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Békés karácsonyt
kívánunk minden kedves
olvasónknak!

Balázsovits
Lajos

Életemben egyszer voltam „gonosz″
4. oldal

Kis-Pongrác
- a lakók tele
vannak panasszal

Somlyódy Csaba gyűjti a
kifogásokat, de hiába
továbbítja a felelősöknek.

13. oldal

Még sem csökkent
a rezsi?

Fotó: Vargosz

Interjú a 8-9. oldalon

Egy kőbányai közös képviselő kiszámolta, hogy a
szemétdíj drágább lett.

Kedvezményes hirdetési lehetőség
a Kőbányai Magazinban! Telefon: 06 70 304 4628
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Nem lehet minden
játszótér mellé rendőrt
állítani
A mindennapok nyüzsgése
lassan átadja helyét az ünnepi
készülődésnek. A karácsonyhoz közeledve többet gondolunk szeretteinkre és barátainkra. A béke, a számvetés, az
előretekintés ideje ez – amikor
talán néhány nap pihenést is
megengedhetünk magunknak.
Legtöbbünknek kevés megnyugvást, lazítást hozott az év.
Annál többek szemében látni
aggodalmat, bizonytalanságot
téli napfordulóhoz közeledve
felfedezhetjük magunkban a
remény és a békesség erejét.

k.
Pintér Sándor belügyminiszter azt ígérte, két hét alatt rendet tesz , de
-

koztatást adott az eddigi eredményekről és a teendőkről.
rendszer folyamatos bővítésével sikerült a bűnözőket valamelyest visszaszorítani, de sokan most a lépcsőházakban
próbálkoznak. Egy társasházi program
keretében ezért egyre többen telepítenek belső kamerákat is.
A rendőrkapitány fontosnak tartja az
összefogást, az egymásra figyelést és
ta, sok bűnözőt sikerült elfogni, mert
a lakók időben szóltak, így tetten érték
őket.
A fórumon megjelent újhegyiek közül
volt, aki azt kifogásolta, hogy a rend-

-

őrök és a közterület-felügyelők gyors
intézkedés helyett sokszor egymásra mutogatnak, mert nem tisztázott az
illetékességük. Az ott élők többsége
ugyanakkor kevesli a rendőri jelenlétet,
nem érti, miért nem tesznek valamit a
közterületi alkoholfogyasztás ellen.
A vitából kiderült, komoly probléma a
környéken a játszóterek biztonsága. Főként nyáron rendszeres a randalírozás,
garázda huligánok vadonatúj létesítményeket tesznek tönkre. A rendőrkapitány újabb kamerákat ígért, de mint
mondta, nem lehet minden játszótér
mellé rendőrt állítani.

tavasz köszönt ránk.
A serény készülődés mellett
jussanak eszünkbe azok is,
akik nem tölthetik szeretteikkel, otthonukban az ünnepet –
akiknek legfeljebb álom, hogy
ajándékoknak és karácsonyi
vacsorának örüljenek. Ilyenkor még hangosabb a szív
Karitatív kezdeményezések
sora várja a felajánlásokat
vagy épp az önkéntes segítséget, de saját szomszédságunkban is találhatunk tennivalót.
lévőkkel tehetünk így jót. A
jótékonykodás annak is jó
érzést ad, aki a segítő kezet
Békés karácsonyt és boldog
bányainak!

Somlyódy Csaba
önkormányzati képviselő
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Az önkormányzat szerint minden
rendben, a lakók ezt másképp látják

-

zá nem értő szerelők, barbár és értelmetlen fairtás. Csak néhány a panéhány hete tartott fogadóóráján
elhangzottak. A 2011 januárjában
nagy várakozásokkal indult, jórészt
uniós pénzből megvalósuló projekt a
szerződések szerint a végéhez közeledik. De csak papíron, mert a kivitelezők csúsznak a határidővel, sok
fontos részmunka vége még nem is
látszik. Talán nem véletlenül. A pályázó konzorcium vezetője Kőbánya
lékolja az átadást a választásokra.

A több ezres lakóközösség nagy rékapták, amit ígértek nekik, nem tájékoztatták őket a keretekről, a pályázati lehetőségekről, a munkák
időközi állásáról. Menet közben
minden állandóan változott, többnyire csak akkor értesültek egy-egy
munkáról, amikor épp az ő lépcsőházuk következett. A korábban gázszereléssel foglalkozott lakó felháborodva mesél az úgynevezett szerelők
hozzá nem értéséről. Majd sorban
a többiek, egymás szavába vágva
mondják a panaszaikat. Az ereszek
szakszerűtlen cseréjéről, a szétvert

téglafalról, amelyre nem kerültek
vissza a csempék, helyette gipszkarton bevonatot kaptak, amit nem
ban kétszer ugyanazzal a munkással
nem találkoztak, a munka végeztével nem volt műszaki átadás, felelős
ellenőrzés.
bi bejelentéseiket válaszra sem méltatták az illetékesek, vagy ha látszólag egyeztettek is a projekt felelősei
egy-egy konkrét ügyben, a végeredménynél nem vették figyelembe a
megállapodásukat.

helyi hírek
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nélkül, barbár módon irtották a lakóházak udvarán lévő fákat és növényeket. A felháborodás nyomán átmenetileg leálltak, majd kivágták az
összes fát. Az ügy pikantériája, hogy
az önkormányzat tulajdonát képező
kivágott fákat rövid úton ellopták.
Az érintettek kérdésére, hogy bárki ez ügyben tett-e feljelentést, azkérdéses, hogy a felújított játszóteret két hét alatt leamortizálók ellen

lesz a sorsa ezután e megcsonkított
beruházásnak – teszik fel értetlenül a kérdést az ott élők. A játszótér
tönkretétele is mutatja, hogy a határidők be nem tartása közbiztonsági
kérdés is – veszi át a szót a lakóktól
is érinti az újabb térfigyelő kamerák
telepítését is, ezért erre személy szerint nagyon odafigyel. Különösen a
téli, sötét időszakban komoly kockázatot jelent a hiányuk.
Somlyódy, sok nagyberuházás tapasztalatával a háta mögött, pontoban megérett a korszerűsítésre, az
életkörülmények javítása kiemelkedő fontosságú. Az uniós pályázat
segítségével megvalósuló, korsza-
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kos jelentőségű beruházást nagy várakozás előzte meg, de most sok a
csalódott ember. Ezért továbbította
kifogásaikat az önkormányzatnak.
Hiába kért azonban részletes kimutatást a munkák állásáról, a kapott
mákra, a műszaki átvételekre, az alvállalkozók gyakori változására nem
ad magyarázatot. Arra sem, hogy
képviselő hogyan vehet át műszakilag kifogástalannak minősítve munkát, mikor nem is járt a lakásban,
és a lakók tele vannak panasszal.
Somlyódy úgy véli, képviselőként
kötelessége felhívni a figyelmet a
hiányosságokra, nehogy léket kapjon az a bizonyos zászlóshajó.

Kormányváltók
szövetségben
Szűkebb közösségem, a
szocialisták támogatását
elnyerve, Kőbánya-Kispest
képviselőjelöltje
vagyok. Ez egyszerre jelent megtiszteltetést és
nagy felelősséget. Amiaz összefogás budapesti
jelöltjeit, világossá vált:
otthonunkra hamarosan
szebb napok virradhatnak.
Tapasztalt, lelkes és változtatni kész csapat állt
össze, hogy négy év vergődés után jobbá tegye a
budapestiek mindennapméltó képviseletet biztosítva a fővárosiaknak.
Tegyünk együtt a változásért!
Kőbánya lakói méltóbb
életre, nyugalomra, biztonságra vágynak. Ehhez

az első lépés a munkahelyteremtés,
a munkaadó vállalkozások támogatásával. Tisztes megélhetést nyújtó állásokat kell teremteni, mert a
A panelprogram újraindításával, az
épületek és a fűtésrendszerek felrezsicsökkentés is elérhető lesz.
Az orvosi rendelők és a többi középület felújításának fedezetét így
teremtjük elő. Az itt élők érdeke a
biztos gyarapodás, nem az állandó
központot és az elővárosi vasútállokörnyékét. Több játszóteret alakítunk ki a lakótelepeken. A békés
hétköznapokhoz elengedhetetlen a
jó közbiztonság, ezért fejlesztjük a
Beszéljük meg!
Szeretnék minél több itt élővel személyesen is találkozni, beszélni a
ram, csak az a politika lehet sikeres,
amelyik az emberekkel közösen, az
érintettek bevonásával születik. Az
Ön véleménye is számít – kérem,
keressen meg valamelyik rendezvényemen, vagy az alábbi elérhe-
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Rezsicsökkentés

Mégsem
csökkent a rezsi?
Egy kőbányai társasházban
a közös képviselő - engedelfelelős kezdeményezésének
- már kirakta a hirdetőre a
szemétdíjak
csökkentésével kapcsolatos kimutatást.
Kiderült: idén többet kellett
rül az atv.hu.
A televíziót megkereste egy
kőbányai társasház közös
képviselője, aki beszámolt
róla, hogy a szemétdíjjal
kapcsolatban már el is készítette a kimutatást, melybe összehasonlításképpen a
2012-es díjakat is belevette.
Ezek alapján azonban nem
csökkent tavalyhoz képest,
hanem növekedett a szemétdíj - írja a közös képviselő,
aki kimutatását ki is tette a
hirdetőre, hiszen ez a törvény alapján kötelező lesz
ezentúl.
A rezsicsökkentést ellenőrző
bizottság vezetője, Németh
Szilárd szerint azért kell így
is tájékoztatni az embereket
a rezsicsökkentésről, mert
sok lakóközösség megkereste már, hogy ők nem érzik
annak hatását. A képviselő
szerint sok helyen még most
emberek, mint a rezsicsökkentés előtt.
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Életveszélyes lehet az
utcán, piacon
vásárolt elektromos
készülék

A karácsonyi vásárokon évek óta egyre kevesebb a megtévesztés
Az ünnepek előtt „ész nélkül” gyűjtjük az ajándékokat, sokszor nem
figyelve minőségre, számlára. Nehezen igazodunk el az árakban, akciókban. A Fogyasztóvédelmi Hatóság ezekben a hetekben rendszeresen ellenőriz, hogy megvédje a vásárlót az átverésektől. Dr. Fülöp
Zsuzsa, az NFH szóvivője elmondja, mire figyeljünk, hogy a meghitt
pillanatokban ne érjen kellemetlen meglepetés.
Hol ne vásároljunk?
Legfontosabb, hogy hol vásárolunk. Alapvetően három helyen, üzletben, karácsonyi
vásárban vagy piacokon illetve interneten
keresztül. Nyilván a legnagyobb kockázatot nem csak karácsonykor, az aluljárókban, piacokon, utcán történő vásárlás
jelenti. A rendszeres ellenőrzéseknek kö-

szönhetően a karácsonyi vásárokon évek
óta egyre kevesebb a megtévesztés.
meztet a veszélyekre: az utcán, aluljárókban baleset-, sőt életveszélyes termékek
kerülhetnek elő. Elektromos, műszaki készüléket, konyhai kisgépet, fényfüzért, ne
vásároljunk ilyen helyen se otthonra, se
ajándékba. Semmiképp nem éri meg, mert
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nem biztos, hogy olcsóbb, viszont szinte
biztos az átverés.

pon belül elállhat a vevő a vásárlástól.

Mit tehetünk, ha az ajándék hibás?

olyannak képzelte, megindokolnia
sem kell, visszaküldheti és az üzlet
vissza kell, hogy térítse a teljes vételárat 30 napon belül. A kereskedő nem
mondhatja, hogy csak az eredeti csomagolással veszi vissza a terméket,
kipróbálhatom, felpróbálhatom. Kivé-

ket, hűtőt, mosógépet, számítógépet veszünk, fontos, hogy ne várjunk karácsoha nem, otthon próbáljuk ki, hogy műköpon belül vigyük vissza, mert a jótállásra
köteles terméket ilyenkor a kereskedő
mérlegelés nélkül azonnal köteles cserélni.
Mit kérhet a fogyasztó?
A legtöbb vásárló bizalmatlan, ha bármilyen termék meghibásodik, és szeretné
mék javítható vagy cserélhető, a kereskedő nem köteles a készpénzt azonnal
lehet, akkor beszélhetünk a pénz viszfogyasztót kötelezni, hogy vásárolja le a
termék árát.
Ha nem tetszik az ajándék
A karácsonyi időszakban tipikus probléma, hogy nincs minőségi hibája a
terméknek, csupán nem tetszik, nem jó
vagy már több van belőle. Az a tapasztalat, hogy a kereskedők annak ellenére,
hogy nincs kötelezettségük, mégis eleget
tesznek az ilyen igényeknek, üzleti érdekből, hogy ne veszítsenek el vásárlót.
Két ünnep között, vagy egy rövid időszakig lehetővé teszik, hogy ezeket a termékeket akkor is visszavigyük az üzletbe,
ha nincs semmi minőségi hibája. Ezt vivállalja, akkor kötve van és számon lehet
kérni.
Internetes vásárlás – nem ilyennek
gondoltam

szó, és azt már elkezdtük használni,
nem küldhető vissza.
Az elmúlt évek tapasztalatai szerint
sok probléma adódott amiatt, hogy
valami nem érkezett meg időben. Az
galma is óriási, sok a megrendelés,
ezért nem tudták a szállítási határidőaz ünnepek után érkezik meg az ajándék és nincs már rá szükség, ekkor is
élhetünk a nyolc napos elállási joggal.
Figyeljük, mit üt be a pénztáros
élelmiszerboltok tele vannak akciókkal, ártáblákkal és nehéz az eligapénztárnál azt az árat ütik-e be, amit
igényel, hogy odafigyeljünk, minden
árat megnézzünk, de érdemes és kifireskedők az árat vagy az akciós táblát,
hogy nem tudjuk, pontosan melyik
termék tartozik az akcióhoz, esetenként sok a megtévesztő információ.
kell, a pénztárnál reklamálni. Fontos,
hogy ha több ár van, mindig a legalakijátszásával sok üzletben megpróbálkoznak, ezért a fogyasztóvédelmi hatóság az ünnepek előtt rendszeresen
ellenőriz, hogy kiszűrje az ilyen jellegű kereskedői gyakorlatot.

helyi hírek
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JOGI KISOKOS

Jogi kisokos –
jótállás,
garancia,
szavatosság
A mindennapokban garanciaként használt kifejezés
az maga a jótállás. Minden nagy értékű, tartós
fogyasztási cikkre egy év
jótállást jár. Egy éven belül
a bizonyítási teher a kereskedőt terheli, a fogyasztót
védi a jogszabály.
A szavatosság minden
cikkre vonatkozik, a kockacukortól az ásványvízig,
a használt és akciós termékre egyaránt. Ez jogszabály alapján két év.
vásárolt termékre van,
jótállás pedig csak meghatározott termékekre vonatkozik. A jótállás egy év,
de ha ez letelik, akkor még
mindig van egy év szavatosság.
megegyezni, akkor békéltető testülethez kell fordulni. Ez az eljárás ingyenes,
gyors és mielőbbi egyezségre törekszik.

interjú
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Balázsovits
Lajos

Életemben egyszer voltam
"gonosz"
Interjú Balázsovits Lajossal

Egy színész nehezebben tud külföldön boldogulni, mert csak magyarul tud elég szinonimát,
ha megakad a színpadon. Ezt tanulta meg egy életre Balázsovits Lajos évtizedekkel ezelőtt
Páger Antaltól, mikor sokat csábították Nyugat-Európába. De ez ma, a fiatalokra már nem
vonatkozik, figyelmeztet a népszerű művész, aki manapság azt viseli a legrosszabbul, hogy
túl sok megfélemlített embert lát maga körül.
Mióta nem aktív színigazgató, többet jár más színházába, más darabjait nézni?
Igyekszem.
Mit ajánlana mostanában?
A Katona József színház "Illaberek"
című produkcióját. Korunk egyik legaktuálisabb dilemmáját teszi elénk:

menni vagy maradni? Alig lehet rá jegyet szerezni.
Önnél valaha is felmerült a 'menni
vagy maradni' kérdése? Volt idő,
amikor külföldön (is) olyan népszerű volt, hogy minden lovat kifogtak
volna a kocsija elől, ha lett volna kocsija.
A hetvenes években nagy volt a csábítás. Hívtak is, mentem is volna, de

akkor még azzal kellett számolni, hogy
ha kint maradok, évekig nem jöhetek
haza, s nem láthatom a szüleimet. Ez
visszatartott. De végül idős kollégám,
Páger Antal fogalmazta meg számomra
a választ, mikor egyszer erről beszélgettünk. Azt mondta: állsz a színpadon, s kifogástalanul játszol. Egyszer
csak elakadsz, s nem jut eszedbe a következő mondat. Magyarul mindig ki
fogod vágni magad, mert az anyanyel-

interjú
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veden tudsz elég szinonimát ahhoz,
hogy folytasd a mondatot. Egy idegen
aki maga is inkább hazatért a számára kissé bizonytalan kommunizmusba
az emigrációból, mert színész akart
nem lehetett volna. Akkoriban a legnagyobb magyar sztárok vagy hazatértek
rövid külföldi próbálkozás után, mint
például Jávor Pál, vagy kalapszalont
nyitottak, mint Karády Katalin.
Legalább, ha orvos és informatikus
már nem is lesz elég itthon, még mindig remekül fogunk szórakozni, hiszen a színészeink maradnak, ha jól
értem.
Már felnövőben van az a színészgeneráció is, amelynek a tagjai tökéletesen
tudnak egy másik nyelven is dolgozni.
hol külföldön működő szakmai kapcsolatokkal rendelkeznek, s nem utolsó
sorban normálisan működő országokban a tehetség, a teljesítmény az érték,
nem pedig a politikai szimpátia.
ve, hogy tavaly óta nem a Játékszín
igazgatója?

nem leszek grafológus, mert suszter
maradjon a kaptafánál. Az unokázás
persze nagy öröm, s azt bármeddig
is lassan megnő, így előbb utóbb ő sésokat gondolkoztam, jegyzetelgettem.
Ahogy megszűnt rólam a napi nyomás,
s az éppen megoldandó napi feladatok szorítása, egy csomó szerkezeti,
kat látok. Egy csomó színházi ügy ma
már sokkal tisztább, s talán ezeknek a
gondolatoknak, javaslatoknak valamikor, valaki a hasznát veszi. Ez a kicsit
elméleti színházi munka most lefoglal.
Szokott nosztalgiázni, visszanézni

pantul idegesít, ha hibát vélek felfedez-

közül?
azt tartja a legkedvesebb szerepének,
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Kőbányára költöztem a nővéremékhez,
immal, s az éjszakai járat sem ment
már, gyakran gyalog sétáltam haza.
rok arra.
A családi karácsony mekkora program Önöknél?
zök a családnak az ünnepekre. Mindenkinek külön elkészítem a kedvenc
szortom, s az egészet nagyon élvezem.
Ez sokéves hagyomány nálunk, s ezen
biztosan nem változtatunk.

Karácsonyi
koncert

volna, hogy mondjuk az Abigél című

dők után most énekel majd előnyomon, hogy senki nem mer szólni
semmiért, ennyi ijedt, megfélemlített
embert, legyen az színész vagy benzinkutas, teljesen mindegy, rég nem látott
visszafogja a teljesítményt.
Mivel foglalkozik mostanában? Játszik, rendez? Ír? A várható élettartam növekedésével van még pár évtini.

-

gondolkozom nagyobb szakmaváltáson, tehát nem nyitok butikot sem,

ami nagyon tetszett a közönségnek.
Soha nem vágyott valami gonoszabb
alakításra?

játszottam, s nagyon élveztem. Erre
zszesen ennyi gonoszság szorult belém.

-

templom ritka szépségű nagyorgonáját, amely a magyar romantikus orgonaépítészet egyik
utolsó remeke, s egy tündéri
gyermekkórus is közreműköalatti Művész Kávéházban kap-

nem tévedek?
-

között.
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Éjszaka az Árkád alatt

Gyalogosan és kerékpárral is kényelmesebb megközelíteni

Januártól 15-től az Árkád mélygarázsában hagyhatják
éjszakára autóikat a környéken élők. A szolgáltatás egy
hónapra 22 vonaljegy árába kerül. Az Árkád 2 építésénél a bevásárlóközpont messzemenően figyelembe vette az ott élők igényeit.
Az Árkád 1 és 2 együttesen a legnagyobb kereskedelmi területtel rendelkező bevásárlóközpont Magyarországon. A két épületben összesen
68.000 m2 bérbe adható területen
több mint 200 szaküzlet, kávéház,
vendéglátóipari és szolgáltató egység
van. A bevásárlóközpont látogatóinak
több mint 1600 parkolóhely áll rendelkezésre.
és a családoknak szóló árukínálatot
szeretnék jelentősen bővíteni – mondta
el lapunknak Gyalay-Korpos Gyula, az
ECE (az Árkádot fejlesztő, bérbeadó

és üzemeltető cég) ügyvezető igazgatója, aki Kőbánya büszkeségének tartja
az új komplexumot.
Óriási könnyebbséget jelent a környéken lakóknak, hogy megújult a hatalmas élelmiszerlánc üzlete, ami a Gyakorló utca felől még kényelmesebben
közelíthető meg. Az árufeltöltést épületen belül, külön bejárattal oldották
meg, így ez sem zavarja az ott élőket.
A bevásárlóközpont vezetői úgy tervezték meg a bővítést, hogy szem előtt
tartották a területfejlesztési szemponés a közérdekre – avat be a részletekbe

az igazgató. A Gyakorló közben és a
Gépmadár utcában közterületen építettek 50 parkolót és hozzájárultak anyagilag a Fehér út mellett haladó bicikliúthoz. A környezet védelme érdekében
saját erőforrásból megépítették a Kerepesi úton áthaladó, az Örs vezér téren
végigmenő, egészen a Füredi útig tartó
kerékpárutat. A bevásárlóközpont főbejáratánál 31 férőhelyes fedett bicikli
tároló várja a két keréken érkezőket. A
környék biztonsága érdekében újabb
vásárlóközpont környezetének rendjét
lepítésből, parkosításból is. A környék
Gyakorló köz felé elsőként az országban kiépítettek egy ún. zöld homlokzakezetekbe fákat, bokrokat ültettek.
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Coki a Kökinek?

Jó ötletnek tűnt - szomorú a vége
Eredetileg kitűnő ötletnek tűnt a bevásárló központ megépítése. Tömegek
fordulnak meg a 3-as metró végállomásán, a mellette lévő busz-pályaudvaron – ráadásul vezet oda gyorsforgalmi út, sőt még egy lakótelep is
húzódik a közelben. Az építkezést az
osztrák Strabag és alvállalkozói mindenesetre nálunk jól ismert gyakorlat
alapján végezte: hol a beruházó, hol a
civilek tiltakoztak, néha pereltek is az
elhúzódó, hiányosan elvégzett munkák
miatt. Végül aztán elkészült a sokat
reklámozott KÖKI és az új buszpályaudvar. Ám amikor a 42 milliárdos
beruházást tervezni kezdték, még nem
fenyegetett a válság…. Aztán, amikor
bekövetkezett, az első csapás a külső
kerületek plázáit érte. Az új központban soha nem volt elég bérlő a kétszáznál több üzlethelyiségre, miközben a

Építését civilek tiltakozása késleltette, a megnyitása pillanatától veszteséges volt. Most eladni próbálják, potom 35 milliárdért – ám ennyit messze nem kapnak majd érte. Ez a KÖKI. De
mi, vásárlók, mit remélhetünk?
bérleti díjakat jelentősen leengedték.
Hiába volt minden erőfeszítés, a vártnál jóval kisebb lett a boltok, az éttermek, áruházak forgalma. Így a megnyitás pillanatától csak halmozódott a
veszteség, tavaly már kerek 8 milliárdot tett ki, majd novemberben, mindössze 3 évvel a megnyitás után, csődbement a KÖKI.
Hiába talált közben bérlőre a helyiségek 86 százaléka, ez messze kevés ahhoz, hogy a külvilág számára rejtélyes
svájci cégek mögött megbúvó, feltehetően magyar tulajdonosok akárcsak
az Állami Fejlesztési Banktól kapott

27 milliárd forintos kölcsön kamatait
törleszthessék. Az – ugyancsak állami
– felszámoló most „jutányosan”, potom 35 milliárdért kínálja a KÖKIT, de
szakértők szerint ilyen összegre, tekintettel a kereskedelem, az ingatlanpiac
válságára, bizonyosan nem számíthatnak.
Ami bennünket, „mezei” vásárlókat
érint: a pláza aligha zár be, bár a boltok
ritkulhatnak. Amelyek viszont maradnak, azok gyakoribb árleszállításokkal, jobb kiszolgálással próbálják majd
megszerezni, megtartani a vevőket.
Legalább ennyi, de ki tudja, meddig?
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Fénykép nélkül egy lépést se

Az EU pénze nem fog a magyar kátyún

Nem elég a rengeteg oktalan és csak néha okos, de mindenképpen hosszadalmas útlezárás, most még a kátyúk is… És napról
napra több van belőlük, hiszen a csapadék és fagy beköszöntével ott is lyukad, porlad az út, ahol eddig szilárdnak látszott.
Mit tegyünk? Vigasztalódjunk az illetékes
államtitkár ígéretével, miszerint „33 milliárdos útfelújítás indul, országszerte 520 kilométeren javítják majd a fő- és mellékutak
hibáit…”? Egy újabb ígéret, (nyilván véletlenül) a jövő évi választások elé időzítve,
és azon se lepődnénk meg, ha a kivitelezők
a kormánypárt számára kedves vállalkozások lennének. Csak azt nem érti senki, hogy
miközben óriási mennyiségű uniós pénzeket költünk állítólag útkarbantartásra, az
eredmény csapnivaló. Tőlünk nyugatra, tőlünk keletre, tőlünk délre és tőlünk északra
mindenki képes megfelelően karbantartani
az útjait. Ránk valamilyen speciális magyar kátyú-átok hat, mert a magyar kátyún
nem fog az EU pénze sem. Hiába adnak rá
rengeteget, mire a kátyú betöméséhez ér
a dolog, valahogy a pénz elmegy, a kátyú

marad. Egy számadat: a teljes magyar úthálózat tisztességes karbantartása évi 150
milliárd forintba kerülne…Tessék számolni!
Mivel Kőbányát még az ígéret-program
sem érinti, mi jobban tesszük, ha még óvatosabban közlekedünk. Hiszen, ha kátyúba
hajtunk, nem csak a köpenyt veszélyeztetjük, de végzetesen megsérülhet a felni,
sőt: akár a futómű is. Mi a teendő, ha mégis belehajtottunk és megsérült a kocsink?
Mindenekelőtt alaposan rögzíteni, dokumentálni, mi történt. Készítsünk fotókat
(már olcsó telefonnal is lehet) a kátyúról,
kocsinkról, a sérült részről, nem is egyet.
Írjuk fel a szemtanúk adatait és – nagyobb kár esetén – hívjuk ki a rendőrséget: az ő jegyzőkönyvük perdöntő lehet.
Így adott esetben megéri az akár több

órás várakozás, amíg kiszállnak. A kárt
ezután a fővárosban az illetékes útkezelőnek (BKK Közút Zrt.) kell mielőbb, de
legalább néhány napon belül, személyesen bejelenteni. A bejelentő letölthető a
www.bkk-kozut.hu oldalról). Mellékelni
kell a szükséges adatokat: a káresemény
időpontja, helyszíne, a kár fajtája, mértéke. Hozzá a fotókat, tanúk adatait,
esetleges rendőrségi jegyzőkönyvet. A
bejelentésnél szükséges személyi igazolvány, jogosítvány, forgalmi engedély,
felelősségbiztosítás igazolása. Ezután
nyolc napon belül a BKK által kirendelt
kárszakértőnek kell megkeresnie a károsultat, hogy egyeztessék a szemlét.
Azt követően tudjuk járművünket megjavíttatni, majd a számla alapján várhatjuk
a kártérítést. Az a számlánál akár jóval kisebb is lesz, mivel a kocsi korától függetlenül levonják az avulást….
De jó lenne, ha valaki inkább tisztességesen karban tartaná útjainkat, itt Kőbányán
is!

Kiadja a WEXFORD Bt. Főszerkesztő:: Sándor Györgyné Postacím:: 1191 Bp. Kossuth Lajos u. 50.
Tel.: 0670 304 4628 E-mail: info@magazinlapok.hu Nyomás: Ringier Kiadó Kft., Budapest,
Campona utca 1. www.ringier.hu Megjelenik havonta 40.000 példányban.
Következő megjelenés: 2014. január. A magazin tartalmát szerzői jogok védik!
www.magazinlapok.hu
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szálloda is l

ehet

Vegyen
sporttelepet egy
milliárdért!
Egymilliárdért árulják a Spartacus Kőér utcai sporttelepét
Kőbányán. A több mint hathektáros sportkomplexumban
van kültéri focipálya, salakos
pályák, kézilabdacsarnok, birkózóterem, fedett teniszpályák
és parkoló is. A focipályák
eléggé lerohadtak, de a teniszpályák és a fedett épületek
rendben vannak – írja az index
hírportál. A híres Kőér utcai
uszoda nem tartozik a sportcentrumhoz.
A komplexumot 1952-től a
Spartacus használta, de a klub
közben csődbe ment. Az év
elején megkapta a Pénzügyőr
SE, amelynek elővételi joga
van a telepre.
A hirdető szerint szállodának
is átépíthető a terület, de a
sportcentrum egyébként szerepelt már autókereskedésként
is. Az új vevőnek a sporttörvény szerint meg kell majd
egyeznie a Pénzügyőrrel is,
ha rögtön átépítené a területet,
azaz hasonló helyet kell biztosítania egy átmeneti ideig a
kitett szakosztályoknak – az
index cikke szerint.
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Ne várjuk meg a járványt,
két hét kell a védettséghez

A veszélyeztetett csoportok idén is ingyen jutnak oltóanyaghoz
A kerületben Idén még nem volt influenzás megbetegedés, a járvány a
tapasztalatok szerint januárban kezdődik. Érdemes azonban mielőbb beoltatni magunkat, mert két hét kell a védettség kialakulásához – hívja fel
a figyelmet a kerületi népegészségügyi intézet tiszti főorvosa. A kőbányai háziorvosokhoz eddig hét és félezer oltóanyag érkezett.

A tapasztalatok azt mutatják, a kőbányaiak szertári forgalomban, így az oltóanyag
törődnek magukkal és családjukkal, idő- azok számára is elérhető, akik nem jogoben jelentkeznek háziorvosuknál oltásért. sultak térítésmentes oltásra.
Az elmúlt években az oltóanyag 70 százaléka elfogyott és idén is nagy az érdeklődés.
A lefolyás szempontjából meg kell különVeszélyeztetett csoportok
Dr. Haintz Andrea szerint nem lehet elégszer elmondani, különösen veszélyeztetettek az idősebb korosztályok, a várandósok,
és a krónikus betegek. Ők idén is ingyen
jutnak hozzá az oltóanyaghoz. A csecsemőknél elsősorban az anyát kell védeni,
mert az anyatejjel az immunanyagok bekerülnek a szervezetbe. Szintén fontos a
gyerek környezetében lévők oltása és célszerű, ha a kicsiket – főként járvány idején
- nem viszik tömegbe. A főorvos asszony
feltétlenül javasolja az oltást azoknak is,
akik babát szeretnének, mert az új vírus
veszélyes lehet a várandósokra.

hirtelen kezdődik, a hidegrázással, borzongással kialakuló magas láz mindig annak
az előjele. Itt kevesebb a nátha, inkább
száraz köhögés és torokfájás a jellemző.
A megfázásnál fokozatosan alakulnak ki a
tünetek. Ilyenkor soha nem szabad oltani,
meg kell várni, míg a láz és a gyulladás elmúlik, különben többet árt mint használ…
Fontos tudni, hogy egyetlen védőoltás –
– sem garantál 100 százalékos védettsémegjósolni, hogy mely vírustörzsek lesznek felelősek a járványért. A három komponensből álló oltóanyaggal végzett oltás

Fontos tudni – mondja a szakember -,
hogy az oltást évről évre meg kell ismétel- Tudományos vizsgálatokkal alátámasztott
ennek megfelelően az oltóanyag összetétele is évente módosul. Amit tavaly beadtak,
nem biztos, hogy idén is hatásos.
Ebben a szezonban is többféle szezonális
-

védekezés jelenleg ismert leghatékonyabb
eszköze a védőoltás, amely biztonságos, és
egyben segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket okozó, esetenként súlyos szövődményekkel járó betegséget.
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EGÉSZSÉG

BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, ÁCS, KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! TEL.: 280-1271, 06/20-5327823

AZ ÁRUHÁZ PATIKA AJÁNLATA:
Safeguard antibakteriális szappan
(80 g) 99 Ft, AquaClean felnőtt fogkefe 99 Ft, Cynex ajakápolók többféle ízben 99 Ft, Camea tusfürdők (250
mg) 249 Ft. 1191. Bp., Kossuth tér
4-5. (Áruház sarkán). Nyitva: H-P-ig
8-19 óráig, Sz.: 8-13 óráig.

FESTÉS - MÁZOLÁS - TAPÉTÁZÁS
GYORS KEZDÉS, RÖVID HATÁRIDŐ.
GIPSZKARTONOZÁS. TEL.: 0630
5686255

INGATLAN
Hagyományos színes televíziók
javítása. Kitűnő Panasonic TV eladó. Ugyan itt: történelemoktatás,
érettségire felkészítés középiskolai
tanár által. Tel.: 292 54 29, 06 30
9000 532

ELADÓ – KIADÓ INGATLANOKAT
KERESEK - KÍNÁLOK A KERÜLETBEN.
AJÁNLATOK : www.ilonalak.hu TEL:
06-20-364-4237 HÉTVÉGÉN IS!
OKTATÁS

SZABÓ FATELEP! Tűzifa akció! AKÁC
gurigába: 2200 Ft/q, TÖLGY gurigába: 2100 Ft/q valamint VEGYES
2050 Ft/q. Igény szerint hasogatva.
Szállítás H-Szombat: 7 órától 17
óráig. Tel.: 06 70 326 15 84
CSERÉPKÁLYHÁS! Építés, átépítés,
javítás, értékesítés teljes körű garanciával és nyugdíjas AKCIÓ. Tel.:
06 30 418 3292

Állásvállaláshoz:
Targoncavezető,
Emelőgépkezelő,
Földmunkagépkezelő tanfolyamok, (20) 424-4843. Gépjárművezetői Szaktanfolyamok: (GKI
képzés) árufuvarozóknak, autóbuszvezetőknek. (20) 248-4700.
Vállalkozáshoz:
Árufuvarozó,
Autóbuszos, Taxis vállalkozói
tanfolyamok. Gépjármű ügyinté-

zői tanfolyam, ADR képzés. (20)
938-4663, (1)261-0078,
www.
fuvinfoiroda.hu
Angol és Olasz nyelvoktatás kezdőknek, újrakezdőknek, haladóknak. Érettségire, felvételire, nyelvvizsgára, állásinterjúra felkészítés.
Kedvezményes óradíjak. Tel.: 0630-858-1068.
MATEMATIKA ÉS FIZIKA TANÍTÁS
ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK
RÉSZÉRE. KERÜLETBEN HÁZHOZ
MEGYEK. TEL.: 06 70 20 14 228
ÁLLÁS
Gépkezelőket, csomagolókat keresünk 3 műszakos munkarendbe
Budapest melletti telephelyre.
Kőbánya Kispestről, Határ útról a
bejárás céges busszal megoldott.
Érd.:06-70-342-1653 Önéletrajz:
toborzas@s-forras.hu
Multinacionális cég 2 fő diplomás munkatársat keres. Interjú
egyeztetés: 20-921-2076
(9-17 h-ig
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RÉGISÉG
KISPESTI RÉGISÉG ÜZLET!
XIX. KERÜLET NÁDASDY U. 158. KIEMELTEN MAGAS ÁRON VÁSÁROLUNK FESTMÉNYEKET, PORCELÁNOKAT, ÓRÁKAT, EZÜSTÖKET, ARANY
ÉKSZEREKET, CSILLÁROKAT, SZŐNYEGEKET, PÉNZÉRMÉKET, KITÜNTETÉSEKET, ZONGORÁKAT, BÚTOROKAT.
MINDENFÉLE LAKBERENDEZÉSI TÁRGYAT, HAGYATÉKOT KIÜRÍTÉSSEL IS.
HÍVJON VAGY JÖJJÖN EL HOZZÁNK,
KÉRÉSÉRE DÍJTALANUL KISZÁLUNK 1
ÓRÁN BELÜL. H-V-IG, 10-18 ÓRÁIG.
MOBIL: 06 30 324 4986
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