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VIHARJELZÉS NÉGY TAVON
Április 1-jétől országos viharjelző rendszer működik a nagy tavakon. (2
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Dél-Pest

„„AAAAA kkkööözöönséégem 
ttürelmesen várt rám”
ÁÁprilis 2-án vette kezdetét A

NNagy Duett című műsor a TV2 

ccccsc atornán, amelyben Janicsák 

VVVVeV ca a profi énekesek táborát 

eeereree ősősítíti.i. 4.4. ololdadalall

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

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

www.begavill.hu

A BEGAVILL-2003 Kft.
tapasztalt

VILLANYSZERELŐ SZAKMUNKÁSOKAT 
keres budapesti munkavégzésre.

KÖRÚT KFT. 
AUTÓSISKOLA

Bp., XXI. Kossuth L. u. 117. 
Tel.: 276-3225, 

06-20/9418-776 
e-mail: korutkft@gmail.com

Eng.sz.: E000150/2014

TANFOLYAM INDÍTÁSOK:
B kat. és motor: 2017.04. 19.  
C kategória: folyamatos
CE, D kat.: folyamatos   
GKI tehergépkocsi és autó- 
buszvezető: folyamatos
ADR: folyamatos 
Gépkezelő (targonca, 
földmunkagép, emelőgép):
 folyamatos
(E-learning - távoktatás- folyamatosan

  - személyautó, motor, tehergépkocsi, 
autóbuszvezető és GKI kategóriákban )

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.

M�anyag, fa nyílászárók!

• Bontás-beépítés
• Redőny, reluxa

•  5-6 légkamrás 
profilok

INGYENES TERVEZÉS, FELMÉRÉS, ÁRAJÁNLAT A MEGYE EGÉSZ TERÜLETÉN!

Tel.:  06-30/385-9059 
06-30/308-5588
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-30% Extra

-50%
kedvezmény!

Keressen minket a facebookon: minőségi nyílászárók olcsón közvetlenül a gyártótól
e-mail: bakonyablakbp@gmail.com • web: www.bakonyablak.hu
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 ■ Idén tartalmi meg-

kötés nélkül, ápri-

lis 18-ig nevezhetnek 7 

és 16 év közötti fiata-

lok a Janikovszky Éva 

meseíró pályázatra.

A Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár a Móra Kiadóval kö-
zös pályázatára idén szaba-

don válasz-
tott témát 
feldolgozó 

meséket 

várnak. Pályázni magyaror-
szági és határon túli telepü-
lésekről egyaránt lehet, és 
minden jelentkező egy, ma-
ximum öt A/4-es oldal ter-
jedelmű, nyomtatásban ed-
dig még meg nem jelent írást 
nyújthat be.

A tavalyi felhívásra össze-
sen 1218 pályamű érkezett; a 
7-9 éves korosztály 312, a 11-
13 évesek 747, a 14-16 évesek 
pedig 159 alkotást küldtek. A 
meséket a könyvtár könyvtá-
rosaiból álló előzsűri értékeli 
és választja ki a továbbjutó-
kat, amelyeket a szakmai zsű-
ri bírál el. Ennek tagjai ebben 
az évben is Szepes Erika iro-
dalomtörténész és Rigó Béla 
író, költő, szerkesztő.

Az idei díjátadót május 
26-án rendezik meg a Köz-
ponti Könyvtár palotatermei-
ben.

Gyerekírók alkotásait Gyerekírók alkotásait 
várják a meseíró pályázatravárják a meseíró pályázatra

 ■ Április 1-jén elindult az 

országos viharjelző rend-

szer működése az or-

szág négy nagy taván.

A Balatonon, a Tisza-tavon, a 
Velencei-tavon és a Fertő ta-
von összesen 55 viharjelző 
állomás működik majd ok-
tóber 31-ig.

A viharjelzés mellett mobil-
telefonos alkalmazást is fej-
leszt az Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság, a 
Tavihar nevű program segít-
ségével nyomon lehet követni 

a viharjelzéseket. Emellett to-
vábbfejlesztik a veszélyhely-
zeti értesítést nyújtó Vész 
alkalmazást is: a Vész 2.0 
a turisztikai főszezonban 
lesz elérhető, és lehetősé-
get ad majd a felhasználók-
nak a beérkező információk 
rendszerezésére.

A tizenhét éve működő vi-
harjelző rendszer az országos 
Meteorológiai Szolgálat által 
gyűjtött adatokon alapul, a 
jelzés a nemzeti távközlési 
gerinchálózaton jut el a ve-
zérlő szerverekig, amelyek 

rádiókapcsolaton keresztül 
továbbítják azokat a viharjel-
ző állomásokra.

A viharjelzésnek változat-
lanul két fokozata van: az el-
ső fokozatban percenként 45 
villanás fi gyelmeztet az órán-
ként 40 kilométeres sebessé-
gű szélre, ekkor a fürdőzés 
legfeljebb a parttól 500 mé-
terre lehetséges. A második 
fokozat percenként 90 villa-
nással 60 kilométeres szélre 
és vihar közeledtére hívja fel 
a fi gyelmet, amikor a vizet 
azonnal el kell hagyni.

Országos viharjelző rendszer Országos viharjelző rendszer 
működik a nagy tavakonműködik a nagy tavakon

Újra lesz gyermekjogi roadshow
Idén is megrendezik a „Gyere-K-épbe” elnevezésű gyermekjogi tájékoztató programsorozatot, amely a gyermek-

otthonokban, nevelőszülőknél élő gyermekeknek és kísérőiknek nyújt egész napos színes, gyermekjogi ismeret-

terjesztő információkat, idén április 1. és június 8. között hét helyszínen - köztük Budapesten is - állomásozik majd.AktuálisAktuális
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www.szinesfenymasolok.hu
info@manualhungary.hu

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

Manual Hungary Kft.

További információk: Tel: 06 99 888 400 
info@hotellover.hu | WWW.HOTELLOVER.HU

SZENIOR NAPOK 
A LÖVÉRBEN

SOPRONI PIHENÉS ÖRÖKIFJAKNAK
2017. június 23-ig

Ha felmutatod ezt a hirdetést, 30% kedvezményt kapsz a 
beiratkozási díjból! Egy képzéshez egy kupon használható fel!

SZÁMALK-SZALÉZI SZAKGIMNÁZIUM

A LEGRÖVIDEBB ÚT A TUDÁSIG

SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium
1119 Bp., Fejér Lipót utca 70.
OM: 035490; Nyilv.t.sz: E-000763/2014

Az államilag támogatott oktatás 
részleteit megtalálod honlapunkon: 
www.szamalk-szki.hu
Érdeklődj munkatársainknál: 
info@szamalk.hu; Tel.: 1/883-3655

Művészeti, informatikai, turisztikai és 
pedagógiai szakirányaink közül mindenki 

megtalálja azt, amiben tehetséges!
Gyere el nyílt napunkra 

április 20-án
és győződj meg erről Te is!

Takarítói állások
IV. kerületi egészségügyi intézménybe 6 órás, 
délelőttös takarítót keresünk (8:00 – 14:00)
Telefon: 06 20 329 9265
I. kerületi irodaházba 8 órás nappalos és 6 
órás esti takarítót keresünk. Erkölcsi bizonyít-
vány szükséges!
Telefon: 06 20 429 6487
VIII. kerületi hipermarketbe parkolós kollégá-
kat, valamint nappalos és éjszakás takarító-
kat keresünk, 8 órás munkavégzésre.
Telefon: 06 20 329 9916
IX. kerületi hipermarketbe parkolós kollégá-
kat, valamint nappalos és éjszakás takarító-
kat keresünk, 8 órás munkavégzésre.
Telefon: 06 20 316 9088
XI. kerületi bevásárlóközpontba főállású és 
másodállású takarítókat keresünk, délutános 
műszakra.
Telefon: 06 20 400 3260
XI. kerületbe éjszakás és nappalos takarítókat 
keresünk, irodaház takarításához, 8 órában.
Telefon: 06 20 779 3198
XIV. kerületi hipermarketbe parkolós kollégá-
kat, valamint nappalos és éjszakás takarító-
kat keresünk, 8 órás munkavégzésre.
Telefon: 06 20 329 9939
Vecsési hipermarketbe azonnali kezdéssel 
takarító kollégákat keresünk
Telefon: 06 20 329 9944
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Bátran használjuk a zöldfűszereket!
A köretekre (burgonya, rizs, köles, kuszkusz, burgur, hajdina) tegyünk mindig friss petrezse-

lyemzöldet, amikor már készre főztük őket. A salátákat többféle zöldfűszerrel ízesíthetjük, 

bátran használjunk kaprot, zellerzöldet, bazsalikomot, koriandert vagy éppen petrezselymet. 

Ha úgy érezzük, itt az ide-
je valami újat kipróbálni a 
konyhában a gabonák terén, 
de nem igazán tudjuk, mihez 
nyúljunk, íme 3 olyan ősi ga-
bona, amelyektől eddig talán 
ódzkodtunk, de meglátjuk, ér-
demes tenni velük egy próbát!

ZAB

Listánkban ez a gabonafajta a 
legismertebb, mely főleg a di-
étázók körében oly népszerű.

Rostban, tápanyagban, an-
tioxidánsban gazdag, és ez a 
leginkább fehérjedús gabona-
féle mind közül. Van benne 
B1- és E-vitamin, vas, kálium, 
magnézium, szelén és man-
gán is. Bár hántolni szokták, 

de szerencsére nem távolít-
ják el róla a csírát és a korpát.

A zabliszt remek kiváltója 
lehet fehér társának, így süte-
ményekhez, palacsintákhoz, 
valamint kenyérhez is hasz-
nálhatjuk. Sőt, akár panír-
ként (húshoz/halhoz) vagy 
fasírtban zsemle helyett is 
bevethetjük.

A zabpehely felhasználha-
tósága rendkívül változatos. 
Belekeverhetjük például jog-
hurtba, kefi rbe, és ízlés sze-
rint friss vagy aszalt gyümöl-
csökkel, magvakkal, túróval, 
kókuszreszelékkel, háztartási 
keksszel megbolondítva nyer-
sen is kanalazhatjuk. 

TÖNKÖLYBÚZA
Kb. 8000 éve kezdték el fo-
gyasztani a Kárpát-medencé-
ben a kissé rágós tönkölybúzát 
és népszerűsége azóta is töret-
len, hiszen bármilyen talajon 

képes megél-
ni és rendkívül 
egészséges.

A fogyókú-
rázóknak és az 
egészséges ét-
rend híveinek igen kedves a 
dióízű tönkölybúza, ugyanis 
egyrészt kevesebb szénhidrátot 
tartalmaz, mint a hagyományos 
gabonafélék, másrészt könnye-
dén emészthető, elvégre a be-
lőle készült liszt jóval több ros-
tot tartalmaz, mint például a 
fehér liszt. 

Gazdag esszenciális ami-
nosavakban, megtalálható 
benne szinte a teljes B-vita-
min-csoport, arról nem be-
szélve, hogy vas-, kalcium-, 
magnézium-, foszfor-, cink- és 
mangántartalma is jelentős.

A tönkölybúzaliszt szin-
tén kiváló helyettesítője lehet 
a fehér lisztnek: felhasználá-
sával készíthetünk kenyeret, 

péksüteményt, kalácsot stb. Rá-
adásul az ilyen lisztből készült 
pékáru sokkal tovább eltartha-
tó és kevésbé hajlamos a pené-
szedésre, mint a fehér lisztből 
készült társai. Ez állítólag an-
nak köszönhető, hogy amikor 
betakarítják a tönkölybúzát, a 
szemekről nem távolítják el a 
külső héját.

KÖLES
Az eredetileg Ázsiából szár-
mazó kölest az emberiség leg-
régebb óta termesztett gabo-
nájának is szokták nevezni. 

Nem tartalmaz glutént, így 
gluténérzékenyek is bátran 
ehetik. Lúgosító és antioxi-
dáns hatása van, nagyon ma-
gas a rosttartalma, könnyen 
emészthető és fokozza a telt-
ségérzetet, ugyanakkor kalóri-
ában szegény – így nem csoda, 
hogy a diéta kedvelt eleme szo-
kott lenni ez enyhe ízű köles. 

Számos értékes összetevőt tar-
talmaz: sok vas, magnézium, 
kén, foszfor, kálium, fl uor, cink 
és kovasav van benne, melyek 
miatt jótékonyan hat a haj, a 
bőr és a köröm állapotára.

Köleslisztből szerencsére 
ugyanúgy készíthetünk ke-
nyeret, de azért érdemes picit 
búza- vagy rozs-
liszttel „hígíta-
ni’’. Fogyaszt-
hatjuk köretként 
rizs helyett, illet-
ve 1 marék kö-
lesből már fi nom köleslevest 
is csinálhatunk, de a kölesgo-
lyókkal egyébként bármilyen 
levesfélét felturbózhatunk. 
Rántás esetén szintén nagysze-
rű helyettesítője lehet a fehér 
lisztnek, valamint édességek 
frontján is megállja a helyét: ké-
szíthetünk belőle pudingot, sü-
teményt és akár tejbekölest is.

3 ősi gabona, amit ideje jobban megismerni 3 ősi gabona, amit ideje jobban megismerni 

A rovat a   
együttműködésével 

készült.

GasztronómiaGasztronómia
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KENEDI TRAVEL  UTAZZON A LEGJOBB ÁRON!

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

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

BÉCS-SCHÖNBRUNN
busz, idvez.

ápr. 29. 6290 Ft/fő 

JELI ARBORÉTUM-SÁRVÁR
busz, idvez., ebéd

ápr. 29., ápr. 30., máj. 1.
7290 Ft/fő 

CSORNA-CELLDÖMÖLK-BAKONYBÉL
busz, idvez., ebéd

ápr. 29. 7490 Ft/fő 

GYÖNGYÖS-EGER
busz, idvez., ebéd, borral

ápr. 29. 6990 Ft/fő

ESZTERGOM-PÁRKÁNY- 
SZENTENDRE

busz, idvez., ebéd
ápr. 30. 5290 Ft/fő 

CSÁKTORNYA-VARASD
busz, idvez.

máj. 6. 6990 Ft/fő 

NAGYVÁRAD
busz, idvez.,

máj. 13. 6290 Ft/fő 

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

belépő
máj. 13. 7790 Ft/fő

KISTAPOLCSÁNY-MALONYA
busz, idvez.

máj. 13. 5390 Ft/fő

ZEBEGÉNY-NAGYBÖRZSÖNY-
SAHY-VÁC

busz, idvez., ebéd
máj. 21. 5290 Ft/fő 

KLOSTERNEUBURG-KREUZENSTEIN 
MESEVÁRAI
busz, idvez.

máj. 27. 6490 Ft/fő

PÜNKÖSDI UTAK

PÁRIZS-VERSAILLES- 
LOIRE VÖLGYE-STRASBOURG

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

szállodákban svédasztalos reggelivel, 
kirándulások, városnézések

máj. 30-jún. 5.
114 900 Ft/fő 

FIRENZE-RÓMA-VELENCE 
6 nap 5 éj

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

városnézések 
máj. 31-jún. 5. 84 900 Ft/fő

CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ 
5 nap 4 éj

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

svédasztalos reggelivel, 
szalonnasütés házi pálinka sajt-túró 

kóstolóval
június 1-5. 44 900 Ft/fő 

DREZDA- LIPCSE-SZÁSZ SVÁJC- 
PRÁGA

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

szállodákban, svédasztalos reggeli, 
városnézések, kirándulások
jún. 1-5. 64 900 Ft/fő 

PÜNKÖSD AZ ADRIÁN PLITVICEI 
TAVAKKAL
5 nap 3 éj

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

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

rijekai városnézés
június 1-5.  44 900 Ft/fő 

MILÁNÓ ÉS A TÓVIDÉK
5 nap 4 éj

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

városnézések
jún. 1-5. 69 900 Ft/fő 

TOSZKÁN TÁJAKON 
5 nap 4 éj

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

kirándulások
jún. 1-5. 79 900 Ft/fő

A magyar piac 
meghatározó fémhulladék 

kezelője keres 
csepeli telephelyére 

BETANÍTOTT GÉPKEZELŐT 
két műszakos 

munkarendben.

m

Jelentkezés: 06-70-601-1004 számon 
Godawszky György sredder vezetőnél.

Gyakorlat, targoncavezetői 
jogosítvány előny. 

Versenyképes jövedelem, 
biztos munkahely.
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Exkluzív bulihajó a Balatonon
A Sound minden napján kifut a Balatonra a tavaly teltházas bulikkal debütáló Party Boat, a fedélzeten 

olyan sztárokkal, mint Max Cooper, Jan Blomqvist, Eelke Kleijn, Sasha vagy az Art Department. Európa 

legjobb vízparti bulifolyama idén július 5-9. között várja a látogatókat Zamárdi „fesztiválbeach”-én.  

 ■ Április 2-án vette kez-

detét A Nagy Duett cí-

mű műsor a TV2 csa-

tornán, amelyben Jani-

csák Veca a profi éne-

kesek táborát erősíti. 

Partnere Simon Kornél, aki-
vel számos népszerű magyar 
gyártású fi lmben és tévéso-
rozatban is találkozhattunk 
már, a színházba járók pe-
dig estéről estére láthatják őt, 
többek között a Centrál Szín-
ház színpadán.

– Ismerted Kornélt koráb-
ban? Hogyan készülsz, ké-
szültök a közös munkára? 

– Kornél tehetséges és ta-
pasztalt színész lévén nem 
ismeretlenként tekint a szín-
padra. Érzékelhető közöttünk 
a harmónia, könnyű össze-
hangolni az ízlésünk. Nagyon 
kedves és fi gyelmes, kellemes 
vele dolgozni. Gyakorolunk, 
énekelünk, sokat nevetünk 
és igyekszünk jobban megis-
merni egymást, hiszen a siker 
kulcsa egy páros produkció-
ban mindenképp valamiféle 
barátság lehet, amiben köny-
nyebb ellazulni. 

– Láttad A Nagy Duett ko-
rábbi szériáit? Mit találsz 
izgalmasnak, kihívásnak 
benne?

– A szakmámból kifolyó-
lag hétvégén az estéim fellé-
pésekkel telnek, így nem volt 
lehetőségem a műsort néz-
ni, de bizonyos produkció-
kat, amiket izgalmasnak ta-
láltam, visszanéztem. Most 
nem én leszek a főszereplő, 
így különösen fontos, hogy 
ízlésesen legyek képes Kor-
nélt emberileg és zeneileg 
kiegészíteni. Mindenképpen 
kihívás, hogy félretegyem a 
saját stílusom és az egyé-
ni színpadi produkciómat. 
Közben pedig izgalmas is, 
hiszen kiléphetek a kom-
fortzónámból, amit a mű-
sor nélkül bizonyosan sok-
kal nehezebben vagy nem is 
tennék meg. 

– A kislányod pici még, 
egyéves múlt, mennyire fér 
bele a mindennapjaidba a 
munka? A babázás mellett 
dolgoztál valamin az utóbbi 

egy évben, illetve dolgozol 
jelenleg? 

– Az anyaság a legcsodála-
tosabb dolog számomra a föl-
dön. A szülői lét felelőséggel 
jár, a lelki és anyagi biztonság 
egyaránt lényeges, aminek 
a munka természetes része, 
így nem volt kérdés, hogy 
amint eljön az ideje, ismét 
felveszem a lantot és teszem 
a dolgomat. Az egész család 
segít, hogy okosan tudjuk be-
osztani az időt. Az elmúlt két 
év leginkább a kislányomról 
szólt, de aktív ember lévén 
igyekeztem fordítani időt a 
zenére is. Általában akkor 
ülök le alkotni a zongorához, 
amikor Emma már alszik.

– Hogy látod, Emma örököl-
te a felmenőitől a zene iránti 
szeretetet, érzéket? Szereti a 
ritmust, a zenét? Egyáltalán 
beemeled valamilyen módon 
már most az életébe?

– A zene alapvető része kell 
hogy legyen minden ember 
életének. Aki szereti a muzsi-
kát, az nyitottabb, ér-
zelmesebb életet tud 
élni. A mi létünk-
nek természetes 
része, hogy szól 
valami a háttérben, 
Emma pedig imád-
ja a ritmusos mon-
dókákat, a játékos 
gyerekdalokat, de a 

rock és a klasszikus zenét is 
érdeklődve fi gyeli. 

– Azt szoktad mondani, 
hogy fontos számodra, hogy 
a dalaid, a szövegeid téged 
tükrözzenek. A következő 
számod, albumod már egy 
teljesen más érzelmi állapot-
ban, újfajta élethelyzetben 
fog megjeleníteni téged. Mi-
lyen jellemzőkben lesz ez tet-
ten érhető? Miben más a mos-
tani Janicsák Veca, mint egy 
egy-két évvel ezelőtti?

– Ahogy telnek, múlnak az 
évek, egyre jobban beérünk 
testileg, lelkileg és én igyek-
szem is tanulni, fejlődni. De 
azért az alapok nem változ-
nak. Sok minden lehet az em-
ber egyszerre, és ez a válto-
zatosság gyönyörködtető. A 
nőiség sok összetevőből áll, 
ennek egy csodás és fontos 
eleme az anyaság, ami nyilván 
a dalokban is fog tükröződni. 
Az elmúlt években megtanul-
tam nemet mondani arra, ami 

nem érdekel eléggé, vagy 
amire nincs kapa-

citásom. Nyi-
tottabb lettem 

bizonyos dolgokban, de nem 
engedem be a negatív energiá-
kat. Igyekszem a hibákat nem 
elkövetni újra és újra. Nem 
ámítom magam és nem is ha-
zudok magamnak. Sosem hi-
szem, hogy nálam van a böl-
csek köve és tudom, hogy 
mindig van mit tanulni.

– Köztudott, hogy nagyon 
erős a kapcsolatod az édes-
apáddal. Mi az, amit tőle ta-
nultál akár az életről, akár a 
szakmáról?

– Szeretjük egymást, ez 
nem vitás, de az emberek haj-
lamosak elfeledkezni a másik 
szülőről, ha az nem ismert 
ember. Sokat tanultam mind 
a kettőjüktől, nekik köszön-
hetem, hogy az lehetek, aki 
vagyok. Édesapám mindig 
is ügyesen kezelte a médiát, 
meg tudta őrizni a privátszfé-
ráját harminc éven át, szerin-
tem ez fi gyelemre méltó. Eb-
ben mindenképp igyekszem 
az Ő példáját követni.

– Kevés hazai zenész van 
abban a szerencsés helyzet-
ben, hogy önálló stúdióval 
rendelkezik. Neked nemrégi-
ben elkészült a sajátod. Ese-

tedben hogyan zajlik 
az alkotás folyama-

ta? Miben könnyíti 
meg a saját stúdió 

a munkádat?
– Én pont az 

ellenkezőjét lá-
tom. Manapság 
minden ze-
nésznek van 

házi stúdiója, hiszen már egy 
laptoppal és egy billentyűvel 
is el lehet kényelmesen készí-
teni egy demót, később pe-
dig az élő hangszerelést egy 
nagyobb stúdióban felvenni. 
Az enyém is éppen ilyen. Jól 
hangzik, de közel sem akko-
ra durranás. 

– Mi az a zenei stílus, amit 
leginkább a magadénak ér-
zel? Van esetleg olyan terület, 
amely mindeddig bejáratlan 
előtted, de szívesen kalandoz-
nál arrafelé is? Vonz például 
a színház, a zenés színház 
világa?

– A klasszikustól egészen 
az elektronikus zenéig, meg-
annyi zenei műfaj meg tud 
mozgatni. A legizgalmasabb 
az, ha ötvözünk sok mindent. 
A zenész társaim mind nyitot-
tak és kreatívak, így örömmel 
vetik bele magukat az újító 
dolgokba is. A színház sokáig 
nem vonzott, de talán lassan 
annak is eljön az ideje.

– Szövegírás közben mi-
lyen témák foglalkoztatnak? 
Milyen jelentőséget tulajdo-
nítasz az üzenet fontosságá-
nak, mennyire alakítja ez a 
tényező a szövegalkotásodat?

– Minden dalnak van egy 
jellemzője, ami megadja az 
alaphangot és később a szöveg 
irányát is. Fontos a magasztos 
üzenet természetesen, de a ma 
már közhelynek tartott szerel-
mi téma is lehet érdekes vagy 
nagyon aktuális bárki számára 
egy adott élethelyzetben. Ír-
tam már szerelemről, barát-
ságról és hitről is. Mindig arról 
írok, ami éppen foglalkoztat. 

– Látod már, hogy milyen 
fellépéseid, feladataid lesznek 
a nyár folyamán? Hol lehet 
majd találkozni veled?

– Most A Nagy Duett az el-
sődleges feladat, de a nyár fo-
lyamán fellépéseken is lehet 
majd velem találkozni, ahol 
egy új, izgalmas formációval 
fogok megjelenni. Készülünk 
egy nagylemezzel az év vége 
felé és lesznek még meglepe-
tések is. A közönségem türel-
mesen várt rám az utóbbi két 
évben, most pedig eljött az 
idő, hogy ezt megháláljam. 
 Budai Klára

Janicsák Veca: „A közönségem türelmesen várt rám, eljött az idő, hogy megháláljam”Janicsák Veca: „A közönségem türelmesen várt rám, eljött az idő, hogy megháláljam”
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A cukorbetegség a világ egyik 
leggyakoribb anyagcsere-be-
tegsége, és nemtől, kortól füg-
getlenül bárkit veszélyeztet-
het. Éppen ezért fontos, hogy 
tegyünk a megelőzéséért, és 
az is, hogy idejében felismer-
jük a bajt, és legalább a súlyos 
szövődményeket megelőzzük.

Mi a cukorbetegség? 
A cukorbetegségben szenve-
dőknél az inzulinhatás csök-
kent, vagy teljesen hiányzik. 
Az inzulinra azért van szükség, 
hogy a szervezet a bevitt cukrot 
le tudja bontani. Ennek hiányá-
ban bizonyos sejtek nem jutnak 

cukorhoz, vagyis olyan, mintha 
éheznének. Ez az oka annak, 
hogy a cukorbetegek rosszul-
léte hasonló tüneteket produ-
kál, mint például a részegség: 
szédülés, ájulás, félrebeszélés. 

Árulkodó tünetek 
A cukorbetegség kialakulá-
sának oka többféle lehet, és 
magának a cukorbetegségnek 
is több típusa van. Bizonyos 
tünetek azonban árulkodóak 
lehetnek, és ha ezeket ész-
leljük magunkon, érdemes 
elvégeztetni egy vizsgálatot, 
hogy kizárjuk a cukorbetegség 
lehetőségét.

Az állandó fáradékonyság, 
a gyors, látszólag indokolat-
lan súlyváltozás, ami hirtelen 
hízás, de súlyvesztés is lehet, 
a fejfájás, a hirtelen ránk tö-
rő éhségrohamok egyaránt a 
cukorbetegség jelei lehetnek, 
de tipikus tünetek az állandó 

szomjúság, valamint a fémes 
szájíz és az enyhén klóros sza-
gú lehelet. A látásromlás szin-
tén közismert tünet, bár ez 
maga már inkább a kialakult 
cukorbetegség szövődménye.

Mi okozza a cukorbeteg-
séget?
Az 1-es típusú cukorbetegség 
oka a hasnyálmirigyben talál-
ható Langerhans-szigetek el-
leni autoimmun-reakció, ami 
az inzulintermelő béta-sej-
teket pusztítja. Bármilyen 
életkorban kialakulhat, míg 
a másodlagos cukorbetegség 
idősebb életkorban jellemző, 
ez ugyanis más betegségek-
hez társulva jelenik meg.

A 2-es típusú cukorbetegség 
fő oka a hasi zsírszövet felsza-
porodása, éppen ezért ennek 
a betegségnek a kezelésében 
az életmód-változtatás nagyon 
fontos szerepet tölt be.

Mit tehetünk a cukorbeteg-
ség ellen? 
Ha a cukorbetegség oka ge-
netikai, akkor kevés esély 
van a megelőzésére, tudatos 
életmóddal azonban sokat te-
hetünk a 2-es típusú cukor-
betegség kialakulása ellen, 
amely hazánk népességét 
is egyre nagyobb arányban 
sújtja. A legfontosabb, hogy 
a vércukorszintünket igye-
kezzünk kiegyensúlyozottan 
tartani: ez azt jelenti, hogy 
kerülnünk kell az egysze-
rű szénhidrátok gyors, nagy 
mennyiségű bevitelét, de a 
koplalást is.

Ellenőrizzük rendszeresen! 
A jelenlegi meghatározás sze-
rint cukorbetegségről akkor 
beszélünk, ha az éhgyomor-
ra mért érék rendszeresen 7,0 
mmol/l fölött van, vagy cukor-
terhelés után 120 perccel 11,1 
mmol/l, vagy magasabb. Ha az 
éhgyomorra mért vércukor 6,1 
mmol/l fölött, vagy a cukor-
terhelés után 120 perccel mért 
vércukorszintünk 7,8 mmol/l 
fölött van, akkor már a foko-
zott rizikójú csoportba tarto-
zunk, ám még nem alakult ki a 
cukorbetegség, és életmód-vál-
toztatással van esélyünk a fo-
lyamat visszafordítására.

Sugárzó fájdalom kíséri az isiászt
Isiászról akkor beszélhetünk, ha a kb. 1-2 cm-nyi szélességű ülőideg begyullad: túl sok ülés-

től, külső hatás miatti ütéstől, nyomástól, egy sportsérülés miatt vagy egy betegség része-

ként. Ilyenkor a szakember gyógyszeres vagy injekciós kezelést és kímélő életmódot ír elő. 

Cukorbetegség, a csendes gyilkosCukorbetegség, a csendes gyilkos
ÉÉletmódletmód

A rovat a   együttműködésével készült.

Válság Szemüvegdiszkont®

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

www.olcsoszemuveg.hu, www.valsagdiszkont.hu

6 éves a VÁLSÁG SZEMÜVEGDISZKONT®

A SZEMÜVEG NEM LUXUS!

Úgy t�nik, az id� bebizonyította, 
hogy az olcsón készíttetett szemüveg 
is lehet jó min�ség� és id�tálló. Az 
immáron hatodik éve m�köd�, szo-
katlanul olcsó árairól híres Válság 
Szemüvegdiszkontot üzemeltet� cé-
get Magyarország legmegbízhatóbb 
cégei közé sorolta a független eu-
rópai min�sít�. A diszkont az utób-
bi években egyre népszer�bb lett a 
tehet�sebb vásárlók körében is. A 
Szemüvegdiszkont létrehozásakor az 
volt a cél, hogy a legmagasabb szak-
mai követelményeknek is megfelel� 
szemüvegeket készítsék el a lehet� 
leggazdaságosabb módon. Így aki 
itt vásárol, nem a márványpadlót, 
vagy a csillogó-villogó világítást, a 

nemes bútorzatot fizeti meg, hanem 
a leggazdaságosabb módon el�állí-
tott, szép és tartós szemüvegeket. A 
vásárlók bizalmát elnyerve, a szem-
üvegdiszkont nevét törvényi védelem 
alá helyezték.

A Válság Szemüvegdiszkontban ki-
emelt árkedvezménnyel vásárolhatunk 
Magyarországon megmunkált sötétített, 
fényre sötéted�, bifokális, vékonyított, 
vagy multifokális lencsével ellátott 
szemüvegeket. A szemüvegek induló 
ára 6500�Ft (lencsével, vizsgálattal, ke-
rettel, elkészítéssel együtt). A bifokális 
szemüvegek ára 9900�Ft-tól indul. De 
egy fényre sötéted� lencsével készül�, 
csúcs-kategóriás multifokális szemüveg 

is megfizethet�. Természetesen garan-
ciát nyújtanak a multifokális szemüveg 
megszokására. A szemüveg dioptriáját 
ingyenes vizsgálattal határozzák meg.

Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki 
töredék áron kíván divatos és tartós 
szemüveget vásárolni, és aki a Magyar 
szemüveg-ipart támogatásra érdemes-
nek tartja.

Válság Szemüvegdiszkont®

TÖRV. VÉDVE!
Szemüveg 6500 Ft-tól
Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól
Multifokális szemüveg 19�900 Ft-tól
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Gyors és korrekt ügyintézés, hívjon bizalommal!
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Középiskolások ezreit érinti 
a 2016/2017-es tavaszi érett-
ségi, amelynek egyik „legfé-
lelmetesebb dátuma” a má-
jus 9-i matematika érettségi 
időpontja. A diákok közül 
ilyenkor sokan veszik igénybe 
felkészítő ta-
nárok segítsé-
gét, azonban 
idén egy új 
módszerrel 
is treníroz-
hatják magu-
kat. Az eddi-
gi egyetemi 
szintű mate-
matika tar-
talmak mel-
lett ugyanis 
a mateking.
hu-n mostan-
tól középiskolásoknak szóló 
tartalmak is elérhetőek lesz-
nek, fókuszálva a középis-
kolások nagy mumusára: az 
érettségire. 

– Kezdetektől fogva az volt 
a célunk, hogy nagyon ma-
gas minőségű e-learninget 

csináljunk, nagyon diákba-
rát áron. Az egyetemi matek 
mellett hamarosan indulnak 
a középiskolai tartalmak is, 
és ebbe a koncepcióba illesz-
kedik bele, hogy az érettségi 
felkészítők ingyenesek. Ezek 

egyébként a 
megszokot-
tól eltérő vi-
deós formá-
ban érhetők 
el – ismerteti 
az újdonságot 
Mosóczi And-
rás, a matek-
ing.hu atyja. 

Az e-lear-
ning oldalnak 
és az ilyen-
fajta tanulás-
nak a legfon-

tosabb része a megértés. Az 
oldalon található példákkal 
segítenek a diákoknak, hogy 
megértsék a matematika rej-
telmeit. Úgy is értelmezhető, 
hogy a mateking.hu-n találha-
tó feladatokkal megtanítják 
a diákokat matekot tanulni. 

Ingyen készítenek fel Ingyen készítenek fel 
a matek érettségirea matek érettségire06-70/281-5550

Ny: H-P: 10-18 óráig, Szo.: zárva

Csepelen a Sétáló 
utcai NŐI cipőboltba 

Megérkeztek 
a tavaszi 

Rieker cipők 
és magyar 

gyógypapucsok!

 

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

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

mint 1000 tehetséges szakembert foglalkoztatunk.
Folyamatosan bővülő csapatunkba keresünk 

kollégákat az alábbi területekre:

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

géplakatos
• Gépbeállító
• Mérőgépkezelő

CSEPELI TELEPHELY: 
• Betanított gépkezelő
•  Karbantartó 

géplakatos
•  Szerszámgép 

karbantartó
• Elektroműszerész
• Szerszámkészítő
• Raktáros
• Öntödei takarító

Kiemelkedő kereseti lehetőséget és széleskörű 
juttatási csomagot kínálunk 

minden leendő munkatársunknak.
Stabil nagyvállalati környezetben, 

hosszú távú munkalehetőség.
Önéletrajzát az alábbi email címre várjuk: 

toborzas@femalk.hu
www.femalk.hu

A VS CSOPORT BURKOLÓKAT, 
KŐMŰVESEKET KERES 

AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL. 

Munkavégzés helye: 
Budapest és vidék.

Bér: nettó 250.000 Ft + túlóra, 
bejelentett munkaviszony. 

Jelentkezni lehet:
Diviaczki Istvánnál a 

0630/2230439-es számon 
diviaczki.istvan@vsbuilding.hu 

e-mail címen.

Hazai és nemzetközi piacon 
-

karbantartó-lakatos 

Feladatok: -
-
-

-

Elvárások: -
-

Munkarend: -

mugu@mugu.hu 

1239 Bp., Ócsai út 4/a.

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

folyamatosan bővülő csapatába keres 

KERTÉSZ  pozícióba munkatársat.

Feladatok:
•  kertfenntartás : metszés, sövénynyírás, fűnyírás, 

gyomlálás, tápanyag-utánpótlás, növényvédelmi 

munkák, öntözőrendszer karbantartás, 

avartakarítás, kapálás, gyomtalanítás

•  téli időszakban hó eltakarítás, síkosság mentesítés

•  automata öntözőrendszer kezelése, karbantartása

Elvárások:
•  kertgondozásban alapos jártasság, kertészeti 

gépek használatában szerzett rutin, tapasztalat 

(fűkasza, fűnyíró, sövényvágó stb.)

• alapfokú iskolai végzettség

• megbízhatóság, önállóság

• jó fizikum

Előny:
• középfokú szakképesítés

• B kategóriás jogosítvány

•  automata öntözőrendszerek telepítésében 

szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
• hosszú távú, egész évre bejelentett munkahely

• versenyképes jövedelem

Jelentkezni magyar nyelvű önéletrajz elküldésével lehet, 
a tárgyban a megpályázott munkakör pontos megnevezésével.

A jelentkezéseket a következő címre kérjük elküldeni: 
Postai úton: 1239 Budapest, Ócsai út 8., 

vagy e-mail címre: karrier@vajdapapir.hu

 

23. kerületi, ipari 
területre keresünk 

AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL
betanított munkatársakat.
Feladat: változó méretű 
és súlyú alkatrészek elő-
készítése csomagoláshoz

Bér: versenyképes 
fizetés, műszakpótlék, 

bónuszok.
Jelentkezzen most a 

06-30/399-0449-es 
számon vagy a 

szabo.nikoletta@takepszolg.hu 
email címen.
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Másodszorra hirdeti meg ösztöndíjprogramját a Diákhitel Központ Zrt., a tizennégy nyertes havi 70 ezer fo-

rintot kap a 2017/18-as tanévben, a jelentkezési határidő május 26-a. Olyan 40 év alatti, aktív hallgatói jog-

viszonnyal rendelkező egyetemisták, főiskolások pályázhatnak, akiknek hatályos diákhitel-szerződésük van.ÁlláspontÁlláspont

Az álláskeresés, karriervál-
tás, új munkahely találása 
nehéz feladat, és sokszor ér 
csalódás, kudarc közben, így 
nehéz pozitívnak maradni. 
Pedig a lelkesedés minden 
egyes állásért, amire jelent-
kezünk, az odaadó munka 
az álláspályázatok megírásá-
ban nélkülözhetetlen a siker-
hez. Ezzel a pár tippel életben 
tarthatjuk az ambícióinkat, 
törekvéseinket.

1. Tegyük túl magunkat a 
veszteségeinken!
Elvesztettük az állásunkat, 
ezen már nem tudunk változ-
tatni! Ne rágódjunk hosszan 
azon, hogy mi volt az oka! 

2. Fogadjuk el, hogy lehet 
rossz napunk!
Ahogy a munkában, úgy 
az álláskeresésben is van-
nak napok, amikor semmi 
sem sikerül. Ez nem jelenti 
azt, hogy ez már mindig így 

lesz! Lehet, hogy másnap már 
megérkezik az a siker, amit 
egy több hónappal ezelőtti 
jól megírt álláspályázatunk-
nak köszönhetünk.

3. Örüljünk a kisebb sike-
reknek is!
Találtunk egy álláshirdetést, 
amit szinte szó szerint rólunk 
írtak? Remek pályázatot ír-
tunk rá? Behívtak állásinter-
júra? Ez mind-mind olyan si-
ker, aminek érdemes örülni.

4. Mozogjunk!
A legjobb stresszlevezető te-
vékenység a sport. Akár egy 
könnyed séta a szép tavaszi 
napsütésben, akár egy erő-
teljes futás, vagy épp jóga-
gyakorlatok segíthetnek a 
stresszt leküzdeni. A test-
mozgás oldja a szorongást, 
javítja a hangulatot, azon-
nali sikerélményt ad, így a 
depressziós állapot ellen is 
hatásos.

4 tipp, hogy pozitívak 4 tipp, hogy pozitívak 
maradjunk a hosszas maradjunk a hosszas 
álláskeresés alattálláskeresés alatt

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

Csomagolókat, gépkezelőket 
keresünk Prologis ipari parkba, 

2 műszakos (12 órás) 3+3-mas 
(3 nap munka, 3 nap pihenő) 
munkarendbe. Kezdő órabér: 

br. 810-900 Ft + 40%-os 
műszakpótlék +15.000 Ft-os 
cafeteria/hó. Céges busszal a 

bejárás Budapestről  
ingyenesen megoldott.  
Érd.: 06-70-408-0585,  

horvath.eniko@s-forras.hu 

Mi nem teszünk fel felesleges kérdéseket, számunkra egyértelmű, hogy 
mindenki megbízható és hosszú távú munkalehetőséget keres.

Egy erős cégcsoport kiszámíthatósága és magas színvonalú bérezése 
mellett többek között az alábbiakat kínáljuk Önnek:

. Széleskörűen választható cafeteria csomag

. Havi teljesítmény ösztönző juttatás

. Jelenléti és munkatársi ajánlási bónusz

. Év végi jutalom

. Színvonalas magán egészségbiztosítási szolgáltatás

. Lehetőség egyedülálló és kimagasló szaktudás elsajátítására

A Dunapack Kft. hullámpapírlemez csomagolóeszközöket gyártó csepeli 
telephelye az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

FELDOLGOZÓGÉPI / LEMEZGÉPI GÉPKEZELŐ
GÉPMESTER / GÉPBEÁLLÍTÓ

MECHANIKUS KARBANTARTÓ
Miért csomagolna és dolgozna külföldön, távol a családjától, 

ha ezt nálunk is megteheti?

Fényképes szakmai önéletrajzát az alábbi címre várjuk

karrier@dunapack.hu
Dunapack Kft.

1215 Budapest, Duna utca 42.

Béres Gumi Kft.  
budapesti telephelyére 

(1239 Budapest  
Nagykőrösi u. 351.)  

férfi munkatársat keres  

BETANÍTOTT 
GUMIABRONCS 

SZERELŐI 
MUNKAKÖRBE
(kiemelt bérezés, cafeteria)

Fényképes önéletrajzokat a  

beresgumi@beresgumi.hu
e-mail címre várjuk.

Hazai és nemzetközi piacon 
 

 
 

 

 
mugu@mugu.hu 

Hazai és nemzetközi piacon 

segédmunkás 

Feladatok:

Elvárások: 

Munkarend:

mugu@mugu.hu 

1239 Bp., Ócsai út 4/a.

www.mugu.hu

Kövess minket 
a Facebook-on is!

www.facebook.com/
szuperinfobudapest
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ABLAK-AJTÓ JAVÍTÁS
AKAD, SZORUL  , huzatos, beázik? Régi, új, fa, 

műanyag, bukó-nyíló, tetőtéri nyílászárók javí-

tása. 06-30/273-7908

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

KERTÉSZETI SEGÉDMUNKÁRA  felveszünk mun-

kaerőt heti 2-4 napra. Tel.: 06-31/318-1665

AUSZTRIAI NIGHTCLUB  hostess munkára keres 

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

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

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

KÖZÉPKORÚ IGÉNYES  hölgy családi házak, nya-

ralók takarítását vállalja a Balaton északi partján 

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

LEGYÉL TAGJA  Legyél tagja a műszaki eladói 

csapatunknak! Háztartási cikkeket értékesí-

tő budapesti (XIV., XIX., XVII.) bolthálózat el-

adókat és üzletvezetőt keres. Önéletrajzokat a

tboylogisztika@hotmail.com címre várjuk!

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

VAGYONŐRÖKET KERESEK  banki munkahelyre 

azonnali kezdéssel, régóta működő megbízható 

céghez. Nyugdíjasok is! 06-30/482-0055

ÉPÍTŐIPARBA SEGÉDMUNKÁST  keresek. Vidé-

kieknek és erdélyieknek szállást biztosítok. Beje-

lentett állás, heti fi zetés, kezdésben 9000 Ft/nap. 

Lehetőség van szakmát tanulni, jóval magasabb 

órabér. Jelentkezni 06-30/9841-887

A DAKO KFT.  autószerelő munkatársakat ke-

res Budapest XI. kerületi szervizébe, Mercedes 

és MAN típusú betonpumpák, beton mixerek és 

kamionok javítására. Fizetés: Nettó 1.500,- Ft/

óra + műszakpótlék. Szükség esetén ingyenes 

szállást és hazautazási költségtérítést biztosí-

tunk! Önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk

dako@dakobeton. hu. Érdeklődni az alábbi tele-

fonszámon lehet: 06-30/931-6537

VILLANYSZERELŐT  alkalmaznék Budapest és 

környékén hosszútávra. 30/944-9560

06-30/324-4986
HÉTVÉGÉN IS HÍVHATÓ!

e-mail: virag.mugyujto@gmail.com

BÉCSI AUKCIÓSHÁZ
RÉSZÉRE VIRÁG ERIKA  helyszíni készpénzfizetéssel 

vásárol! Antik bútorokat, 
porcelánokat, festményeket, 

órákat, sz�nyegeket, 
csillárokat, vitrintárgyakat, 

aranyat, réz-, bronz-, 
ezüsttárgyakat, régi 

pénzeket, kitüntetéseket!
Mindenféle régi lakberendezési 

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

 1 órán belül!

Ha magadra van 
a legkevesebb időd,

ha nem is emlékszel, 
mikor sportoltál utoljára,
ha fáj a hátad az üléstől, 

a derekad a cipeléstől,
ha nem szereted az 

ugrálós aerobik órákat...

PRÓBÁLD KI!
Részletek: 

www.vikipilates.hu

... a Pilates a Te tornád!

06-20/982-2412

Budapest egész területére, jármű és épület 
takarító munkatársakat keresünk 

 Műszakpótlékok 
Stabil, hosszú távú lehetőség 
Képzések, karrier lehetőség 

Jelentkezés az állásra: +36-70-466-9465

 Fix, versenyképes jövedelem 

ARANY
ERZSÉBET ÉKSZERHÁZ  exkluzív felvásárlás 
Arany: 12000-29000 Ft/g, Ezüst: 800-1200 
Ft/g, Fogarany: 15000 Ft/g, Borostyán: 
20000-30000 Ft/g Bp. VII. Erzsébet krt. 23. 
Tel.: 06-70/421-5446

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

AUTÓFELVÁSÁRLÁS AZONNALI  készpénzfi -

zetéssel. Kérésre díjmentesen házhoz megyek. 

06-30/682-1390

KORREKT AUTÓFELVÁSÁRLÁS  , ingyenes ki-
szállással! Tel.: 06-30/197-5958

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

BÉRLETI JOG
BIOBOLT BÉRLETI  joga Kaposvár központjában 

eladó. Érd.: +36-20/423-4985

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!

EGYÉB
II. OSZTÁLYÚ  trapézlemez akció! Horganyzott és 

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

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

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

ÉLETMÓD

 
tanfolyam

hídnál.
 

ELTARTÁS
MEGBÍZHATÓ FIATAL  pár életjáradéki-el-

tartási szerződést kötne akár nagyobb kész-

pénzfi zetéssel. Minden megoldás érdekel. Tel.: 

06-70/944-66-55

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

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

FESTÉS-MÁZOLÁS
FESTÉST, MÁZOLÁST,  burkolást vállalok! Nyug-

díjasoknak kedvezménnyel, bútormozgatással, 

takarítással! Tel.: 06-30/422-1739

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

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS  csomagolás 

ingyen dobozokkal. Vidékre kedvezmény! Tel: 

06-30/922-1372

KÖLTÖZTETÉS, BÚTORSZÁLLÍTÁS  képzett rako-

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

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

HÁZTARTÁSI GÉPEK
MOSÓGÉPEK ÖSSZES  típusának javítása 4 

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

06-20/9105-311

Felújított mosógépek 
garanciával!

Mosógépek  
szerelését vállalom! 

Telefon: 06-20/950-4941

INGATLAN

RÁCKEVÉN  70 nm.-es felújított ház azonnal köl-

tözhetően eladó! Ár: 8,9 M/Ft Tel: 06-30/773-8572

BUDAPESTEN KETTŐ  szobás, 45-55 négy-

zetméteres lakást keresek 12 M Ft-ig. Tel.: 

+36-20/578-5959., 17-21 óráig.

BUDAPESTEN  1-2 szobás végrehajtásos, fel-

mondott hiteles ingatlant keresek. Tel.: 

06-70/328-5770

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

ELADÓ BUDAKESZIN  (Nagyszénászug) 609 nm-es 

telek emeletes faházzal. Villany, víz az udvarban. 

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

FELÚJÍTANDÓ LAKÁST  vásárolnék saját részre 

készpénzfi zetéssel. Komfort nélküli is érdekel. 

Tel.: 06-70/635-0558

BUDAPESTEN A VÁRBAN  eladó ingatlant kere-

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

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

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

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
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1202 Bp., Nagyk�rösi út 203. Manna 75 Bt. Ny.: H-P: 9-17

T.: 06-30/694-1063 • T/F.: 06-1/605-2388
gabiablakok@gmail.com 

www.gabiablak.hu

Komplett kivitelezés!
6 légkamra

GABI
ABLAK

40% kedvezmény 03.23-04.30-ig 

ABLAK ÉS ERKÉLYAJTÓRA
Minden m�anyag nyílászáró egyedi gyártású! 

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

KLÍMA- 
BERENDEZÉSEK

forgalmazása, 
szerelése, 

üzembe helyezése, 
karbantartása

Tel.: 06-30/942-1007

Budapest XVI.,  
Rákosi út 233.

www.klima.hu

HISZEM, HOGY A TISZTESSÉGES MAGATARTÁSNAK VAN JÖVŐJE!

EZŰST VÁSÁR 
100–600 Ft/gr

Zsolnaykért 
kimagasló magas árat fizetünk! Arany kar-, zsebórák

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

Arany, ezüst, briliáns felvásárlás!

Dinasztiánk harmadik generációja vagyok, aki folytatja a 
több évtizede tartó családi hagyományt, a szép tartós ér-
tékek felkutatását, felvásárlást. Édesapám 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.

Briliáns ékszerek aukciós áron! 

KERTÉPÍTÉS
KERT,SZIKLAKERT  tervezése, építése, pázsit-
készítés, növénytelepítés, sövénynyírás, fű-
nyírás, fakivágás, metszés, permetezés. Tel.: 
06-30/9494-550

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

MUNKA

Há
z- é

s la
kásfelújítás

Csak pontosan, szépen,
         úgy érdemes.

Festő-mázolót,
burkolót, 
kőművest
felveszek!

06-20/998-2369
PAPÍR-RÉGISÉG

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

REDŐNY-RELUXA

AKCIÓK!
M�anyag és 

alumínium red�nyök
5% kedvezménnyel!

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

RED�NY JAVÍTÁSOK.
Szúnyoghálók -5%!

Napellenz�k akciós áron!

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

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

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

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

2

2

ÉPÍT�ANYAG CENTRUM

SZARVASAGANCS

Agancs  
felvásárlás!

06-30/788-6062

Hagyatékot is!

SZOLGÁLTATÁS
BONTÁST, TAKARÍTÁST  vállalok. Gyors, meg-

bízható, precíz munkavégzés 06-70/362-6325, 

06-30/729-9170

FELÚJÍTÁST VÁLLALOK  megbízható, szakképzett 

munkaerővel 06-70/362-6325, 06-30/729-9170

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

TETŐ
MAGAS ÉS LAPOSTETŐK  kivitelezését, fel-

újítását, javítását, szigetelését, ezek bádo-

gosmunkáit vállalom! 35 év gyakorlattal! Tel.: 

06-20/92-68-321

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

TOLLTISZTÍTÁS

ÜDÜLÉS
ELŐ TAVASZI AKCIÓ!!!  Apartmanokban, fürdő 50 

m. 6 nap 5 éj szállás, 5 félpanzióval, garázzsal, wi-

fi , idegenforgalmi adóval CSAK 21.750 Ft. http://

hajduszoboszlo.jaszbere. hu Tel.: 30/381-7941

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN  3 nap/2 éj fél-

panzióval 9.800.- ; 6 nap/ 5 éj 24.500.- Tel.: 

06-49/312-251, www. fenyo-panzio. hu

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

HORVÁTORSZÁGI TENGERPARTON  apartman 

kiadó. Tel.: 06-30/318-1810, 06-20/956-7766 

https://www. facebook.com/horvatorszagiapart-

man http://www. horvatorszagiapartman.com

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
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20 év után tér vissza Budapestre a Foo Fighters
A Foo Fighters június 26-án ad koncertet a Papp László Budapest Sportaréná-

ban. Az 1994-ben Seattle-ben alakult zenekar legutóbbi lemeze, a 2014-ben 

kiadott Sonic Highways című korong volt.KikapcsolóKikapcsoló
Klausz Melinda:
Megosztok, tehát vagyok
Szakértői kér-
dések és vála-
szok a közös-
ségi médiáról.

Vajon való-
ban szabadon 
használhatjuk a közösségi-
média-felületeket? Mit tud ró-
lunk a Facebook és a Google? 
Hol hagyunk digitális lábnyo-
mokat? Miért követnek min-
ket a hirdetések? Mit tehetünk 
az internetes zaklatás ellen? 

Klausz Melinda könyve az 
ember életszakaszain keresz-
tül mutatja be az új techno-
lógia jelentette kihívásokat, 
betegségeket, problémákat és 
megoldási módszereket. Eset-
tanulmányokon és tippeken 
keresztül visz végig az adat-
védelemtől a közösségi média 
stressz-szindrómán, az inter-
netes zaklatáson át a like-csa-
lásokig és a generációk közöt-
ti különbségek bemutatásáig. 
A kötet segítségével választ 

kaphatunk arra is, hogy miért 
ragaszkodnak a mostani gye-
rekek és fi atalok a közösségi-
média-felületekhez, és bizony 
nekik már a digitális hagyaté-
kukról is rendelkezniük kell…

Paulo Coelho:
Szabadság – Naptár 2018 
Ebben a gyö-
nyörűen illuszt-
rált naptárban az 
évet Paulo Coel-
ho műveiből vá-
logatott idézetek 
kísérik végig.

Paulo Coelho, akit emberek 
milliói a szavak alkimistája-
ként tartanak számon, nap-
jaink egyik legbefolyásosabb 
szerzője. Könyvei nemcsak a 
bestsellerlistákat vezetik, de 
társadalmi és kulturális párbe-
szédet is gerjesztenek. A mű-
veiben érintett témák, eszmék 
és fi lozófi ák sok olvasó vágyát 
teljesítik be, olyanokét, akik a 
saját útjukat, és a világ újfajta 
megértését keresik.

A kötet illusztrátora, Cata-
lina Estrada már gyerekként 
ráeszmélt szülőhazája, Ko-
lumbia vibráló és buja ter-
mészetére. Jelenleg Barcelo-
nában él, de nemzetközileg 
elismert illusztrátorként sem 
felejtette el gyökereit. Munká-
iban, erőteljes színhasznála-
tában ma is jelen van ugyanez 
a csodával teli rajongás.

Hatala Csenge: 
Requiem 
Volt egy fiú… 
akinek emléké-
re a Karthago 
együttes 1981-
ben megírta a 
Requiem című 
slágerét. A dal országos és 
nemzetközi sikereket aratott, 
a mai napig több ezer ember 
énekli a koncerteken, ihlető-
jére mégis nagyon kevesen 
emlékeznek. 

Ki volt a székesfehérvári 
koncerten elhunyt fi ú? Vajon 
mi történhetett vele azon a 

sokat emlegetett, februári es-
tén, és miért nem mesélte el 
még senki a történetét? Ha-
tala Csenge Requiem című 
nyomozási naplójában töb-
bek között ezekre a kérdé-
sekre keresi a választ. 

Csenge további izgalmas 
dilemmák nyomába ered: Ki-
tiltották-e a Karthago zene-
kart Fejér megyéből a koncer-
ten történt, tragikus esemény 
miatt? Kik azok a csövesek? 
Mi a közös a Technokol Ra-
pidban és a Parkánban? Hogy 
született meg a Requiem cí-
mű, híres dal, és milyen fo-
gadtatása volt, amikor először 
játszották?

Hatala Csenge a valós 
eseményeken alapuló tör-
ténetek megszállottja. Első 
könyvében, a Hírzárlat című 
dokumentarista regényben az 
1973-as balassagyarmati túsz-
dráma eseményeit és utóéle-
tét dolgozta fel. A kötet 2015-
ben jelent meg az Athenaeum 
Kiadónál.

Maria Turtschaninoff: 
Maresi
Menos szigete 
nők és lányok 
menedéke, aho-
vá férfi ak be sem 
tehetik a lábu-
kat. Nem csoda 
hát, hogy sokan idemene-
külnek a kinti világban rájuk 
leselkedő elnyomás és zak-
latás elől. Így került ide Mare- 
si is, az egyik tizenhárom 
éves kislány, aki most bol-
dogan éli a Bíborklastrom 
novíciáinak mindennapja-
it, szabadidejében pedig, ha 
csak teheti, elvonul olvasni 
a Tudás Házának hatalmas 
könyvtárába. Egy hányatott 
sorsú kislány, Jai felbukka-
nása töri meg a hétköznapok 
derűs nyugalmát. Jai otthon-
ról menekült el, miután végig 
kellett néznie, ahogyan apja 
brutálisan meggyilkolja sze-
retett nővérét. A borzalmak 
hamarosan követik Jait a szi-
getre is...
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Négy hónap szünet után lát-
ványos produkcióval tér visz-
sza a Tankcsapda! Az év első ha-
zai megmozdulását április 28-án, a 
Papp László Budapest Sportaréná-
ban tartják, ami ígéretük szerint az 
eddigi legizgalmasabb Tankcsapda 
koncert lesz.
A Tankcsapda lemezeladásban és több 
százezres koncert-látogatottságával 

is a legsikeresebb 
hazai előadók táborát 
erősíti, dalaikon generációk nőttek 
és nőnek fel a mai napig is. 

A zenekar azon kevés rend-
szeresen koncertező zene-
karok közé tartozik, akik 
nem csak itthon, hanem 
már számos európai or-
szágban is sikeresek. Az 
arénás fellépésre három 
külföldi koncerttel készül-
nek, Graz, Pozsony, és Salz-
burg után érkeznek a Buda-
pest Sportarénába.

Az Az 
Arénában Arénában 
zúzza zúzza 
a Tankcsapdaa Tankcsapda

Az nem kérdés, hogy ki a főnök a csa-
ládban. Attól a naptól kezdve, hogy az 
új kisöcsi hazaérkezik, a hétéves Tim 
érzi, hogy megváltoznak otthon a viszo-
nyok. A jövevény taxin fut be, öltönyt 
meg diplomatatáskát visel, és be nem 
áll a szája - el is hódítja közös szüleik 
szeretetét. De Tim nem adja fel, neki-
vág, hogy visszaszerezze, ami ad-
dig kizárólagos, jogos tulajdona 
volt - és egy őrületes összees-
küvés nyomaira akad, mely-
nek célja, hogy felborítsa a 
világban szétosztott sze-
retet egyensúlyát; és ez 
a felvágós, magát kis-
öcsinek álcázó bébi 
menedzser áll az 
egész konspiráció 
középpontjában. 

A testvéreknek 
össze kell fogniuk, 
hogy megakadá-
lyozzák a szörnyű 
terv valóra válá-
sát, megmentsék 

a szüleiket, helyreállítsák a világ he-
lyes rendjét, és bebizonyítsák: a sze-
retet valójában végte-
len és nagyon 
erős.

Idén két alkalommal, június 16. és 
18., valamint szeptember 8. és 10. 
között várja koncertekkel, bortúrák-
kal, sportprogramokkal és különböző 

előadásokkal a láto-
gatókat Tállyán a Ke-

rekdomb Fesztivál.
A tavalyi sikeres indu-

lás után idén nem csu-
pán kétszer háromnapos-

ra duzzad a fesztivál, hanem 
két új helyszínnel és számos új 

programelemmel is bővül a kíná-
lat. A rendezvényen lesznek slam 

poetry estek, színielőadások, fi lmvetí-
tések, vezetett bor- és helyismereti tú-

rák, valamint futó- és 
kerékpárversenyek is. 
A nyári Kerekdombon 
fellép mások mellett a 
Szabó Balázs Bandája, 
Palya Bea, Szalóki Ági, 

Fábián Juli és a Zoohacker, a Jónás Ve-
ra Experiment és Rutkai Bori is. Az őszi 
szüretkor mások mellett a 30Y, a Bohe-
mian Betyars, a Honeybeast és a Ran-
dom Trip zenekar várja a látogatókat.

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.
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Duplázik a Kerekdomb Duplázik a Kerekdomb 
Fesztivál Fesztivál 

Ikrek
Kiváló hét elé néz, teljes 

mértékig Ön mellé sze- 

gődik a szerencse. Élete 

minden területe az 

átlagosnál jobban ala- 

kul. Ne tétovázzon, 

használja ki a ked- 

vező szelet!

Bika

A pénzügyi és egyéb koc- 
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nozza másoknak a 
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Rák

Új 
tapasztalások 

várnak 

Önre. Hagyja, hogy az ese- 

mények maguktól bekö- 

vetkezzenek, engedje el 

az irányítást, és en- 

gedje be életébe a 

változásokat. Ne le- 

gyen türelmetlen!

Oroszlán
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Skorpió

Feszült lehet a hét elején. 

Talán azért is, mert egy 

fontos válaszra vár vala- 

kitől. Jobban tenné, ha 

kényszeres 
gondol- 

kodás helyett inkább 

lekötné magát va- 

lamivel. 

Nyilas
Lejjebb kellene adnia a ma- 

gával szemben felállított 

elvárásokból. Tanuljon 

meg örülni a békés, 

nyugodt időszaknak 

és használja ki. Ne 

keresse mindig az 

újabb teendőket!

Bak

Érkezik az égi s
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Kate Hudson
A Kos nő bármibe fog, azt szen-

vedéllyel teszi. Az április 19-én 

született Kate Hudson édesanyját, 

Goldie Hawnt követve szikrázóan 

tehetséges színésznővé vált, 

akinek népszerűsége máig 

töretlen.

Miért bírságolnak a legtöbbet?
A leggyakoribb szabálysértéseket és az elmúlt 10 év 150 KRESZ-szabály módosítá-

sát gyűjtötte össze új könyvébe Pető Attila. Hiába a vezetői rutin, rengetegen par-

kolnak szabálytalanul vagy helytelen módon használják a gyerekülést. 

Az Egy spanyol darab egy családi ösz-
szejövetel történetét jeleníti meg, sok 
bölcsességgel, éles megfi gyeléssel és 
legfőképpen humorral. Pilar, az idő-
södve is mutatós egykori szépség-
szalon-recepciós hölgy (Vándor Éva) 

meghívja két színésznő 
lányát (Gubik 

P e t r a , 

Juhász Réka) és alkoholista tanár 
vejét (Fillár István), hogy be-

mutassa nekik vőlegényét, a 
nála évekkel fi atalabb közös 

képviselőt (Kocsó Gábor). 
Ideiglenes koalíciók köt-

tetnek és bomlanak fel, 
hovatovább mindenki 
mindenki ellen for-
dul, Reza egy másik 
sikeres művének a 
címét kölcsönvé-
ve: a békés lakás-
ba belopózik az 
öldöklés istene. A 
Pinceszínház elő-
adását Réthly Atti-
la rendezte.

Yasmina Reza: Yasmina Reza: 

Egy spanyol darabEgy spanyol darab
Bébi úrBébi úr

KikapcsolóKikapcsoló
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Lemezjátszó címmel egy különleges rendezvénysorozat indul Budapesten, a B32 Galéria és Kul-

túrtérben. Havi két alkalommal kultikus albumokat hallgathat meg a nagyközönség bakeliten, 

majd Horváth Gergely, a Petőfi Rádió egykori vezetője egy olyan ismert zenésszel beszélget.SzSzíínneess  hhíírreekk
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A Louis Galériában az értékbecslés ingyenes!

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!

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

Lakatos Lajos (szakképzett műtárgykereskedő)

Omega  
Chronograph

Acél:   
akár 300 000 Ft

Arany:   
akár 600 000 Ft

Patek Philippe
Arany: akár  
4 000 000 Ft

Acél: akár  
2 000 000 Ft

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

Törtarany és fazonarany felvásárlás!

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

Az á
rvál

tozá
s jo

gát 
fenn

tartj
uk.

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

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

Ezüsttárgyakért kimagasló 
árat fizetünk készpénzben!

Arany  
zsebóra

250 000 Ft– 
600 000 Ft

Korall  
ékszereket  
vásárolunk! 

20 000–400 000 Ft 
Csak a piros golyós 

érdekel!

A HÍR IGAZ!!!  
A sárga golyós borostyánt  

súlytól függően  
50 000–100 000–200 000– 

300 000 Ft-ért vásároljuk!!

I.W.C.  
Schaffhausen

Acél: akár  
250 000 Ft

Arany: akár  
500 000 Ft

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

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

EL HOZZÁNK!

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

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

i d é

Tekintsék meg megújult weblapunkat: louisgaleria.hu
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Startol a Reggeli Startol a Reggeli 
az RTL Klubon  az RTL Klubon  

 ■ Az RTL Klub megújult 

reggeli műsorát a hús-

véti nyuszi hozza! Peller 

Mariann és Lukács Mi-

ki húsvét hétfőn köszön-

ti először a nézőket a ke-

reskedelmi csatornán.

A RTL Klub korábbi siker-
műsora vadonatúj stúdióval, 
műsorvezetőkkel, interaktív 
és erőteljes közösségi blok-
kokkal érkezik április 17-én 
reggel 7.15-től. A Nyerő Páros 
című sztár-reality 
győztesei, Peller 
Anna színésznő 
és férje, Lukács 
Miki a megújult 
Reggeli egyik mű-
sorvezető párosa-
ként már nagyon 
várja, hogy húsvét 

hétfőn köszöntse a nézőket. 
Az biztos, hogy a pörgős pá-

ros úgy felpezsdíti 
majd a reggeleket, 
mint egy jó erős fe-
ketekávé, hiszen 
őket nézve abban 
biztosak lehetnek 
a rajongók, hogy 
nevetésben nem 
lesz hiány.
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