékokat, gyűjteményeket 
vásárolok. Tel.: 06-30/849-47-86

IPARI EZÜST,  platina, palládium, amalgám 
felvásárlása, helyszínen kp. fi zetéssel. Tel.: 
06-70/292-1004

ALBÉRLET

CSEPELEN, az
Ady lakótelepen

10 m2-es szoba kiadó
38 000 Ft-ért.

Érd.: 06-20/998-2369

ÁLLAT

CSIRKE KISTERMELŐTŐL.  Kukoricán nevelt, 
jó ízű csirke eladó! Telefon: 06-30/997-9617

ÁLLÁS
ORSZÁGOSAN MŰKÖDŐ  ingatlanközvetítő iroda 
Budapestre munkatársakat keres! A képzés ingye-
nes. Ingatlaneladás után a jutalék 50%. Érdeklőd-
ni: 06-30/3191-366

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

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!

VAGYONŐRÖKET KERESÜNK  kiemelt igé-
nyes munkahelyre azonnali kezdéssel, régóta 
működő megbízható céghez. Nyugdíjasok is! 
06-20/446-1963

GYÁLI KONTAKTLECSEGYÁRBA 
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT 

KERESÜNK!
Bejelentett hosszú távú 

 

 

 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ  beépítőket keresünk 
budapesti munkavégzéssel. Tel.: 06-30/994-8277

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

AUSZTRIAI NIGHTCLUB  hostess munkára keres 
csinos lányokat 19 éves kortól, top keresettel. Tel.: 
00-43-664-599-96-95, 06-30/313-35-16

BIZTOSÍTÁSI IRODA  telefonos munkatársakat 
keres! Érd.: 06-30/768-1250

IX. KERÜLETI  nagykereskedelmi vállalat te-
hergépkocsi vezetőt keres. Érettségivel rendel-
kező előnyben. Tel: 06-20/944-6579

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!

Nők által is könnyen végezhető 
BETANÍTOTT MINŐSÉGELLENŐR 

munkakörbe keresünk  
munkatársakat Budapestre  

3 műszakos beosztásba
Munkakezdés azonnal!

bónusz

munkakörnyezet

Jelentkezés a:  

LEGYÉL TAGJA  a műszaki eladói csapatunknak! 
Háztartási cikkeket értékesítő budapesti boltháló-
zat eladókat és üzletvezetőt keres. Önéletrajzokat 
a tboylogisztika@hotmail.com címre várjuk!

KÖZÉTKEZTETŐ CÉG  újpesti vagy zuglói mun-
kavégzéssel keres munkatársakat szakács, étel-
szállító sofőr, tálalókonyhai kisegítő (4 vagy 8 
órás munkavégzéssel), főzőkonyhai kisegítő, 
fekete mosogató munkakörökbe. Amit kíná-
lunk: stabil háttér, béren kívüli juttatások, hosz-
szú távú munkalehetőség. Az önéletrajzokat
kozetkeztetes. munka@gmail.com címen várjuk. 
Érdeklődni lehet a 20/483-3781 (konyhai kisegítő, 
szakács), 20/486-5341 (sofőr, mosogató) számon.

MUNKAER� FELVÉTEL 
Budapest több kerületébe,  

azonnali kezdéssel.  
Közétkeztetési cég, nagyüzemi 

konyhákra az alábbi munkakörökben 
hirdet felvételt.

• gépkocsivezet� 

• szakács 

• hentes 

• konyhai kisegít�

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

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

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

HASZNÁLTRUHA ÜZLETÜNKBE  keresünk női 
alkalmazottat a IV. kerületbe (Újpest központ), 
metrótól 80 méterre. ruhaboltpest@gmail.com 
T.: 06-70/883-7943

A DAEJUNG  Hungary Kft. pátyi telephelyére keres 
könnyű fi zikai munkára operátorokat. Elvárás: 8 
általános végzettség! Amit kínálunk: 8 órás mun-
kaidő, ingyenes buszjárat, bónusz, szabad hétvé-
gék, túlóra lehetőség. 06-30/194-0239

ALKALMAZOTTI JOGVISZONNYAL  biztosítási 
ügyintézőket keresünk, akár ügyfélszolgálati 
munkakörbe. Érd.: 06-30/768-1250

VIDÉKI GYERMEKFOTÓZÁSHOZ  40 év körüli női 
segítséget keresek Budapest és környékéről. Tel.: 
06-20/9429-829

ARANY

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

06-70/608-6082

Készpénzes exklusív 
felvásárlás!

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

borostyán: 5000 Ft/g-tól
KARÓRA 

FELVÁSÁRLÁS

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!

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
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Arany, ezüst, briliáns  
felvásárlás!

HISZEM, HOGY A TISZTESSÉGES MAGATARTÁSNAK VAN JÖVŐJE!

Dinasztiánk harmadik generációja vagyok, aki folytatja a több 
évtizede tartó családi hagyományt, a szép tartós értékek felku-
tatását, felvásárlást. Édes-apám a legnagyobb ékszerkeresked�. 
A t�le tanult sok évtizedes tapasztalatot és az 5-ös min�sítés� 
bizonyítványomat, nemcsak magánszemélyek, 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

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

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

EGYÉB
II. OSZTÁLYÚ  trapézlemez akció! Horganyzott és 
színes trapézlemezek 950-1400 Ft/m² (nettó).Tel.: 
06-29/367-618, 06-70/318-9472

ELTARTÁS
Gépjárművel rendelkező 

jó egzisztenciájú középkorú nő 
életjáradéki-, eltartási szerződést 

kötne idős személlyel. 
Főzést, takarítást, bevásárlást, 

gondozást is vállal.
tel.: 06-20-379-2352
FESTÉS-MÁZOLÁS

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

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

GONDOZÁS
EGYEDÜLÁLLÓ  , kulturált fi atalember idősek 
masszírozását vállalja, minden jellegű házimun-
kát is vállal, odaköltözéssel is. Megegyezés szerint. 
06-70/673-9440

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

MEZŐKÖVESD  belvárosi többgenerációs, meg-
osztható ház sürgősen eladó. Ár:13,8M Ft. Tel.: 
06-20/513-9453

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  1-2 szobás végrehajtásos, fel-

mondott hiteles ingatlant keresek. Tel.: 

06-70/328-5770

KÁDFELÚJÍTÁS
KÁDFELÚJÍTÁS HŐKEZELÉSSEL  , 5 év garanciával. 

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

240-9637, 06-30/989-4284

KAPUTECHNIKA
MOLNÁR KAPUTECHNIKA  szerelés, javítás, ki-

vitelezés, villanyszerelés. Tel.: 06-70/774-68-43

KÉMÉNY
KÉMÉNYBÉLELÉS  , szakvélemény ügyintézés, 

kondenzációs kazánok bekötése, szerelt kémény, 

kéményfelújítás: 06-30/290-8902

… az Ön kéménye 
biztonságos?

Kémény-építés, 
kéménymagasítás, 
kémény-felújítás.

06 30 959 3204

kemeny2015@gmail.com

KÉMÉNYFELÚJÍTÁS
KÉMÉNYBÉLELÉS

TURBÓS, KONDENZÁCIÓS 
KÉMÉNYEK

ÉPÍTÉSE
Tel.: +36-30/636-80-36 

info.fh2015@gmail.com

KÖNYV
TELJES KÖNYVTÁRAKAT,  régi és modern könyve-

ket (idegen nyelvűeket is) könyvgyűjteményeket, 

levelezőlapokat, CD-ket, hagyatékot korrekt áron 

vásárolunk Budán is. Díjtalan kiszállás! NOSZTAL-

GIA ANTIKVÁRIUM 1136 Budapest, Pannónia u. 26. 

Tel.: 06-30/950-8324, 339-8200, ifj . Nagy László.

RÉGI KÖNYVEK,  könyvtárak, hagyatékok véte-

le magas áron. Díjtalan kiszállással házhoz me-

gyünk. FONT ANTIKVÁRIUM 1062 Bp., Andrássy 

út 56. Tel.:332-1646 Nyitva: 10-18-ig. E-mail: 

fontantikvarium@gmail.com

LAKÁSFELÚJÍTÁS
LAKÁSOK FELÚJÍTÁSÁT,  családi házak építését, 

kőművesmunkát, festést, mázolást, burkolást, 

homlokzatszigetelést, térkövezést vállalunk. 

20/249-4793

MEZŐGAZDASÁG
KUKORICAVETŐMAGOK  : Dekalb, Pioneer, 

Syngenta januárban akciósan rendelhetők ház-

hozszállítással. www. kukoricavetomag. hu Tel.: 

06-20/980-4449

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

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

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, szekrény-

sort, bútorokat, dunnát, párnát, valamint tel-

jes hagyatékot vásárolok. Azonnal fi zetek. Tel.: 

06-30/396-4495

SZARVASAGANCS

Agancs  
felvásárlás!

06-30/778-6062

Hagyatékot is!

SZOLGÁLTATÁS
LAKATOSMESTER!  Zárnyitás, zárszerelés, rácsok, 

kapuk, kerítések készítése, lakatosmunkák. Tel.: 

06-30/299-1211

SZŐNYEG, KÁRPIT
Minőségi szőnyeg- és kárpittisztítás

Melegvizes mélymosás, 
vegytisztítás, szegés, javítás

Háztól házig - 2 nap alatt 
www.szonyegexpressz.hu

06-1/280-7574; 06-30/94-94-360

TETŐ
TETŐJAVÍTÁST  , lapostetők szigetelését, új te-
tők ácsolását, kéményjavítást, festést, mázolást, 
homlokzatszigetelést, kőművesmunkákat válla-
lunk akár anyagbeszerzéssel együtt. 70/305-7697

MAGAS ÉS LAPOSTETŐK  kivitelezését, fel-
újítását, javítását, szigetelését, ezek bádo-
gosmunkáit vállalom! 35 év gyakorlattal! Tel.: 
06-20/92-68-321

TOLLTISZTÍTÁS

ÜDÜLÉS
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

TÉLI AKCIÓ!!!  Apartmanokban, fürdő 50 m. 6 nap 
5 éj szállás, 5 félpanzióval, garázzsal, wifi , idegen-
forgalmi adóval CSAK 21.750 Ft. http://hajduszo-
boszlo.jaszbere. hu Tel.: 30/3817941

KUKORIRIRIRIRIRIRIRIIICAVCAVCAVCAVCAVCAVCAVCAVCAVCAVCAVCAVVC VVETŐETŐETŐETŐETŐETŐETŐETŐETŐETŐETŐETŐETŐTŐETŐMAGMAGMAGMAGMAGMAGAMAGMAGMAGGMAGMAGGMAGMAGMA OKOKOKOKOKOKOKOKOOOKOK ::::: ::: DekDekDekDekDekDekDekDekDekDekDekDekDekDekDekDekalbalbalbaalbalbalalbalalbalbalbaa , Pioneer, 

SynSynynynSynynSynSynynynyny gengengengengenenenenenenenentattatatatatatatatat januárban akciósan rendelhelhelhehehelhelhelhelhelhehetőktőktőktőktőktőktőktőktőktőktők háháháháháhháháhhház-

hozhozhozhozozozozozhhozhozszászászászázázázázzááász llílll tással. www. kukoricavetomag. g.g. g.g. g. g. gggg huhuhuhu hu huhuhu huhhu TelTeTelTelelelelelTeel.: 

06-20/980989809809809809808080980980800800-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-4444-444449494949494949494949494949499
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Februárban Budapesten a Zenevonat! 
Február 12-én a Budapest Kongresszusi Központban az LGT dalai csendülnek majd fel. A 

rajongók a jól ismert slágereket az LGT ikonjaival, Karácsony Jánossal és Solti Jánossal 

élvezhetik, fellép a műsorban Heincz Gábor Biga és Veres Mónika Nika is. KikapcsolóKikapcsoló
MIKOR
ÉS HOL?
KULTURÁLIS 
PROGRAMAJÁNLÓ
Január 28., szombat
17.00 A Dzsungel könyve

2 felvonásos gyermekbalett és mo-
derntánc-előadás Strausz Eszter ba-
lettiskolájának közreműködésével. 
Helyszín: Vigyázó Sándor Művelődési 
Ház (XVII. ker., Pesti út 113.)
Január 29., vasárnap
10.00 Kakaómozi gyerekeknek: A 
százegy dalmata története

A vetített rajzfi lmekhez kapcsoló-
dóan minden vasárnap a mese ihlette 
kézműves foglalkozás várja a gyereke-
ket. Helyszín: Csillaghegyi Közösségi 
Ház (III. ker., Mátyás király út 11-15.)
19.00 Regejáró Misztrál Művésze-
ti Klub

Helyszín: Budavári Művelődési Ház 
(I. ker., Bem rakpart 6.)
19.00 Jazzpresszó - Sequence

Kézdy Luca és Szendőfi  Péter hang-
szereik virtuóz mesterei. A kísérlete-
zésre mindketten mindig nyitottak. 
Ebben a különleges duóban mindösz-
sze egy hegedű és egy dobfelszerelés 
segítségével képesek a hallgatóságot 
a székeikhez szögezni. Helyszín: Vi-
gyázó Sándor Művelődési Ház (XVII. 
ker., Pesti út 113.)
Február 1., szerda
15.00 Nosztalgia táncklub

Fellép a Kristály duó. Helyszín: Eöt-
vös10 (VI. ker., Eötvös u. 10.)
Február 3., péntek
19.00 A hegyek hegye

Klein Dávid és Suhajda Szilárd 
hegymászók vetítéssel egybekötött 
élménybeszámolója a Johnnie Walker 
K2 Expedícióról. Helyszín: Vigyázó 
Sándor Művelődési Ház (XVII. ker., 
Pesti út 113.)
Február 4., szombat
17.00 Rutkai Bori Banda: Rizibizi 
farsang családi koncert

A Rutkai Bori Banda a legbulisabb 
nótáit veszi elő erre a napra, hogy 
megtáncoltassa a kicsiket és a na-
gyokat. Aki ismeri a zenekar leme-
zeit (Sárkányjárgány, Pizsamátor), 

az tudja, hogy igazi családi diszkóra 
számíthat. Nem csak a gyerekeket, de 
a szülőket, nagyszülők is megtáncol-
tatják. Fantáziadús mesedalok, szín-
pompás jelmezek és bábok, és egy 
nagyszerű zenekar várja a táncosked-
vű közönséget. Helyszín: Marczibá-
nyi téri Művelődési Központ (II. ker., 
Marczibányi tér 5/a.)
18.30 Hangutazás és hangfürdő

A Hangutazás és hangfürdő egy 
olyan zenei utazásra hív, amelyen 
harmonikus csengő-bongó tálak, 
gongok és más egzotikus hangsze-
rek összhangzásából egy kis ihlet-
tel olyan biztonságos tér jön létre, 
amiben mindenki megnyílik önmaga 
előtt, és találkozhat saját valódi rez-
gésével, tudatosságával. A hangsze-
rek mélyebb tudatállapotba segítik a 
hallgatót, hogy felülemelkedhessen a 
hétköznapi gondolatok kavalkádján, 
és elhagyva az elme irányítását, a szív 
terébe helyezkedhessen. 60-70 percen 
keresztül fekvő pozícióban, közvetle-
nül a testre hatnak a test közelségé-
ben indított gyógyító rezgések. Hely-
szín: Békásmegyeri Közösségi Ház, 
(III. ker., Pethe Ferenc tér 2.)

Február 8., szerda
09:30 „Zenegyerekeknek!” 

Forrai Katalin, a magyar zenepeda-
gógia nagykövetének szakirodalmá-
ra épülő zenés gyermekfoglalkozás, 
amely kiegészül népszerű gyer-
mekdalokkal, népdalokkal, hagyo-
mányőrző elemekkel, körtáncokkal, 
mondókákkal. 6 éves korig ajánlott. 
Helyszín: Eötvös10 (VI. ker., Eötvös 
u. 10.)
16.30 Fűben-fában

Csalánba nem üt a ménkű. Hely-
szín: Civil Ház (III. ker., Kolosy tér 
2. Piac I. emelet)
18.00 Na, de őszintén! – Papp János 
beszélgetős műsora

 „Baudelaire azt írja, hogy a nagy 
közhelyeket kell jól megírni! Gondo-
latát tovább szőve azt hiszem, hogy a 
nagy közhelyekről lehet igazán tartal-
masan beszélgetni. Vagyis az életről, 
a halálról, a szerelemről, Istenről és a 
természetről.” Papp János beszélge-
tőtársai nagyszerű alkotóművészek, 
akik az említett témákban mondják el 
őszinte, megszívlelendő gondolatai-
kat. Helyszín: Békásmegyeri Közössé-
gi Ház, (III. ker., Pethe Ferenc tér 2.)
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A hangverseny címszerep-
lője, a katalán Xavier Sabata 
jól ismert a magyar közönség-
nek, az Operaház Vivaldi: Farna-
ce című produkciójában szintén a fő-
szerepet alakította a közelmúltban. A 
koncert a Savaria Barokk Zenekar és 

Németh Pál kar-
mester Händel orató-
riumait bemutató sorozatának része.

 „Költészettől és örömtől sugárzó 
zenei ünnep” – ez a találóan tömör 
jellemzés Romain Rolland szép meg-
határozása Händel nagy oratóriumá-
ról. A zeneszerző alkotói, egészségi, 
pénzügyi válságból sikeresen kilá-
balt, megújult energiáját tükrözi a 
nagy bölcs uralkodóról, Dávid fi áról, 
Salamon királyról szóló remekműve. 
A három felvonásban elhangzó mű-
vet február 1-jén 19.30 kezdettel te-
kinthetjük meg a Zeneakadémián.

G. F. G. F. 
Händel: Händel: 
SolomonSolomon

A Franciaország távoli csücskében, 
egy árvaházban élő kis Félicie-nek 
egyetlen szenvedélye van: a tánc. 
Legjobb barátjával, a feltalálói ba-
bérokra törő Victorral vakmerő 
szökési tervüket végrehajtva 
Párizs felé veszik az irányt, 
a fények városába, ahol 
éppen csak belekezd-
tek az Eiffel-torony 
építésébe! Félicie-re 
sosem tapasztalt 
küzdelmek várnak; 
legjobb formáját 
kell hoznia és ta-
nulnia kell hibái-
ból, hogy valóra 
váltsa legvadabb 
álmát: ő legyen 
a párizsi opera 
prímabalerinája.

A legnagyobb hazai nevek közül 
már többen ott sorakoznak a Szege-
di Ifjúsági Napok 2017-es fellépői-
nek listáján. 

A SZIN 2017-ben 
augusztus 23-26. kö-

zött jelentkezik, de 
addig is egy ösztön-

díjat alapított, mellyel 
szegénysorban élő tehet-

séges fi atalok zenei képzé-
sét igyekszik segíteni.
Az már biztos, hogy a hazai 

zenei élvonal első soraiból töb-
ben is igent mondtak a Szegedi If-

júsági Napok szervezőinek felkéré-
sére. A „napfény városában” a nyár 
utolsó napjaiban együtt rúghatjuk 
majd a Tisza-parti homokot a Pun-
nany Massif, a Quimby, a Hősök, a 

Wellhello, a Ha-
lott Pénz, a Sza-
bó Balázs Bandá-
ja, az Irie Maffi a, 
a Brains, a 30Y 
vagy éppen Maj-
ka zenéjére.

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

William Shakespeare:William Shakespeare:

III. RichárdIII. Richárd

Ifjú zenei tehetségeket Ifjú zenei tehetségeket 
támogat a SZINtámogat a SZIN

Ikrek
Ezen a héten folyamatosan 

tele lesz energiával, 

ráadásul minden olyan 

könnyen összejön, anél- 

kül, hogy különöseb-

ben meg kellene 

bármiért is eről- 

tetnie magát.  

Bika
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De 
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lomra!

Rák

Több időt kellene szánnia 

lelki világának rendbetéte- 

lére. Ha megtisztítja és 

átrendezi környezetét, 

meglátja, a lelkében is 

be fognak indulni a 

szükséges 
folya- 

matok. 
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Skorpió

Leterheltnek érzi magát és 

bármerre is lép, falakba 

ütközik. Úgy érzi, mintha 

a 
Sors 

szándékosan 

hátráltatná. Talán így 

is van, és jó okkal 

próbálják 

Önt 

visszafogni!

Nyilas
Nyugodt, kiegyensúlyozott, 

ugyanakkor pozitív és 

eredményes napok vár- 

nak önre. Mostanában 

igazán elégedett lehet 

önmagával és telje- 

sítményével min- 

den téren.

Bak

Számos dolog m
ásképp fo

g 

alakulni a következő na- 

pokban, m
int a

hogy te
r- 

vezte, 
ez 

meglehe- 

tősen 
bosszantani 

fogja Önt, 
és egyes 

terveinek 
sajnos 

gátat is
 fo

g vetni. 
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ze
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t 
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zá
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N
em

 

b
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ja
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!

Robbie Williams
A Vízöntő férfi igazi vezér-

egyéniség, karizmatikus jellemé-

vel követőket gyűjt maga köré. 

A február 13-án született Robert 

Williams szólókarrierje kezdete 

óta folyamatosan a popzene 

csúcsán van.

BalerinaBalerina

Gregorián a Kongresszusi Központban
Február 5-én Budapestre érkezik a „Gregorian: Final Chapter Tour 2017”. A nagyszabású koncert 

során a hagyományos gregorián ének és a kemény rock különleges zenei elegyét élvezheti a kö-

zönség, látványos speciális effektusokkal megfűszerezve. KikapcsolóKikapcsoló

A Rózsák Háborújának utolsó felvo-
nása: a fehér rózsa, a York-ház vérgő-
zös belviszálya a hatalomért. Richárd, 
Gloucester nyomorék hercege nem ri-
ad vissza semmitől: testvérgyilkossá-
gon, a királyhű lordok lemészárlásán 

át vezet az útja a tró-
nig. Richárdot 

anyja is 
megátkozza, és áldozatainak kísér-
tetei szörnyű végét jövendölik. Ek-
kor a lázadó Richmond már átkelt 

a csatornán seregével együtt, 
hogy Richárdot megfossza a 

koronától…
A Nemzeti Színház 

előadását Valló Péter 
rendezte.
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Tekintsék meg megújult weblapunkat: louisgaleria.hu A Louis Galériában az értékbecslés ingyenes!

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!K!

„Az üzleti élet alapja a becsület”
30 éve ebben a szellemben végzem felvásárlói tevékenységemet.  Büszke vagyok arra, hogy 5-ös 

minösítésű szakmai tevékenységemet nemcsak hazai magánszemélyek, hanem szállodák is igénybe 

veszik. Tisztességes üzleti szellemmel az ország bármely pontján felvásárolok akár teljes hagyatékot is.

Lakatos Lajos (szakképzett műtárgykereskedő)

Omega  
Chronograph

Acél:   
akár 300 000 Ft

Arany:   
akár 600 000 Ft

Patek Philippe
Arany: akár  
4 000 000 Ft

Acél: akár  
2 000 000 Ft

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

Törtarany és fazonarany felvásárlás!

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

Az á
rvál

tozá
s jo

gát 
fenn

tartj
uk.

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

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

Ezüsttárgyakért kimagasló 
árat fizetünk készpénzben!

Arany  
zsebóra

250 000 Ft– 
600 000 Ft

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

Minél nagyobb, annál jobb!

Korall ékszereket  
vásárolunk! 

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

A HÍR IGAZ!!!  
A sárga golyós borostyánt  

súlytól függően  
50 000–100 000–200 000– 

300 000 Ft-ért vásároljuk!!

I.W.C.  
Schaffhausen

Acél: akár  
250 000 Ft

Arany: akár  
500 000 Ft

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

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