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Őcsi

Gábor

"Nem csak labdarúgókra, atlétákra, birkózókra,
úszókra is szükség van"
6-7. oldal

4. oldal

Fotó: Vargosz

Interjú a 8. oldalon

Ellenzéki jelöltek:
Burány és Lukoczky

Nyugdíjasok:
kiszorították őket

A 2014-es parlamenti választáson Burány Sándor és
Lukoczki Károly lesznek a
baloldal közös, ellenzéki
jelöltjei Kőbányán.

A Fidesz-kormány egymillió nyugdíjast szorított ki
a garantált ellátás köréből,
közülük tízezrek nyomorognak.

Kedvezményes hirdetési lehetőség
a Kőbányai Magazinban! Telefon: 06 70 304 4628
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Rezsiharc

A lokálpatriotizmus az idők folyamán mit sem változott
a kőbányaiaknál
Amikor Pest-Buda-Óbuda
egyesítésekor Havasi Ignác,
Kóbánya küldötte meggyőzte a döntéshozókat, hogy az
akkor ötezer lelkes városrésznek X. kerületként helye
van a kerületek sorában, hatalmas lokálpatriotizmusról
tett tanulságot. Az idők folyamán ez mit sem változott
a kőbányai embereknél.
Jómagam is ebbe születtem,
Kőbánya szeretetére neveltek
szüleim, családom, tanítóim. Ide tértem vissza mindig
életem folyamán, itt éreztem
magam biztonságban, itt volt
ismerős a gyárudvaron hempergő komondor, az Éles saroknál csikorgó villamos, a
Harmat utcai bérház udvarán
lévő szőnyegporoló, a Makk
Hetesnél beszélgető, söröző
férfiak. Itt csattantak az első
csókok, itt indultam először
munkába. Itt lettem apa, és
mára nagyapa. Szeretteim is e
földben nyugszanak.
Akik ide költöztek, maguk is
idetartozónak érzik magukat.
Szeretjük Kőbányát, itthon
vagyunk. Ez a mi szűkebb

hazánk, felelősséget érzünk
iránta, megfogott bennünket
a hely, nem ereszt, és ezt nem
is bánjuk. Mit nekünk a budai
hegyek, a belváros kétes csillogása, mi itt, Budapest mértani közepén találtunk otthonra.
És ma, amikor újabb változás
jön, képesek vagyunk levetni
a proliváros-külsőt, befogadni
az újat, és a fejlődés központjává lenni. Ez a mi érdekünk
is.
Együtt kell véghezvinnünk.
A lokálpatriotizmus, a közös
akarat, a közös gondolkodás
segít. Ez az újság is azt a célt
tűzte ki, hogy segítsen. Megőrizni értékeinket, és haladni
a korral az itt lakók érdekében. Kérem, legyen Ön is felelősségteljes kőbányai polgár,
szerkesszük együtt a Magazint, amely Önökről, Önökért
született. Segítsék első lépéseit, óvják, tanítsák, szeressék,
és mutassák be barátaiknak,
ismerőseiknek. Mi, a szerkesztőség pedig azon leszünk,
hogy ez a kőbányaiak lapja lehessen. Mert nekünk is jár egy
újság.
Somlyódy Csaba

A rezsiharc éve lesz 2014, a küzdelem terepe pedig a
választás - adta ki a parancsot Orbán Viktor a Fideszkongresszuson. Dagadó kebellel, büszkén beszélt – nem
csoda, hiszen előtte nem sokkal derült ki, hogy egyetlen
jelöltből őt bírták újraválasztani elnöknek.
Szóval harc, meg rezsi. Azt eddig is sejtettük, hogy erre
a szemfényvesztésre építi majd kampányát a Fidesz.
Hiszen padlón vagyunk, érdemben nem lehet ígérni
látványos fellendülést és pénzesőt, hacsak valahonnan
el nem vesznek, de már mindenhonnan elvettek mindent, az pedig 2010-ben is kínos volt már, hogy a Fidesz
programjában nulla ígéret volt. Így marad a rezsicsökkentés, az valódi ígéret, már meg is csinálták, csak a
megőrzését kell megígérni, és pénzbe se kerül, mert a
szolgáltatók fizetik.
A választás tehát a rezsicsökkentés érdekében - külső
és belső ellenségekkel - vívott harc. Ellenség pedig sok
van, s ha kell, még többet gyártunk. Az elmúlt három év
koreográfiája alapján mindenki tudja, kik az ellenségek.
A multik és az energiacégek, a mögöttük álló nagytőkések, az EU, a bankok, valamint mindezek szekértolója,
a hazai ellenzék.
Nagytőkéseken persze nem olyanokat kell érteni, mint
Cs. Sándor bankvezér vagy S. Lajos Közgép-milliárdos
- ők rendes, magyar nemzeti nagytőkések. A nemzetközi nagytőkés az más – ez a fogalom ugyanazt jelenti
mint a zsidó vagy a liberális, csak hosszabb. Ja, és persze az EU is libsi-bolsi, de őket is inkább hívjuk akadékoskodó bürokratáknak, akik nem értik, hogy bár a
határok nélküli Európa tagjai vagyunk, de azért a saját
játékszabályaink szerint szeretnénk szétlopni az országot és örülnénk, ha nem szólnának bele.
Orbán szerint a hatalmat most tőle megszerezni akarók
"a bankoknak és a multiknak ajánlanak szövetséget" és
akkor jön a "szabad rablás, Magyarországot átadják a
gazdasági gyarmatosítóknak". No, az nem volna szép.
Főképp, hogy vannak nekünk saját, igaz magyar nemzeti gyarmatosítóink, akik még nem végeztek a szabad
rablással. Úgyhogy harcra fel, Kerényi Imre már rendelheti az újabb szép festményt a rezsiölő Szent Orbánról,
aki lóháton, hátrafelé nyilazva teríti le a villanyóra-leolvasót, majd kimegy a pálya szélére szotyizni.
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Kommunistátlanítás

Száműzték Patakit
Mennie kellett, száműzte a kerületi Fidesz-többség Pataki István vasmunkás, ellenálló szobrát Kőbánya főteréről, a Szent
László térről. A lépés Somlyódy
Csaba MSZP-s képviselő szerint
beleillik a jobboldal budapesti
közterületi „takarításába”: a hatalomnak nem tetsző alkotásokat
elvitetik, az utcákat átnevezik,
és például turulszobrokat állítanak.
Pataki bűne annyi lehetett, hogy
Pesti Barnabással az illegális
kommunista mozgalomban vett
részt, de valójában nem politizált, hanem antifasisztaként a
nyilas rémuralom ellen harcolt.
A hatóságok elfogták, halálra
ítélték, majd 1944 karácsonyán
– egy napon Bajcsy-Zsilinszky
Endrével – Sopronkőhidán kivégezték.
A régen szintén a nevét– „y”-nal
írva – viselő művelődési házat
korábban átnevezték, ahogy a
teret is, ahol szobra állt, Szent
László térre változtatták. Kevesen múlott, hogy szobrát egyáltalán szülőházánál, a Bihari
úton újra felállíthatták, hiszen a
Jobbik eredetileg a szoborparkba száműzte volna. (A fővárosi
„kommunistátlanítás” jegyében
a Pesti Barnabás utcát már tavaly átnevezték Piarista utcára.)
Pataki mellszobrának helyét
Lechner Ödön építész szobra
foglalja el – ő tervezte a téren
álló templomot is.

Kiszorítja az embereket a kormány a biztos ellátásból

Tízezrével nyomorognak a
nyugdíjasok
A z Orbán-kabinet a korábbi
3-ról 2 millióra csökkentette a „klasszikus nyugdíjasok” számát azzal, hogy az
alaptörvényben rögzítette:
nyugdíj az öregségi nyugdíjasoknak jár, a többiek csak
–csökkenthető összegű, felfüggeszthető, vagy akár el is
vonható – ellátást kapnak –
mondta lapunknak az MSZP
szakpolitikusa. Korózs Lajos szerint jogilag már társadalombiztosítás sem létezik, garanciák nincsenek, az
alaptörvény szerint csupán
„törekszik” az állam a szociális biztonságra.
Kitért a rokkantnyugdíjasok
helyzetére is, akik egy része
– ha a megalázó felülvizsgálat után is rokkantnak „találtatik”– rokkantsági- másik
része rehabilitációs ellátást
kap. Utóbbi legfeljebb a
minimálbér 50 százaléka,
46 ezer forint lehet. Miután
azonban az Ab kimondta,
hogy ennyiből nem lehet

A Fidesz-kormány a nyomorgó nyugdíjasok országát teremtette meg – mondta az
MSZP-s Korózs Lajos. Sokaknak ma már
döntenie kell, hogy eszik, számlákat fizet
vagy gyógyszert vált ki.
megélni, a kormány „megengedte”, hogy az érintettek
heti 20 órában dolgozhassanak.
Az Ab néhány hete ugyanakkor azt is kimondta, hogy a
Fidesz által átírt alkotmány
alapján jogos volt a szolgálati nyugdíjak ellátássá
minősítése, majd megadóztatása. Ha ezt megtehették,
innen csak egy újabb lépés,
hogy a kétmillió nyugdíjasból újabb 100 ezer korhatár
alatti nyugdíjast kiszorítsanak – mondta Korózs, hozzátéve: a már szintén csak
ellátásként járó özvegyi
nyugdíjakat is csökkenthetik vagy megadóztathatják.

Eközben már nem nyugdíjjárulékot fizetünk a költségvetésbe, hanem adót. Ez
óriási különbség, mert a járulékkal szemben az adóért
az államnak cserébe később
nem kell adni nyugellátást.
Korózs ezért is az egyik legfontosabb feladatnak nevezte, hogy kormányváltás után
e területen rendet tegyenek.
Visszaadnák a nyugdíjjogosultságát annak, aki azt
egyszer megszerezte. A
végleg megrokkant és nem
rehabilitálható embereknek
biztosítanák a nyugdíjvédelmet, kialakítanák a korhatár
előtti nyugdíjak rendszerét
és a rugalmas nyugdíjba vonulást.
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Grundtakarítás

Tiszta játszótér
Kőbánya több pontján rendezett már kitelepülést az MSZP

Dől a panasz az
emberekből
Folytatja aláírásgyűjtő kampányát az MSZP:
országszerte kitelepüléseken gyűjt támogatókat az élelmiszerek áfáját csökkentő javaslatához. A legutóbbi kőbányai eseményen
az emberek leginkább azt panaszolták, hogy
kevés a munka, és nehezen élnek meg.
Nem igazolják vissza a kormány magabiztosságát azok
a panaszos vélemények,
melyekkel sokszor találkoznak az MSZP politikusai,
amikor a párt kitelepülési
akciósorozatának egy-egy
állomásán személyesen elbeszélgetnek a hozzájuk
fordulókkal.
Kőbányán
már több ilyet tartottak a
szocialisták - a városközpontban, a Hungária körúti
tiszti lakótelepen, a Zágrábi útnál és az Örs vezér
téren is -, legutóbb az Újhegyi lakótelepen volt kitelepülés – mondta lapunknak
Somlyódy Csaba MSZP-s

önkormányzati képviselő.
Az élelmiszer-áfa csökkentése érdekében gyűjtöttük az aláírásokat, de
a kitelepüléseknek mégis az a legfontosabb célja, hogy meghallgassuk a
választókat – magyarázta. Somlyódy szerint csak
úgy dőlt a mondanivaló,
de leginkább a panasz az
emberekből. Sokaknak az
a gondja, hogy a keresetük
– már, ha olyan szerencsések, hogy van munkájuk
– nem elég a megélhetésre.
A pénz nagy részét elviszi a
törlesztőrészlet és a rezsi mondta a politikus, hozzáté-

ve: a rezsicsökkentés csalóka trükk, mivel 2010 óta 30
százalékkal nőtt például az
elektromos áram díja, ebből
„ad vissza” 10 százalékot a
kormány.
Az emberek amiatt is felháborodnak, hogy nincs igazán munkalehetőség, csak
közmunka. Utóbbi viszont
– folytatta Somlyódy – csak
napi négy órában végezhető, legfeljebb 2 hónapig.
Az ezért kapott pénzből az
emberek nem tudnak sem
egészségesen enni, sem félretenni, bármiféle öngondoskodás csak álom marad
számukra. A nyugdíjasok is
elmondták, hogy alig tudnak kijönni a pénzükből. A
lakótelepi helyszínen mások
azt is megjegyezték: sajnálják, hogy 2009-ben leállt a
panelprogram,és már nem
lehet kedvezménnyel belevágni az épületek korszerűsítésébe.

Újhegyen
Játszótér-takarításba
fogott
még a nyáron az MSZP kőbányai szervezete: a Hang utcai
„grundot” csinosították ki a
maguk szerény eszközeivel.
„Egyes kerületrészekben a lakóközösségek saját környezetüket rendszeresen szebbé
teszik, ez nagyon szimpatikus,
követendő példa. Mi is szeretnénk Újhegy e pontján élőket
rábírni arra, hogy ha tudják, a
saját környezetüket ők is tegyék rendbe; a tapasztalat az,
hogy így jobban is vigyáznak
rá - mondta Somlyódy Csaba
önkormányzati képviselő.
A nagytakarítás ellenére a játszótér elhanyagolt, állapota
csak egy alapos felújítással
javítható érdemben. Segített
takarítani Horváth Csaba, az
MSZP fővárosi közgyűlési
frakcióvezetője, volt főpolgármester-helyettes is. Gereblyét,
seprűt fogott Lukóczky Károly
választókörzeti felelős is, aki
Horváth Csabával a Kővágó
utcai panelház oldalára illesztett jelképesen egy hungarocell
táblát, jelezve, hogy majdan, ha
lehetőségük lesz rá, folytatni
kívánják a panelház-felújítási
programot.
V.F.
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A választókkal
összefogva a kormányváltásért

Burány Sándor lesz Kőbánya-Kispest országgyűlési képviselőjelöltje.
A 2014-es választáson Burány Sándor Kőbánya-Kispest jelöltjeként, az MSZP színeiben, tapasztalt politikusként indul újra
a mandátumért. Közgazdászként és a gazdasági folyamatok ismerőjeként úgy véli,
elkeserítő, amit az Orbán-kormány folytat.
Ezt jelzi, hogy a nemzetközi versenyképességi listán hazánk a tavalyi 48. helyről a
60.-ra csúszott vissza, az EU 27 tagállama
közül pedig a 23. a sorban

százezer kivándorolt munkavállaló és a
közmunkások állnak.

Ismét történelmi csúcson az államadósság;
a kabinet az utóbbi három hónapban 226
milliárd forinttal növelte ezt. Eközben az
euró árfolyama tartósan 300 forint közelében van, és az üzemanyagokárak is csaknem 150 forinttal nőttek a második Orbánkormány idején. Burány kiemelte: nem igaz
az a kormányzati állítás, hogy csökkent a
munkanélküliség, mert annak szintje valójában 2010 óta nem változott. A Fidesz
„foglalkoztatási csúcsa” mögött pedig több-

Az emberek 80 százaléka rosszabbul él,
mint 2010-ben, millióan élnek a szegénységi küszöb alatt – figyelmeztetett Burány.
Megjegyezte, a kabinet politikája miatt
olyan magasak a megélhetés költségei,
hogy a lakosság 124 milliárd forint villanygáz és távhődíj hátralékot halmozott fel,
mert az ennivaló megvásárlása után nem
marad pénze. Ezért követeli az MSZP, hogy
csökkentse 27-ről 5 százalékra az alapvető
élelmiszerek áfáját a kormány.

Burány Sándor, Kőbánya-Kispest országgyűlési képviselőjelöltje közgazdász, parlamenti képviselő. Volt már
államtitkár és miniszter is. Markáns véleménye van a
kormány gazdaságpolitikájáról, a foglalkoztatásról és az
elszegényedésről.
Mivel a Fidesz gazdaságpolitikája igazságtalan adórendszeren alapul és a kormány
pazarlásait megszorításokkal finanszírozza,
ezt az emberek és a vállalkozások sínylik
meg – folytatta Burány, aki szerint változást csak egy kormányváltás és a gazdaság
fellendülése hozhat. Az MSZP kormányra
kerülése esetén csökkentenék a bérek közterheit, és enyhítenének a kisvállalkozások terhein. A jelenlegi kormány ellenzéki
– vagy még inkább: a választókkal való összefogással váltható le. Mindenki alakíthatja a maga sorsát: 2014-ben azzal, hogy a
baloldal jelöltjére adja voksát.
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Lukoczki Károly a X. és a XVII. kerületek közös választókörzetének képviselőjelöltje

Temessük be a kormány
ásta árkokat
Az előzetes várakozásokat is felülmúló káosszal indult
az idei tanév. Hiányzó tankönyvek, csökkenő pedagógus bérek, botrányos étkezési díj befizetés. Az önkormányzat szerint minden rendben.
Az igazi rezsicsökkentés az, amikor
40-50 százalékkal mérséklődnek a
közüzemi számlák, mert az épületnek megfelelő a szigetelése - állítja
Lukoczki Károly, aki a módosított
választókerületi térkép alapján kialakított X. és XVII. kerületi területeket is magában foglaló új körzet
leendő MSZP-s képviselőjelöltje.
Lakótelepen nőtt fel, de a telepi közeggel nemcsak a nosztalgia köti
össze, XVII. kerületi önkormányzati képviselőként hosszú évek óta
aktívan tartja a kapcsolatot a helyiekkel, s a kibővült választókerületben is igyekszik minél több sze-

mélyes kontaktust kialakítani. Úgy
látja, a lakótelepen élők mindennapjait az infrastrukturális gondok,
a közösség elöregedése, az idősek
kiszolgáltatottabbá válása keseríti,
míg a fiatalok megélhetési gondokkal küszködnek. Ezekre igyekszik
pártja szakmai programjaira támaszkodva megoldást találni. Ilyen
például az említett épületszigetelési
terv.
Lukoczki a helyi közösség épülését, s a szociális háló kiterjesztését is a felemelkedés kulcsként
említette, hozzátéve: épp ezért az
utóbbi három évben kiszolgálta-

tottá válóknak, az Orbán-kormány
legnagyobb áldozatainak nyújtana
segítséget. A nyugdíjasok szociális
ellátásának megszervezése, „a kétharmados arrogancia által megélhetésüktől megfosztott” rokkantak
jogainak visszaszerzése, közösségi
terek kialakítása, az iskola és a pedagógustársadalom szabadságának
visszaadása, valamint a társadalmi
szakadékok enyhítése a fő céljai.
„Temessük be a kormány által ásott
árkokat” - fogalmazott a civil szférából a politikába érkezett Lukoczki
aki hetedik éve vezeti a Társadalmi
Egyesülések XVII. kerületi Szövetségét. Vallja: minden elesett, kiszolgáltatott polgártársunkért tenni
kell. Ez az alapja annak, hogy politikusként is a szociális- és oktatásügyek váltak a szakterületeivé, de a
sporttal is foglalkozik, hiszen civilben a Magyar Szkander Szövetség
alelnöke, nemzetközi bíró, aki ma
is aktívan sportol.
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Őcsi
Gábor
„Joggal vagyok büszke”

A Kőbánya Sport Clubnak 11 szakosztályban 650 sportolója van

Egyre nehezebb anyagilag biztosítani a Kőbánya Sport Club (KSC) nyugodt működését, de Őcsi Gábor, az egyesület elnöke mindent megtesz azért, hogy a 11
szakosztály összesen mintegy 650 sportolójának csak a sportra kelljen koncentrálnia. A jelek szerint sikerül is: az úszás mellett más sportágakban is szép eredményeket érnek el a KSC sportolói.
- Néhány hónapja még rossz híreket lehetett hallani a Kőbánya Sport Club (KSC)
Egyesület háza tájáról. Azóta rendeződött
a pénzügyi helyzet?
- Tény, hogy összességében jóval kevesebb
pénzből gazdálkodunk, mint a korábbi években. Az eredeti összeget megemelték, így
most 32 millió forintot ad az önkormányzat
az egyesület működésére, ami a teljes költségvetésünknek körülbelül a fele. Vannak
más támogatások, szponzori pénzek is, illetve az úszóinknak sikerült az önkormányzat
segítségével reklámszerződéshez is jutni,
emellett vannak az eredményességi pénzek is
és egy százalékos adófelajánlások is. Emellett nagyon sokat tesznek a szülők is azért,
hogy a tizenegy szakosztályunk működni
tudjon. Takarékossági okokból már egyedül
viszem az egész egyesületet, szinte minimálbérért dolgozom.

- Talán a legtöbbet az úszó szakosztályról
lehet hallani, ami érthető is, hiszen rengeteg tehetséges, sikeres úszójuk van. Büszke
az eredményeikre?
- Méghozzá joggal vagyok büszke. A hazai
mezőnyben, a korosztályos bajnokságokon
ők szerezték a legtöbb pontot. A barcelonai
úszó-világbajnokság felnőtt ezüstérmén kívül a dubaji junior VB-n is három ezüstöt
gyűjtöttünk.
- Nem csak a fiatalok eredményesek, hanem számos, már régóta sikeres úszója
is van az egyesületnek, akik a Kőér utcai
uszodában értek legendává…
- Az úszóknál az óvodás kortól a felnőttekig
mindenki képviselteti magát a KSC színeiben. Az úszó-szakosztály mesteredzője pedig

Turi György, aki garancia a sikerre. Ő edzette Egerszegi Krisztinát, most pedig Cseh Lacit. Most volt gyermekbajnokság, ahol ifjú
reménységünk, a 12 éves Késely Ajna 11
számban indult és ebből 11-ben aranyérmet
nyert. A 100 méter háton és a 200 méter háton megdöntötte Egerszegi Krisztina 1986-os
csúcsát. Egerszegi Krisztina is kilátogatott
a versenyére, az edzők pedig azt mondják,
hogy Gyurta Dani óta ilyen tehetséget még
nem láttak. De említeném még fiatal úszóink közül a szintén csodálatos eredményeket
elérő Szilágyi Liliánát és Horváth Dávidot.
- Az úszókén kívül még van sok szakosztály, róluk mit érdemes tudni?
- Viszonylag fiatal a birkózó szakosztály,
amely 2006-ban alakult. Ott a sportolóink
most kezdenek abba a korba érni, hogy születnek a jobbnál-jobberedmények. Két fiatal
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versenyzőnk a jövő évi ifjúsági olimpia keretébe bekerült.
- A sakk- és az ökölvívó szakosztály is viszonylag fiatal, nem?
- A sakkozók egy része az MTK-ból jött át,
de sok kőbányai fiatal is van köztük, már
58-an vannak. Az ökölvívóknál is most kezdenek az eredmények beérni Turbucz Gábor
irányítása alatt. Egyelőre úgy tűnik, nem bővül a szakosztályok száma, az önkormányzat
sportkoncepciójában is csak néhány kiemelt
sportág van, amire az anyagi erőforrásokat
leginkább koncentrálják. Ezek az úszás, a
birkózás, az öttusa, az ökölvívás és a sakk.
Öttusázóink között három olyan fiatal is van,
aki az elit csoportban szerepel. Az önkormányzati támogatáspolitika egyébként főleg azokat a sportágakat preferálja, amelyek
utánpótlás-sporttal foglalkoznak, holott van
olyan szakosztályunk, mint a női kézilabda,
ahol 50 fő sportol nyolctól hatvanéves korig.
De mindenkit szeretettel várunk bármelyik
szakosztályba, így a legutóbb megalakított
íjász-szakosztályba is. Persze könnyebb volt
a helyzet korábban, amikor az önkormányzattól még 54 millió forintot kaptunk egy
évben.
- Összesen hány sportolójuk van?
- A 11 szakosztályban összesen 650 sportolónk van. A legtöbben, csaknem négyszázan
az úszóknál vannak, a legkisebb szakosztály
pedig az asztaliteniszezőké, akik nyolcan
vannak.
- A KSC immár 45 éves, Ön 30 éve a tagja, és 25éve elnöke az egyesületnek. Hogy
került ide?
- A Ferencváros Sportlétesítményeknél dolgoztam, magam is sportoltam. Egy ismerősöm hívott a KSC-hez, amit akkor még Kőbányai Petőfi Sportkörnek hívtak. Először
csak segítettem a versenyeket szervezni,
aztán később adódott egy sportszervezői állás, amit elfogadtam. Úgy hozta a sors, hogy
azóta is itt vagyok –a tagság elégedett lehet
a munkámmal, mert rendre újraválasztanak.
Azt szoktam mondani: én azért vagyok itt,
hogy nekik ne kelljen semmi mással foglalkozni, csak a sporttal, a versenyzéssel, a többit, a működtetést és elintézem. Igyekszem a
lehetőségekhez képest biztosítani a nyugodt
körülményeket, még ha ez sokszor egyre nehezebben is megy.
- Ön egyetért azokkal, akik azt mondják,
hogy a stadionépítések és a másodosztályú
futballklubok támogatása helyett értelmesebben is el lehetne költeni az állami száz-

interjú

milliókat, milliárdokat?
- Nemrég 16 kiemelt sportági szövetség vezetőjével írt alá együttműködési megállapodást a miniszterelnök, aminek az előnyeiből
az úszás, a birkózás, az öttusa és az ökölvívás miatt tulajdonképpen mi is részesülünk.
Ezzel megoldott ezeknek a szakosztályoknak
a működése, a versenyeztetés. A problémát
a Magyar Olimpiai Bizottság sportegyesületi
bizottságának tagjaként inkább abban látom,
hogy az adott egyesületek, mint szervezetek
működése nem biztosított kielégítően. Az
ugyanis rendben van, hogy a szakosztályokon
keresztül megoldott a sportolók versenyeztetése, megkapja a bérét az edző és a versenyző
is, de mondjuk nem tudnak edzeni, mert az
egyesület képtelen kifizetni a rezsit.
- A válság miatt megcsappantak a szponzori pénzek is?
- Nagyon nehéz a helyzet, szinte csak ismeretségi alapon lehet szponzori pénzhez jutni.
Pedig az lenne a jó, ha egy nagy cég kinézne
magának bizonyos sportágakat, amit támogat. Pályázatokat is írhatunk, de nem mindegyik lehetőség elérhető, ráadásul ott is van
egy adott pénzügyi keret, és mivel nagyon
sokan pályáznak, elaprózódik az összeg.
Visszatérve a stadionokra: biztosan nagyon
fontos az ilyen beruházás, meg a labdarúgás
támogatása is, de vannak más sportágak is,
amit szerintem ugyanúgy kellene segíteni.
Nem csak labdarúgókra van ugyanis szükség, hanem atlétákra, birkózókra, úszókra is.
Lehet, hogy épül jó néhány szép, új stadion,
de nagyon sokan vannak, akik szeretnének
sportolni, de nem tudják rá előteremteni rá
a pénzt.
- Hogyan látja az utánpótlás-nevelés helyzetét?
- Az elmúlt évben volt az önkormányzatnak
egy nagyon jó kezdeményezése hátrányos
helyzetű fiatalok sportolásának támogatására. Sorolhatnám a szakosztályokat, ahol sok
olyan gyerek van, aki szeretne sportolni, de
nem tudják rá előteremteni a pénzt. Még a
tagdíjra sem feltétlenül. Minden szakosztályban úgynevezett szakosztályi hozzájárulást
fizetnek a szülők a gyerekek után, amivel
nagyban segítik a szakosztály működését.
Erősebbek, intenzívebbek voltak korábban az
iskolákban is a diáksport programok. Sajnálom azt is, hogy az önkormányzattal megnehezült az egyeztetés. Korábban a sportbizottság, ha sportstratégiát tárgyalt, meghívtak
minket is, kikérték a véleményünket, de ma
már ez nem jellemző.

Az egyesület
története
A sport club 1967-ben
alakult X. kerületi Természetbarát Sportkör néven. Azzal a céllal, hogy
összefogja főként a kerület lakosságát és mindazokat a dolgozókat,
akiknek
munkahelyén
jelenleg még nincs, illetve nem működik természetjáró szakosztály. A
sportolás utáni kereslet,
valamint a tömegsport
mozgalom
elősegítése
indokolttá tette, hogy ne
csak egy, hanem több
sportágban is szervezzen
a sportkör csoportokat.
Ezért 1976-ban újjá szervezték a sportkört és Kőbányai Petőfi Sportkör
néven, folytatták tevékenységüket. 1987-ben a
sportkör közgyűlése úgy
határozott, hogy nevet
változtat, mely döntés
alapján a továbbiakban
Kőbánya Sport Club néven szerepel.
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„Minket minden
ideköt”

Focipálya
tízmilliókért
A Szent László Általános Iskola sportudvarán épült fel a
Liget Grund, Kőbánya első
műfüves focipályája. Az ünnepélyes átadót szeptember
végén tartották, Buzánszky
Jenő, a legendás Aranycsapat
tagjának jelenlétében.
A pályát a Magyar Labdarúgó
Szövetség (MLSZ) focipályaépítési programjának keretén
belül alakították ki, a költségek egy részét az MLSZ és az
önkormányzat megosztotta. A
pálya kialakítása mintegy 30
millió forintba került, amiből
22,5 milliót állt az MLSZ, és
csaknem 10 milliót a kerület.
A pálya kapcsolódó beruházásait azonban már az önkormányzat fizette, így a kerületnek további mintegy 25 millió
forinttal kellett kiegészítenie
a 20x40 méteres pálya beruházási költségvetését. Ebben
sok tétel szerepelt: például az
engedélyeztetés, vagy a pálya
környezetének rendbetétele.
A Grunddal szemközti ház tűzfalára egy, az Aranycsapatot
megörökítő óriási falfestmény
került. A pályát délelőttönként
az iskola diákjai, délután kőbányai egyesületek, esténként
bérlők használhatják. A bérleti
díjakból kell előteremtenie a
kerületnek a karbantartás évi
6-700 ezer forintos összegét.

Három éve egy önkormányzati munkát sem kaptak, pedig korábban jól és
sokat dolgoztak
Itt születtünk, itt élünk, itt dolgozunk, vagy legalábbis dolgoznánk, ha lehetne - mondja
Wygoczki Richárd cégvezető. Vállalkozása, a kőbányai
WYGO - Building Kft. elsősorban magasépítési munkákkal foglalkozik, tervezéssel
és kivitelezéssel, amibe még
édesapja kezdett bele évtizedekkel ezelőtt. A cég részt vett
a helyi sportközpont, az Ihász
utcai Sporttelep fejlesztésében, de dolgoztak a Sörgyárban is, és számos környékbeli
épületen hagyták ott a kezük
nyomát.
Az ifjabb Wygoczki édesapja
hét évvel ezelőtt bekövetkezett halála óta vezeti a családi
vállalkozást, saját bevallása
szerint egyre nehezebb körülmények között. „Nem könnyű
a velejéig korrupt építőiparban tisztességesen érvényesülni. Négy-öt évvel ezelőtt még
egyszerre 6-7 munkánk volt,
elsősorban
önkormányzati
megrendelések, de sok ma-

Kőbányai alkalmazottaknak ad munkát a tősgyökeres helyi vállalkozó, Wygoczki Richárd,
aki az édesapja által felépített családi építőipari
vállalkozást igyekszik továbbvinni. Csakhogy a
fennmaradás egyre nehezebb.
gánépítkezés is, amelyekből
nemcsak megélni, fejlődni,
bővülni is tudott a cégünk”.
„Ebben az önkormányzati ciklusban azonban már egyetlen
munkát sem kaptunk Kőbányán, holott nemcsak hogy
panasz nem volt ránk soha,
de mi egy tősgyökeres helyi
vállalkozás is vagyunk. Én itt
bérelek telephelyet, itt van az
irodám, itt adózom, itt élek a
családommal együtt, sőt, mind
a tizenöt dolgozóm is kőbányai. Minket minden ideköt”
- panaszolja Wygoczki, aki
úgy érzi, az utóbbi 3-4 évben
szinte teljesen ellehetetlenítették a vállalkozását, mely így
Kőbányán kívül kényszerült
munkákat vállalni.
Persze ott is akadt gond bőven;

„rendszeresen nem fizettek
ki minket, így a tisztességes
munka jutalmaként éveken át
húzódó perek következtek, a
járandóságunk behajtása máig
várat magára. Csak remélni
tudom, hogy hamarosan vezetőváltás következik, s olyanok
kerülnek döntési pozícióba,
akiknek fontosak a helyi vállalkozások, s hogy a kőbányai
munkások és családjaik megéljenek.”
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A lóvasúttól
a nyüzsgő Örsig

Közlekedés Kőbányán 1800-2013: lóháton, villamoson, buszon, és metrón
Bár Kőbánya mindig is Pest része volt,
még az 1800-as években is inkább logisztikai és rekreációs jelentősége volt. Pedig
már a XVII. századtól élénk kereskedelmi
élet zajlott itt: az Óhegy lankáin egyremásra jelentek meg a pesti polgárok szőlőskertjei.
Az 1800-as évekig egyetlen útnak mondható összeköttetés volt a belső város és
Kőbánya között, a mai Kőbányai út-Jászberényi út mentén. Gyalogosan, lóháton,
postakocsin zajlott a forgalom, társzekerek
garmadája hordta az árut. Végül a város
fejlődése és az iparosodás kikényszerítette
a vasútépítést. Ezzel Kőbányán kísérleteztek először: 1827-ben indult a lóvontatású
„lebegő” vasút, amely a Baross térnél lévő
vámháztól indult a kőbányai szőlőkig. A
megnyitón az előkelőségeket - József ná-

Bizonyára sokan elgondolkozunk az iskolába, munkahelyre araszolva a dugóban, hogy milyen volt a közlekedés
régebben Kőbányán. Közlekedés- és társadalomtörténeti
időutazás indul!
dorral az élen – két igásló húzta. Ám a
kísérleti függővasutat egy évvel később
elbontották.
Az 1850-es években már társaskocsi-közlekedés létesült Pest és Kőbánya között.
Ezeket pesti és kőbányai kocsitulajdonosok
járatták, és ez volt az egyedüli közlekedési
eszköz 1868-ig, amikor a Közúti Vaspálya
Társaság lófogatú vasutat épített. Azután
1891-ben megépült a köztemetőig vezető
gőzvasút, a lóvasutat pedig villamos üzeművé alakították. A századfordulóra kialakult a kerület villamos hálózata: a 11 kocsi
20 km/h sebességgel járta az utakat.

Az első autóbusz járat 1932-ben indult, a
XX. század végén pedig már 42 buszjárat
érintette a kerületet. A fejlődés újabb hullámát a metró jelentette. Budapest egyik
legforgalmasabb intermodális csomópontja jött létre az Őrs vezér terén: metró, buszok, villamosok, HÉV biztosítja a
közlekedést a maga áldásával és nyűgjével
együtt. A két nagy buszpályaudvaron - Liget tér, Őrs vezér tere - több százezer ember fordul meg naponta. És már a jelenben
vagyunk: a csúcsforgalomban, a parkolóhely-hiányban, az araszoló dugóban, de a
mi városunkban.
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Nem szendereg
a robogás

Kibírhatatlan a repülőtér felől érkező zajterhelés
Többen is a Liszt Ferenc repülőtér okozta zajterhelésre panaszkodva
keresik fel fogadóóráján Somlyódy Csabát, aki elmondta: az önkormányzat nem tudott eddig változást elérni, a reptér szerint betartják a
határértékeket, ám a lakók mégis elviselhetetlen dübörgést hallanak
Évek óta megkeserítik az Alsórákoson a
családjával élő középkorú hölgy, Magdika mindennapjait a Liszt Ferenc repülőtéren le- és felszálló gépek. Ő is felkereste
ezért Somlyódy Csabát, az önkormányzat
MSZP-s tagját. Elmesélte neki, hogy a dübörgés miatt nem tudnak pihenni, ha pedig
kinyitják az ablakot, akkora a zaj, hogy
egymás szavát sem hallják.
Magdika többször kereste az önkormányzatot, számtalan levelet írt az illetékeseknek, sőt aláírásgyűjtésbe is kezdett, de
semmi sem változott. A telet sem azért vár-

ják, mert elutazhatnak síelni, hanem mert
akkor jobb a helyzet: csak hatkor indulnak
a gépek, és este tíz után viszonylagos nyugalom van, ám nyáron éjjel is repülnek a
charterjáratok.
Úgy hallani, más kerületekben a reptér
anyagilag „kárpótolja” a lakókat, hogy
korszerű nyílászárókat szereljenek fel,
de ilyenről itt Magdika nem hallott. Különben is: ő nem bezárt ablakok és ajtók
között akar élni. Nem akar bezárva élni a
kertes házban, úgy, mint előtte a panelban.

A zajnak a lakók szerint az a fő oka, hogy
a gépek túl alacsonyan repülnek. Talán
nem tartják be az előírt magasságot, hiába
mondják a reptéren, hogy megvan az a 400
méter. Sokan úgy tudják: a reptérnek nincs
is működési engedélye, és csak a saját mérései szerint vannak belül a határértéken.
Somlyódy azt mondja, ő még független
mérést, ami a repteret igazolta volna, nem
látott. Mint képviselő, olvasta azt a titkos
jelentést, amit a reptér tulajdonosa küldött
a kőbányai önkormányzatnak, de ebben
szerinte többet foglalkozik a titoktartással,
mint a lakók problémáinak megoldásával.
A kőbányaiak panaszkodnak, a képviselőtestület talán ír egy újabb levelet, amire a
reptér megint nem tesz semmit, a gépek
meg csak szállnak fel és le. Fel és le…
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Régi-új
ólomüvegek
Újjászületéssel ünnepelhetik
századik „születésnapjukat”
az Ihász utcai Református
Templom ólomüvegablakai.
Az egyházközség még a nyáron fordult az önkormányzathoz, hogy segítséget kérjen az
1905-ben felszentelt templom
hatalmas ólomüvegablakainak
felújításához. A restaurálás az
alkotások megmentését jelenti, hiszen az elmúlt száz évben
az ablakok állaga erősen leromlott.
Részben azért, mert a korábbi
években házilagos megoldásokkal próbáltak a helyzeten
javítani, de azért is mert szakértői jelentés is megállapította, hogy az Ihász és a Gergely
utca megnövekedett forgalma
az ólomüvegablakok állagán
tovább rontott, így némelyik
már kizuhanással fenyegetett.
A templomon hat nagy ablak (100 x 320 centiméteresek), három körablak (240
cm átmérőjűek) és 14 további
kisablak (55 x 110 centiméteresek) találhatóak. Mivel
a 14 kisablak felújítása még
halasztható, így a nagy ólomüvegablakok immár halaszthatatlan restaurálásához járult
hozzá az önkormányzat több,
mint négymillió forintos támogatással. Ezután Budapest
egyik legimpozánsabb, neogótikus református templomának ólomüvegablakai ismét a
régi fényükben ragyoghatnak.

Népliget:
homályos
sportcélok

Néhány lépésben átjátszható az igen értékes ingatlan
Bár a Népliget a főváros legnagyobb közparkja, ennek ellenére hosszú évek óta képtelenek valamilyen funkcióval
ellátni az illetékes döntéshozók. Jobb híján magányos
futók, kutyasétáltatók kedvelt helye.
Pedig 2008-ban mintha megmozdult volna valami. Az akkori fővárosi közgyűlésben is
felmerült, hogy össze kellene
vonni az Állatkert és a Vidámpark területét, és ez esetben utóbbi intézmény a Népligetbe költözhetne, mivel a
hely alkalmas lenne rá. Az
összevonást végül a mostani
budapesti közgyűlés hagyta
jóvá, ám arról nincs hír, hogy
a Vidámpark hova költözik.
A Népligetben biztosan nem,
mivel ott mostanában a sportos vonalat erőltetik.
A kőbányai önkormányzat
érvényes
sportfejlesztési
koncepciója a következőket rögzíti: „Kőbánya egyik
büszkesége lehetne a Népliget, ami jelenleg kihasználatlan, alulhasznosított, és sokan
félnek is sétálni ott egyedül.

Sok jel mutat arra, hogy a Népliget körül
valami „nem kerek”. A kőbányai önkormányzat látszólag a tömegsportot jelenlétét erősítené, de a hivatalos iratok valamiféle titokzatos „Fradiváros” koncepció
megvalósítását sugallják.
A fővárosi önkormányzattal
együttműködve fontos lenne
a Népliget funkcióit kitalálni, egyértelműen adódik a
sportcélú hasznosítás megerősítése sportprogramokkal,
tömegsport rendezvényekkel.
Határidő: értelemszerűen.”
Ennek a megvalósulásából
még semmi nem látszik, bár
a háttérben folyhat munka.
Ami viszont – főleg a papírokból – látszik, az egy
másfajta sportcélú hasznosítás: a „Fradiváros” koncepció. Tavaly novemberben
Almássy Kornél, az FTC
jégkorong-szakosztályának
elnöke azzal az indokkal kérte Kovács Róbert kőbányai
polgármestertől a sportligeti
jégcsarnok építésének támogatását,, hogy a Ferencvárosi
Torna Club jelenleg nem rendelkezik jégkorongcsarnok

építéséhez alkalmas területtel, a népligeti sportcentrum
ugyanis még nem került át a
klub tulajdonába, az ide tervezett Fradiváros koncepció
megvalósítása csúszik, ám
a társasági adókedvezmény
kihasználásával nem lehet
várni.”
Hogy
melyik
népligeti
sportcentrum lesz/lehet a
Fradiváros maga, és mi ez a
koncepció? Nem tudni, mert
a nagy tervről eddig sem a
klub nem közölt hivatalosat,
sem az egyesület honlapján
nincs erről ismertető. Viszont
erős a gyanú, hogy a mostani
Vajda Péter utcai, amúgy is
az FTC által használt komplexum lehet a kiszemelt. Ez
jelenleg a magyar állam, így
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. tulajdona.
A fideszes többségű kőbá-

hirdetés

KŐBÁNYAI MAGAZIN
nyai képviselő-testület idén márciusi határozata alapján kérelmet adott be az MNV-hez,
hogy ingyen át-, illetve tulajdonba vehesse
az ingatlant. (Úgy tudni, az MNV nem döntött még az ügyben)
Az indoklás szerint, „tekintettel arra, hogy
a Kőbányai Önkormányzat területén ehhez a
létesítményhez hasonló méretű és adottságú
sportlétesítmény nincs, ez a létesítmény kiválóan alkalmas lenne arra, hogy a kőbányai
lakosság tömegsport-igényeit kiszolgálja
különös tekintettel a gyermekek és az ifjúság kulturált sportolási lehetőségeinek megteremtésére.” Ez látszólag a helyi sportkoncepcióba illeszkedne. Ugyanakkor pár sorral

arrébb így szól a szöveg: „A jelenlegi használati viszonyok fenntartásával ugyanakkor
javasolni fogom a Ferencvárosi Torna Clubbal, illetve az érdekében eljáró szervezettel
használati szerződés megkötését, amely az
ingatlannal kapcsolatos terhek teljes átadása mellett biztosítaná a létesítmény további használatát, továbbá az Önkormányzat
számára meghatározott körben lehetőséget
biztosítana a létesítmény közcélú használatára.”
Az „FTC, illetve érdekében eljáró szervezet”
kitétel annak függvényében felettébb érdekes, hogy 2011-ben ötmillió forintos alaptőkével jegyezték be az FTC sportegyesület
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kizárólagos tulajdonában lévő Fradiváros
Vagyonkezelő Zrt.-t. Nem akarunk feltételezni semmi rosszat, de ha a kőbányai önkormányzaté lesz a terület, azt akár el is adhatja a Fradivárosnak, a klub a saját cégét
meg bármikor, bárkinek értékesítheti, vagyis
néhány lépésben „átjátszható” az igen értékes ingatlan.
Közben azért érdemes elgondolkodni azon
is, hogy a kőbányai önkormányzat miért az
FTC, és miért nem a kőbányai klubok, a Kőbánya SC és a Törekvés SE megsegítésén
ügyködik ekkora lendülettel…
Végh Ferenc

Összefonódások
Kubatov Gábor Fidesz-pártigazgató az FTC sportegyesület elnöke, Kovács Róbert fideszes kőbányai polgármester
a futball-szakosztályt dirigáló FTC Zrt. focicsapat igazgatótanácsi tagja, Kocsis Máté fideszes józsefvárosi polgármester a sportegyesület alelnöke, és szintén igazgatótanácsi tag. Az FTC Zrt.-t és a Fradiváros Zrt.-t Orosz Pál
személye köti össze, aki előbbinél vezérigazgató, utóbbinál ügyvezető.

SZOLGÁLTATÁS

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-Pig 8-19 óráig, Sz.: 8-13 óráig.

RÁCSKÉSZÍTÉS AJTÓRA, ablakra,
erkélyre. Előtető lakótelepi erkélyre is. Erkélybeépítés, korlát felújítás
festéssel, üvegezéssel is. Egyéb lakatosmunkák-javítások. Tel.: 2842540, 06-70-209-4230
FESTÉS - MÁZOLÁS - TAPÉTÁZÁS
GYORS KEZDÉS, RÖVID HATÁRIDŐ.
GIPSZKARTONOZÁS. TEL.: 0630
5686255
Lakásfelújítás kompletten, családi
házak szigetelése, színezése állványozással, ablak, ajtó csere, tetőjavítás, lomtalanítás, lakatosmunka,
ingyenes felmérés, GARANCIA! Tel.:
06 30 331 21 70
REDŐNY LEGOLCSÓBBAN A GYÁRTÓTÓL mobil- fix szúnyogháló, napellenző, szalagfüggönyök reluxa,
ÚJDONSÁGOK kerületieknek 10%
kedvezmény, két év garancia. Ingyenes felmérés és árajánlat készítés. Tel.: 06 30 401 1029
Hagyományos színes televíziók javítása. Ugyan itt: történelemoktatás,
érettségire felkészítés középiskolai tanár által. Tel.: 292 54 29, 06 30
9000 532

INGATLAN
ELADÓ – KIADÓ INGATLANOKAT KERESEK - KÍNÁLOK A KERÜLETBEN.
AJÁNLATOK : www.ilonalak.hu TEL:
06-20-364-4237 HÉTVÉGÉN IS!!!
X. ÓHEGYEN HARMAT UTCÁBAN
ÓPARKHOZ KÖZELI 334 NM-ES
ÖSSZKÖZMŰVES TELKEN ELŐKERTES KÉTGENERÁCIÓS KÉTSZINTES
4 SZOBÁS, GÁZFŰTÉSES FELÚJÍTANDÓ CSALÁDI HÁZ IRÁNYÁR
18.500.000,-FT. PINCE, GARÁZS VAN.
www.ilonalak.hu TEL: 06-20-3644237 HÉTVÉGÉN IS!!!
OKTATÁS
Állásvállaláshoz:
Targoncavezető,
Emelőgépkezelő,
Földmunkagépkezelő tanfolyamok,
(20) 424-4843. Gépjárművezetői
Szaktanfolyamok: (GKI képzés) árufuvarozóknak,
autóbuszvezetőknek. (20) 248-4700. Vállalkozáshoz:
Árufuvarozó, Autóbuszos, Taxis
vállalkozói tanfolyamok. Gépjármű
ügyintézői tanfolyam, ADR képzés.
(20) 938-4663, (1)261-0078, www.
fuvinfoiroda.hu

Angol, Spanyol nyelvoktatás,
korrepetálás, érettségire, nyelvvizsgára felkészítés, diplomás,
tapasztalt tanártól. Állásinterjúra
kommunikációs felkészítés. Egyénileg vagy kis csoportban is. HÁZHOZ IS MEGYEK. Tel.: 06 30 604 71
61
Angol és Olasz nyelvoktatás kezdőknek, újrakezdőknek, haladóknak. Érettségire, felvételire,
nyelvvizsgára, állásinterjúra felkészítés. Kedvezményes óradíjak.
Tel.: 06-30-858-1068.
DOBOKTATÁS Kispest központjának közelében, jól felszerelt
stúdióban, gyors eredménnyel
a Dobos Magazin szaktekintély
munkatársánál. Tel.: 06-30-4957470
MATEMATIKA korrepetálást, középiskolai felvételire, érettségire,
emelt szintű érettségire felkészítést vállalok Kispesten, a Templom tér közelében. Tel.: 06 30 436
4352
MATEMATIKA ÉS FIZIKA TANÍTÁS
ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK
RÉSZÉRE. KERÜLETBEN HÁZHOZ
MEGYEK. TEL.: 06 70 20 14 228

BESZÉDHIBÁK JAVÍTÁSA. FEJLESZTÉS: OLVASÁS, ÍRÁS, MATEMATIKA
TANTÁRGYAKBÓL. GYÓGYPEDAGÓGUS LOGOPÉDUS WEKERLÉN.
TEL.: 377 28 96 ESTE.
Állás
TERÜLETI KÉPVISELŐKET keresünk ingatlanok fotózásához,
hirdetésszervezői feladatokra.
Tájékoztató, jelentkezés: www.
KozvetitoNelkul.com
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

www.magazinlapok.hu

