2014. április

II. évfolyam 4. szám

Kuncze
Gábor
"Már egy viccből is baj lehet"

10. oldal

4. oldal

Bármikor elvehetik
a nyugdíjat

Parkolási káosz
fenyeget

A Fidesz kivette az alkotmányból a szociális jogokat,
ezek már csak „célok”. Hova
vezet mindez?

Mit várhatunk a György István által indítványozott dugódíj bevezetésétől?

Fotó: Vargosz

Interjú a 6-7. oldalon

Kedvezményes hirdetési lehetőség
a Kőbányai Magazinban! Telefon: 06 70 304 4628
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Hol találjuk a Kormányváltás
listáját és jelöltjeit a szavazólapon?

Az idei választás egyik fontos sajátossága, hogy nagyon sok szervezet állított országos listát, illetve
egyéni jelöltet. Ráadásul, ezek közül többnek ismerős neve van...
Mint a fenti képen látszik, a 17. számú országos lista beikszelésével lehet az MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP választási
szövetségre szavazni. A 14. helyen található Együtt 2014 Párt
és a 16. helyen szereplő Összefogás Párt hasonlít a korábban
megismert nevekre, azonban a valóságban nincs köze a Mesterházy Attila, Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc fémjelezte
ellenzéki tömörüléshez. Az egyéni jelölteket tartalmazó szaA szavazólapon így találkoznak majd a kormányváltó jelölttel a 14. választókerület polgárai.

vazólapnál is érdemes odafigyelni. Ha a 9. számú fővárosi
választókerületben szavazunk, Burány Sándor kormányváltó
jelölt nevét a 13. helyen találjuk – alulról a harmadik helyen.
Amennyiben a 14. fővárosi választókerület a miénk, Lukoczki
Károly felülről a 3. helyen található. Mindkét esetben a képünkön látható emblémákat érdemes keresni, amelyek közül
az MSZP szegfűje ötlik először az ember szemébe.
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Aki otthon marad,
az a Fideszre szavaz
Burány:
Újraindítjuk a
Panelprogramot

Ha az elmúlt négy évben nem is, április 6-án
súlya lesz az emberek szavának, a mi szavazatainknak. Ha akarjuk, leválthatjuk az Orbánrendszert. Ha csak vállat vonunk, otthon maradunk, azzal bebetonozzuk őket. Most le lehet
váltani az úrhatnám kormányt, el lehet küldeni
az elkényelmesedett Fidesz-hatalmat! A Kormányváltás, illetve Burány Sándor és Lukoczki
Károly támogatására buzdítom Önt is.
Az elmúlt négy évben újra megtanultunk szorongani. Ki azért szorong, lesz-e munkája, vagy
ha van, mikor veszíti el az állását? Aggódnak
sokan azért is, hogy fogják kifizetni a sárga
csekkeket, a hiteltörlesztést, hozzájutnak-e a
szükséges szakorvoshoz vagy műtéthez, miután
a Fidesz végképp szétverte az egészségügyet az
elmúlt négy évben?
Egyre többen azt kérdik maguktól félve, mikor
látják viszont külföldön állást kereső családtagjaikat, vagy ki tudják-e nyögni a gyerek itthoni,
Fidesz által bevezetett brutális tandíját. Szinte

hihetetlen, hogy 2014-ben egyre többen félnek
elmondani véleményüket, félnek a hatalom
bosszújától, s félnek lassan egymástól is. Ennek
véget kell vetnünk! Ez az élet néhány pöffeszkedő vezetőnek kedvez csak, de nem nekünk,
hétköznapi embereknek, akiket megfélemlítenek a saját országunkban. A kétharmad évei
alatt megtanultuk: a korlát nélküli hatalom kártékony és rossz. Ha egy kormány naponta átírja
az alapvető szabályokat, akkor semmi és senki
sincs biztonságban.
Olyan országban lenne jó élni, ahol kiszámítható a jövő, biztonságban élünk, s a gyerekeink, az orvosaink visszatérnek, mert itt is van
jövőjük. Forduljunk vissza ebből a fideszes
zsákutcából, amíg nem késő, s amíg ezt még
választásokkal megtehetjük! Aki vállat von, aki
otthon marad, az a Fideszre szavaz. Április 6-án
válasszuk a kormányváltó erőt!
Somlyódy Csaba

Szeretné megosztani velünk gondolatait, problémáját?
Szívesen segítené munkánkat?
Kérjük, jelentkezzen az alábbi elérhetőségeinken: Telefon 06 70 779 8353
e-mail: kobanyaert@somlyodycsaba.hu web: www.somlyodycsaba.hu
Postai cím: 1474 Budapest, Pf. 509.
Személyesen: 1105 Kada utca 120. Minden hónap első hétfőjén 16.00-18.00

Burány Sándor Kőbánya
és Kispest legesélyesebb
jelöltje szerint szemfényvesztés az, amit a Fidesz
a rezsicsökkentés kapcsán
a társasházakban élőkkel
tesz. A valódi rezsicsökkentésnek nem arról kellene szólnia, hogy a támogatásból ugyanannyira
részesülnek a budai villatulajdonosok, mint a garzonban élők.
Éppen ezért az MSZP kormányra kerülése esetén
folytatja azt a panelprogramot, melyet 2010-ben
az Orbán-kormány befagyasztott. Egy felelős kormányzat úgy tud segíteni,
ha a rászorulók rossz állapotban lévő lakásainak a
korszerűsítését végzi el, és
ezzel valódi költségcsökkentést ér el.
Burány Sándor képviselő és Somlyódy Csaba, az
MSZP kőbányai polgármesterjelöltje ígéretet tettek arra, hogy a kőbányai
panelokban élők végre hathatós segítséget kapnak a
döntéshozóktól és rendbe
teszik a korábban zűrzavaros és félbe maradt panelfelújításokat is Kőbányán.
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Parkolási káosz fenyeget Kőbányán

Dugódíj - ez a sarc lesz a végső?

Hamarosan jöhet a dugódíj, amiről György István főpolgármester-helyettes még 2012-ben nyújtott
be indítványt a Parlamentben. Az autósok és a külső kerületekben élők mindennapjait felforgató
intézkedésre láthatóan nincs felkészülve se a főváros, se a kerületek. Parkolási káosz fenyeget, és
fizetős zónába kerülhet Kőbánya is.
Legkésőbb 2016-ban jön a dugódíj, azaz
fizetni kell a behajtásért a belső kerületekbe.
Hogy ez megvalósuljon, és ne taszítsa
káoszba a várost, nagyon sok előkészületi
munkára van és lett volna szükség. Rendezni
kell, hogy hol, kik és milyen jogi háttérrel
szedhetik be a díjat a beléptető kapuknál. De
ami a legfontosabb: mintegy huszonötezer
őrzött P+R parkolóhely hiányzik, ahol
az autósok ingyen, vagy nagyon olcsón
helyezhetik el járműveiket munkába menet.

még elképzelés sincs városvezetői szinten,
miközben a dugódíjat jövő év végére már
be akarják vezetni – mondta Dorner Lajos, a
Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület
elnöke.

György István – az erről szóló 2012-es
parlamenti indítvány szerzője – és főnöke,
Tarlós István érezhetően kerülni szeretnék
a forró témát a választásokig, pedig a
halogatás komoly bajokat hozhat.

Nagy gondok fenyegetnek Kőbányán,
ahol az átmenő forgalom torlódása miatt
állandósulhatnak a dugók. Előre látható,
hogy a nagyobb csomópontok környékén
közelharcot kell majd vívni a nem itt
lakókkal a parkolóhelyekért. Ha nincs elég
P+R parkoló, márpedig láthatóan nem
lesz elég, akkor maradnak a kis utcák,

Nagyjából 3 ezer parkolóhelyre vannak meg
a tervek és az engedélyek, az összes többire

A parkolókon túl beléptető kapukat kell
építeni a város belső területének határán,
és komoly felmérésekre lesz szükség, hogy
a BKK járatai elbírják-e az utaslétszám
drasztikus emelkedését.

közterületek. Ezzel nő a zaj, a füst és a
menetidő. A több parkoló autó nyomán
pedig az autófeltörésből élők is könnyen
ideszokhatnak.
A jelek szerint a mai napig nincs terv a
fentieket megelőző területalakításra, a
forgalomterelésre és az autók elhelyezésére.
A KÖKI terminálon tavasszal megnyíló
P+R parkoló csepp a tengerben, átfogó
megoldást nem jelent a problémára néhány
száz, igencsak borsos árú férőhelyével.
Ha az illetékesek ma nekifognának
a munkának, már az is késő lenne.
Ha már évente újabb 80-100 ezer
forintot akarnak legombolni az autóval
közlekedőkről, legalább a járulékos károkat
megpróbálhatnák minimalizálni!

Mennyi az annyi?
A dugódíj tervezett összegéről még senki
sem beszél a fideszes fővárosi vezetésből.
De már most látszik, hogy a költségek jelentősek. Egy havi BKK bérlet ára 9500
forint, egy húsz munkanapos P+R bérlet

(a BKK által üzemeltetett fizetős parkoló
esetében) 5600 forint. A személygépkocsi
egyéb költségei mellett tehát a budapesti
közösségi közlekedés használatára legalább havi 15 100 forintot kellene fizet-

nie annak, aki hajlandó letenni a kocsiját.
Kérdés, hogy az üzemanyag-felhasználás
csökkentésével mennyivel kerülne így
kevesebbe a közlekedés.
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Elvették élete munkáját, belehalt

Az MSZP mécsesgyújtással emlékezett a napokban Komáromi András vállalkozóra, tragikus hirtelenséggel elhunyt korábbi kőbányai képviselőjére. Szomorú, elgondolkodtató történet végére került pont. Ez lenne az Orbán-rendszer igazi arca?
Kemény, hónapokon át tartó nyomásgyakorlással, fegyveres adóhivatali razzia után, nyomott
áron szerezte meg Lázár János vezetésével az
állam egy magáncég tulajdonát: az uniós fejlesztések nyilvántartásához szükséges szoftver
forráskódját.

tulajdonosok eredetileg nem akarták eladni.
A Miniszterelnökség viszont mindenáron meg
akarta venni, és határozott nyomást gyakorolt
a cégtulajdonosokra, köztük Komáromi Andrásra. Közeli barátai szerint ennek köze lehet a
váratlan halálesethez – írja a 444.hu hírportál.

A vállalkozás tulajdonosa, Komáromi András másnap szívinfarktusban életét vesztette.
A szoftvert kifejlesztő és karbantartó céget a

December elején a NAV fegyveres ellenőrei
szálltak ki a Welt 2000 irodájába, és a tulajdonosok lakására is, iratokat és számítógépeket

foglaltak el. Gyanús azonban, hogy a razziának semmilyen folytatásáról nincs hír. Netán
a megfélemlítés lett volna a valódi szándék?
Az MSZP mécsesekkel emlékezett a tragikusan
elhunyt üzletemberre, korábbi kőbányai önkormányzati képviselőjére. Ugyanígy emlékezhetnénk – tegyük hozzá – a trafik- és földmutyi
számtalan áldozatára is. Mindenkire, aki az aktuális hatalom útjában állt, a jogállamiságban
bízott, és csalódnia kellett.

Megunták Hoffmann Rózsa ámokfutását

Romokban az oktatás

A Fidesz láthatóan vékony jégre tévedt az oktatáspolitikában. 2008-ban még népszavazást
szerveztek az ördögtől való egyetemi tandíj
ellen. Kormányra kerülve azonban megvalósították azt: lecsökkentették a felsőoktatási
keretszámokat, és aki nem fér be az államilag
finanszírozott helyekre, annak kötelező az új
diákhitellel évtizedekre eladósodnia. Később
az országos mamut-méretű központ (KLIK) alá
szervezett iskolák működési, tankönyvellátási
zavarairól lehetett hallani a hírekben. A középiskolai diákság is kapott pár pofont.
Mostanában a tanárok zúgolódnak egyre hangosabban. Nem is ok nélkül: munkaterheik nö-

velése és szakmai önállóságuk korlátozása után
most megalázó és kellemetlen procedúra vár
rájuk. Minden korábbi különbséget eltöröltek a
tanárok besorolásában. Ez azt jelenti, hogy egy,
akár több évtizedes oktatási, kutatói rutinnal
rendelkező tanár, ugyanakkora fizetést kaphat,
mint egy frissdiplomás pályakezdő.
A tanároknak most elektronikus minősítési
rendszerben kell számot kell adniuk tudásukról,
hogy magasabb besorolást, és fizetést kaphassanak. Persze nem kell vagyonokra gondolni:
többnyire a puszta megélhetésükért küzdenek,
hónapról hónapra. Több országosan elismert
szaktekintély ezt megtagadta. A minősítési

A Fidesz által felkért szakértő jelentése, sőt, Áder
János testvére is durván
kritizálja az oktatási rendszer szétverését, Hoffmann Rózsa és a Klebelsberg Központ működését.
Nagynevű tanárok tiltakoznak a méltatlan minősítési procedúra ellen.
rendszert szégyenletesnek nevezték a tiltakozó
pedagógusok. – Lefokozza az idősebb, nagy tapasztalattal rendelkező, az intézményt sokszor a
vállukon vivő, meghatározó tanárszemélyiségeket – olvasható közleményükben.
Hogy bajok vannak, azt a Fideszben is pontosan
tudják, csak tagadják. Áder János testvére, oktatási szakértő jelentése épp úgy élesen kritizálta az új rendszer, mint Pokorni Zoltán korábbi
fideszes oktatási miniszter, vagy épp a mostani
vezetés felkérésére készített szakértői jelentés.
A Fidesz azonban láthatóan nem akar szembenézni a hibákkal.
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Már egy
viccből
is gond lehet
Kuncze Gáborral beszélgettünk
Négy éve még nem lehetett tudni, hogy Orbánék fenekestül felforgatják az életünket: hogy például csak adhatóvá teszik a nyugdíjat, de mivel kitörölték az alkotmányból, bármikor el is
vehetik. Négy éve még nem lehetett tudni, hogy Európa és a nyugat helyett keletre, az orosz
fennhatóság alá akarja visszatuszkolni Magyarországot a Fidesz. Ma azonban mindez jól látszik.
Ezért valamennyiünk felelőssége, hogy minél hamarabb adjuk vissza az országot azoknak, akik
benne élnek: most, április 6-án.
Amikor öt éve visszavonult az aktív politikától, megfogadta, hogy soha többé nem akarja
közelről látni a parlamentet, vagy benne volt
a pakliban a visszatérése?
A politikában soha ne mondd, hogy soha. Hét
éve, amikor bejelentettem, hogy lemondok a
pártelnökségről, s a mandátum lejártával vis�szatérek a civil életbe, komolyan gondoltam.
Tele voltam tervvel. Csináltunk egy gazdasági
tanácsadó céget, hiszen eredetileg közgazdász is
vagyok, s egész jól ment. E mellett elkezdtem
műsort vezetni a Klubrádióban, ami egy új terep
és szerep volt, s nekem nagyon bejött. Állítólag
a hallgatók se bánták nagyon.
Önt nézték korábban is civilnek: tévébemondónak, sőt taxisnak is állítólag...
A hír igaz. Belügyminiszter voltam még, amikor
egy nyári vasárnap délután a Balatonnál egy idős
bácsit láttam két hatalmas kofferrel araszolni az
állomás közelében. Taxi sehol. Megálltam, fel-

ajánlottam neki, hogy elviszem. Megköszönte,
beült mellém. Nézett, nézett, „én ismerem magát” - mondta. Nem tévé-bemondó? Vagy színész? Jé, maga a Kuncze! Nahát, belügyminiszter és mégis taxizik”?!
S most mi történt? Meghallotta a dobpergést
a harci paripa, s feltámadt újra a harci kedve? Nem tudott ellenállni a kampány, a választások vonzásának?
Azt tapasztalom, hogy az emberek félnek, nehogy nyilvánosan egy rossz szót szóljanak a Fideszre , mert repülnek a munkahelyükről, ha van
még nekik. Elmúlt a híres magyar humor. Kevés
a vicc, mert egy viccmesélésből is gond lehet ma
már. A forintunk egyre kevesebbet ér, az árak
az egekben, a gyerekeink külföldön próbálnak
dolgozni, boldogulni, az orvosaink is - mert jó
szakemberek és megtehetik - pánikszerűen elmenekültek. Szóval, miközben állítólag hasít a
magyar gazdaság, s mi vagyunk Európa legsike-

resebb országa, ahová nézek, baj van. Egy ilyen
helyzetben úgy gondoltam, nem vagyok politikai múmia, aki otthon ül bebalzsamozva. Vannak
gondolataim, javaslataim, van erőm, s vannak
emberek, akik szívesen meghallgatnak. Ha tehetek valamit azért, hogy Magyarország megmaradhasson Európában, hogy jobban menjenek a
dolgaink, s hogy ne jöjjön vissza a diktatúra egy
modernebb változatban, beállok újra a sorba, s
minden erőmmel azon leszek, hogy megállítsuk
a hazánk teljes elfoglalását és tönkretételét.
Most persze lennének ellenérveim, hiszen a
rezsink tényleg csökken, az infláció szinte
megszűnt. Vagyis ne tagadjuk el a kormány
minden eredményét!
Amennyivel csökkent a rezsi, már ahol csökkent,
legalább annyival, ha nem többel emelkedtek
a költségek: emelkedett az ÁFA, drágultak az
élelmiszerek. Nem tudom, Ön merre jár. Lehet, hogy a leggazdagabbak most is jól élnek, de
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amerre én járok, ott baj van. Ez így nem mehet
tovább.
Hogy viseli, hogy ennyire durva, bántó a közélet hangja. Ön is szokott néha „anyázni”
vagy elveszíti időnként a türelmét?
Nem állítom, hogy soha életemben nem káromkodtam el magam - de csak magamban. Soha
senkit nem akartam szándékosan megalázni.
De mondhatnám azt is, hogy az a politikus, aki
képtelen elviselni az ellenvéleményt, az menjen
el választónak. A magyar politika valóban igazi
hungarikum. Mi vagyunk Európa egyetlen országa, ahol nincs egyetlen egy dolog sem, amiben kormány és ellenzék egyetért. Ez botrány.
Mondok egyet: „Budapest Magyarország fővárosa.” Ez még az új alaptörvényben is benne van.

Igen, mégis főleg Felcsútot és Debrecent fejlesztik, Budapestet pedig a sok fideszes kerületi polgármester dacára hagyják teljesen lepukkanni.
Nem egy méltó, büszke főváros épül és fejődik,
hanem uniós pénzek kerülnek ellenőrizhetetlen
zsebekbe.
Mit tart április 6. legnagyobb tétjének?
Vissza kell állítanunk Magyarország régi jó hírét. A fidesz sajnos elherdálta az irántunk érzett
külföldi szimpátiát és bizalmat, ezzel elveszítettük a külföld érdeklődését. Nem jön ide több
tőke, s csappan a külföldi turizmus. Ettől mi még
rosszabbul fogunk élni. Itthon pedig, ami legalább ekkora baj, tönkre tette az emberek bizodalmát a politikában. Ma a többség csak legyint,
összerezzen, megijed, jobb esetben sóhajt, ha a
politika kerül szóba. A magyar vállalkozói ré-

teg, az értelmiség elfordult a politikától, pedig az
ő tudásuk és újító kedvük nélkül sincs fejlődés.
Helyette az oroszokra kacsintgat a magyar kormány, s a paksi atomerőmű több-ezermilliárdos
orosz hitelében és drága stadionok építésében
látja a fejlődést.
E helyett vissza kell állítani az olcsó áfát az alapvető élelmiszerekre. Nem normális dolog, hogy
Bécsben szinte olcsóbb egy hétvégi bevásárlás,
mint Kőbányán. Tudja, hány gyerek éhezik ma
itt is naponta? Egy is sok! Nemhogy több tízezer!
Ezen túl vissza kell hoznunk az orvosainkat Magyarországra, hogy szűnjenek meg a végeláthatatlan kórházi várólisták, s nem utolsó sorban
vissza kell hozni a gyerekeinket, akik kényszerűségből hagyták el a hazájukat. Ezek a legfontosabb és a leggyorsabban végrehajtandó feladataink április után.

Jancsi-telep – hogyan tovább?
Évek óta rendezetlen a „Jancsi-telep” nevű, Hungária körút menti területen élő emberek és az ott
álló lakóházak sorsa. Az utóbbi időben a Fidesz is felfedezte magának a témát, de valódi választ még
nem kaptunk a terület problémáira.
nem adhat túl rajta, tehát a kerületé lesznek az
ingatlanok, a felújítási kötelezettséggel együtt.
Egy fideszes képviselő elmondta: ezt nem szeretnék, a lakókat tulajdonosokká szeretnék tenni. Működőképes megoldást azonban mindmáig
nem vázolt fel a kerület jelenlegi vezetése.

A terület jelenleg a MÁV tulajdonában van. A
valaha szebb napokat látott épületekben jellemzően nehéz helyzetben élő családok laknak.
Félő, hogy az állami vasúttársaság hamarosan
többszörösére emeli a bérleti díjakat – miközben érdemi felújítást nem végzett az évek során.
Több lakóház kritikus állapotú.
Az önkormányzat már évekkel ezelőtt – a korábbi ciklusokban is – jelezte a vasúttársaságnak, hogy a kusza jogi helyzet rendbe tétele után
kész átvenni a területet. Ez az ígéret most is előkerült a választásra készülő Fidesz részéről: az
önkormányzat egyhangú szándéknyilatkozatot
tett, hogy saját tulajdonába venné a telepet.

Radványi Gábor alpolgármester (Fidesz) pár
hete úgy fogalmazott, a MÁV viszonylag sűrűn
változó vezetése nehezítette eddig a megállapodást. Az éppen aktuális irányítás mindig mást
szeretett volna, ilyen körülmények között pedig
nehéz volt eredményesen tárgyalni – igyekezett
magyarázni a helyzetet. Ez azért furcsa, mert a
Fidesz négy éve alatt megszokhattuk: a politikai
döntések végrehajtását akár a szakmai szempontok ellenére is kikényszerítik az állami vállalatoknál. Valószínűleg tehát erős akarat sem
volt a helyzet rendezésére.
További bonyodalom, hogy ha az önkormányzat végül meg is szerzi a területet, akkor 15 évig

Az itt élők attól tartanak, hogy ha marad a mostani helyzet, a bérleti díjak szöknek az egekbe,
ha viszont lakásaik tulajdonosaivá válnak, akkor azonnal kötelezik őket a felújításra, amit
nyilvánvalóan nem tudnak kifizetni. Balogh
Sándor, az Összefogás a Jancsi Telepért Egyesület elnöke mielőbbi felújítást sürget, hiszen a
telep főutcája lassan járhatatlan, néhány lakás
pedig életveszélyes állapotban van.
Somlyódy Csaba szocialista képviselő szerint
az a legfontosabb, hogy a veszélyes épületeket
hozzák rendbe, a környéken élők feje fölül pedig elháruljon a kilakoltatás réme. Kérdésünkre
felelve azt is hangsúlyozta, fél, hogy a mostani
jobboldali tervek csak a választási időszakra
szólnak. A helyzet kezelésére többféle megoldás is elképzelhető, erről már egyeztetett is a
polgármesterrel. – Azonban láthatóan várni kell
még egy keveset, mire a döntéshozó akarat és
a jogi lehetőségek találkoznak – fogalmazott a
baloldali képviselő.
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Az „elmúltnégyév” címszavakban

Országgyűlési választásokra készül az ország. Érdemes ilyenkor felidézni, mi történt a mögöttünk
hagyott ciklusban. Nehéz volt a válogatás a sok rossz emlék közül, hely szűkében csak címszavak
említésére vállalkozhattunk. Nézzük a második Orbán-kormány legemlékezetesebb pillanatait!
Adóprésben

Tranzakciós illeték, telekom-adók, chips-adó:
csupa olyan díjtétel, ami látszólag a gonosz
multikat bünteti. A valóságban azonban ezeket végül mindig a fogyasztók fizetik meg. A
világbajnok, 27 százalékra emelt ÁFA-kulcs
legalább nyílt és egyenes sarc.

Paks

Legalább két generációra eladósítja az országot a titokban, sebbel-lobbal kötött Orbán-Putyin paktum. Minden család egymillió forint
terhet kap a nyakába, miközben nem látni a
beruházás megtérülését.

Egymillió munkahely

Ha nem számoljuk a megélhetést aligha nyújtó
közmunkára fogottak hadát, ezzel az ígérettel
nem tud elszámolni az Orbán-kormány. A Fidesz egyetlen válasza a munkanélküliségre az
álláskeresési támogatás időtartamának harmadolása volt. De a minisztérium szerint minden
rendben van.

Hoffmann Rózsa

Mindenki emlékszik a szigorú és ellenszenves
tanárnőre iskolai éveiből – de ha nem, Hoffmann államtitkár asszony gyorsan eszünkbe
juttatta ezt az élményt. A Fidesz pedellusvilágképe szerint kiművelt emberfők helyett
alulképzett és engedelmes tömegeket képezzenek az iskolák!

Egykulcsos adó a jómódúaknak

Még kormány-közeli szakértők szerint is katasztrofális eredményt hozott. Az adózók kevésbé tehetős 80 százalékát bünteti a rendszer.
Ráadásul a kiskereskedelmi fogyasztást sem
ösztönözte: a gazdagok inkább félrerakják a
megtakarított pénzt, a kevésbé tehetősek még
szorosabbra húzták a nadrágszíjat!

Schmitt Pál

A rendszerváltás utáni legmulatságosabb vagy
legszánalmasabb köztársasági elnökünk. Vajon
évtizedek távlatából csalással szerzett doktori
címére vagy épp az „álamfő” helyesírási hibáira fogunk emlékezni?

Felcsút

Van egy 1800 lelkes kistelepülés Magyarországon, amely maga a gazdasági csoda. Új
fociakadémia, kollégium, hotel, középiskola,
stadion, kisvasút, faluház, szálloda, térfigyelő rendszer, felújított óvoda, orvosi rendelő
és vasútállomás – mi hiányozhat még? Hát a
„nosztalgia kisvasút” potom 600 millióért,
adóforintokból!

Magán-nyugdíjpénztári megtakarítások

A Fidesz belenyúlt az emberek zsebébe, és
einstandolta az időskorra félretett összesen
3000 milliárd forintot. Az államadósság elleni
harc volt az indok. Az államadósság ma történelmi csúcson van, a nyugdíjvagyon pedig
három év alatt elpárolgott.

Simicska Lajos

Orbán Viktor egykori kollégiumi társa. 2013ban a magyar költségvetési hiánynak körülbelül a fele áramlott a tulajdonában álló
Közgéphez, leányvállalataihoz és konzorciumi partnereihez. Hónapról hónapra Kőbánya
2013-as költségvetési főösszegének többszörösét könyvelhették el bevételként: számítások
szerint percenként egymillió forintot.

Földrajzinév-bizottság

A jámbor nyelvészprofesszorok szerint a budapesti repülőtér új neve, a kormány által választott „Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér” hosszú, bonyolult és megjegyezhetetlen.
Arra is figyelmeztettek, hogy a „Ferihegy” védendő földrajzi név. Mindannyiukat kirúgták,
nem csak a minisztériumi bizottságból, de más
állami tisztségükből is. Az ilyenek miatt félnek
egyre többen hangot adni véleményüknek.

Alaptörvény

Népszavazás és társadalmi vita nélkül fogadták
el a Fidesz alkotmányát. A korábbi szociális jogokból, mint például a nyugdíj, puszta államcélok maradtak, ami szörnyű következmények
előtt nyitja meg az utat. Pongyola és vitatható
passzusoktól hemzseg a szöveg. A „gránitszilárdságú” alaptörvényt három év alatt ötször
kellett módosítani.
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Kivándorlás

Több százezer honfitársunk a lábával szavazott
az Orbán-rendszerről: elhagyták az országot.
Az ütem gyorsul: 2013-ban egynegyedével
nőtt a Németországban élő magyarok száma.
A Fideszt a kritikusok távozása láthatóan nem
zavarja – inkább választási részvételüket nehezítik új szabályokkal.

Azeri baltás gyilkos

Az azeri Ramil Safarov baltával verte agyon
Budapesten örmény nemzetiségű kollégiumi
szomszédját. Az Orbán-kormány kereskedelmi előnyöket remélt Azerbajdzsántól, így kiszabadították és hazaküldték. Az ország nem
keresett az ügyleten végül semmit, marad a
közös szégyenkezés.

A rokkantnyugdíjasok zaklatása

2010 után a kormány megkezdte a rokkantnyugdíjasok jogosultságának teljes körű felülvizsgálatát. Eddig 52 százalékuknál állapotrosszabbodást, 29 százalékuknál stagnálást
találtak. De egyetlen olyan emberre sem akadtak, aki megjátszotta volna a betegségét! Mégis, további 135 ezren várhatják a felülvizsgálatot, ha marad kormányon a Fidesz.

Trafikmutyi

Az államosítás iskolapéldájaként tekinthetünk
a Nemzeti Dohányboltok rendszerének homályos kialakítására. Családi kisboltok sokasága
zárt be, terjed a csempészáru, hiányzik az adóbevétel az államkasszából, drágul a (legális)
cigaretta. Az is joggal füstölöghet, aki nem
dohányzik!

Tandíj, keretszámok
Orbán Viktor 1995-ben tüntetést, 2008-ban
népszavazást szervezett ellene, majd kormányra kerülve bevezette a tandíjat. A felsőoktatás a kiváltságos családok terepe marad,
ha a Fideszen múlik.

Óriások söralátéte
Emlékeznek arra az ígéretre, hogy hamarosan
egy söralátéten is elfér az adóbevallásunk?
Nyilván sok-sok hektoliter sörre gondolt Orbán Viktor, amikor erről beszélt, az adórendszer ugyanis csak bonyolultabb lett az elmúlt
négy évben.

Kőbánya kiszorult a Parlamentből

Kossuth tér – ennyi pénzért legyen is szép!
Március 15-én szimbolikusan átadták a felújított Kossuth teret. A tér kétségtelenül szép – de elképesztően drága lett. Ráadásul kőbányai köveket is hiába keresnénk a Parlament falában!
állíthat ki igazán nagy számlát: a megrendelt
26 homlokzati elem felújításának díja nettó
6,3 milliárd forint. Mi kőbányaiak duplán szomorkodhatunk, az eredeti kőbányai mészkövet
mára mind máshonnan származó építőanyagra
cserélték!

A Népszabadság birtokába került titkos szerződések garmadája, és 25 milliárd forint ellenőrizetlenül elköltött közpénz kellett, hogy a
kormány a választás előtt pár héttel felavathassa a Kossuth teret. Alapvető nemzetbiztonsági
érdekre hivatkozva kikerülték a közbeszerzési
eljárást, így a mega-beruházást valódi kontroll
nélkül végezték.
A Steindl Imre Program keretében zajló munkálatok titkos szerződéseiből az is kiderült: az
ismeretlen szempontok alapján kiválasztott
építőcégeknek nem kell iparkodniuk. A vállalási határidőkbe belefér, ha még egy ideig
dolgoznak az ország házán és annak környé-

kén. A verseny hiánya meg is látszik: a munka
drága, és nem is kapkodják el. A Reneszánsz
Kőfaragónak például még két évig akad dolga
a Kossuth téren. A Parlament alighanem minden kövét ismerő cég akkor teljesíti a szerényebb, ám így is több mint félmilliárd forintos
szerződésében megfogalmazott vállalásokat, ha
Andrássy Gyula májusra elkészülő lovas szobra
mellé, 2015. december 17-ig a domborművek
is a helyükre kerülnek. Mindez nettó 198 millió
forintért. Tisza István bronzszobra potom 303,5
millióba kerül.
A Kőfaragó számára azonban ez csak aprópénz.
A társaság az Országház homlokzati munkáiért

A konc java a mindjárt két fővállalkozói szerződésre meghívott KÉSZ Holdingnak, leányvállalatainak és projektcégeinek jut. A csoport
összesen 16-17 milliárd forintért dolgozik az
Országgyűlés Hivatalának. A titkos szerződés
14,6 milliárd forintos alapösszegét a pótmunkák további több százmillióval növelhetik.
A Kossuth téri építkezés mélyépítési munkáit
végző társaság a mélygarázs és a látogatóközpont kialakításában 1,225 milliárd forintért vesz
részt.
Tekintettel a Kossuth tér átépítése körüli hatalmas nemzetbiztonsági titkolózásra, a Steindl
Imre Programba bevont, közbeszerzés nélkül
kiválasztott cégek és alvállalkozóik feltehetőleg nem kapnak majd emléktáblát a Parlament
falán. Holott a kormányzati rongyrázás 25 milliárdos tortájából kisebb szeleteket hasító cégek
sem szűkölködnek a megbízásokban. Összehasonlításul: Kőbánya tavalyi egész éves költségvetésének mintegy kétszeresét „építették be” a
térbe. Nem aggódunk a kivitelezők és megrendelők anyagi jóléte miatt.
(A Népszabadság cikke alapján)
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Bármikor elvehetik
a nyugdíjat
Mit hoz a Kormányváltás az
öregségi és
rokkantnyugdíjasoknak?
A kormányváltók pártjai
megvédik „a felülvizsgálattal fenyegetett, megalázott és nyomorba döntött
rokkantnyugdíjasokat, ismét kiszámíthatóvá, igazságossá és fenntarthatóvá
teszi a nyugdíjrendszert. A
nyugdíjak értékállóságának
garantálása mellett újraindítják a nyugdíjkorrekciós
programot, valamint a nyugdíjprémium rendszerét” - jelentette ki Korózs Lajos, az
MSZP országos elnökségének tagja.
A szakpolitikus szerint
„propagandaszöveg” volt,
amikor Orbánék a rokkantakat csalóknak nevezték.
Az új szigorított eljárások
52 százalékában állapotros�szabbodást, 29 százalékában
stagnálást állapítottak meg,
de egyetlen olyan embert
sem találtak, aki csak megjátszotta volna betegségét.
Ennek ellenére néhány ezer
embertől mégis megvonták
az ellátást, s visszaküldték
őket dolgozni.
Kérdés persze, van-e számukra munkahely? A jelek
szerint nincs: 2010 előtt
csaknem 50 ezer megváltozott munkaképességű ember
dolgozott, mára ez a szám
30 ezerre csökkent. Korózs
szerint még ez is erősen kozmetikázott adat.

Sokan átsiklottak az új Alaptörvény egyik legfontosabb rendelkezése felett. Az
alkotmányból kivették a jogaink közül a társadalombiztosításhoz való jogot. Ez
azt jelenti, hogy adó formájában fizetjük a „nyugdíj- és egészségügyi hozzájárulást”, a nyugdíj és az orvosi ellátás tehát már nem „jár”, csak „adható”. Ez veszélyes lépések előtt nyitja meg az utat.
Az Orbán-kormány elmúlt éveiben csökkent az időskori ellátásban részesülők száma. Lopakodva elindult
a nyugdíjak, a nyugdíjrendszer átszabása. Kérdés,
meddig és merre vinné ezt tovább Orbán és pártja –
ha folytathatják a kormányzást.
A magunk mögött hagyott ciklusban az összes ellátott
száma 128 ezerrel, az öregségi nyugdíjat kapók 70
ezerrel lettek kevesebben. Ennek oka az előrehozott,
a korengedményes és korkedvezményes nyugdíjak
megszüntetése és a rokkantsági ellátások szigorítása.
Ez ellen joggal tiltakoztak sokan, volt bányászoktól a
tűzoltókig.
Ők abban a hiszemben dolgoztak évtizedeken át, hogy
a vállalt életveszélyért és egészségkárosodásért cserébe hamarabb mehetnek nyugdíjba. 2013-tól már nem
adnak nyugdíjat, ha valaki mellette állást vállalna a
közszférában. Ez több területen komoly szakemberhiányt okoz. Mint látszik, a feltételek utólag is bármikor átírhatóak a „Nemzeti Együttműködés Rendsze-

rében”. A magán-nyugdíjpénztári rendszert mindjárt
a kormányváltást követően szétverték. Pontosabban:
belenyúltak az emberek „zsebébe”, és egy mozdulattal elvették megtakarításaikat. A több mint 3 millió
tagból alig 62 ezer embernek maradt kötelező magánmegtakarítása. Az einstandolt nyugdíjvagyont mára
csaknem teljesen elköltötték – jelentős részben MOLrészvényekre, a tőzsdén.
2012. január elsejétől nem állapítható meg nyugdíjkorhatár előtti ellátás, a jelenleg folyósítottakat pedig
nem a társadalombiztosítási kasszából, hanem a költségvetésből fizeti tovább az állam. A korkedvezményes nyugdíj megszűnése miatt 2014 áprilisától a nem
öregségi nyugdíjasoknak nem jár az eddig megszokott
nyugdíjas bérlet.
A nyugdíjak terén bármikor és bármi megtörténhet.
Korábban az alkotmány szavatolta, hogy az idősek jogosultak a nyugdíjra. Az új Fidesz-alkotmányban ez a
jog már nem szerepel...

Vegyük észre a különbséget!
„A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz: öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség
esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak.” (a régi alkotmány szövege)
„Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának biztonságot nyújtson.”
(a 2011-es alaptörvény szövege)
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Jó tanácsok
a választáshoz

Április 6-án új országgyűlést választanak Magyarországon. Idén először nincs érvényességi küszöb, nincs második forduló, így már aznap eldől, hogy ki alakíthat kormányt a következő ciklusra. Nincs kampánycsend, de
nagygyűlést aznap már nem lehet tartani, és a szavazófülkék 150 méteres körzetében nem lehet korteskedni.
Nézzük, mire kell figyelni!
Az egyéni körzetekben az nyer, aki a legtöbb
szavazatot kapja az egyetlen forduló során,
függetlenül attól, hányan mennek el szavazni.
Akár egyetlen szavazaton is múlhat egyegy képviselői hely. Az új választási törvény
értelmében az eddigi 386 képviselő helyett
csak 199 lesz a parlamentben. A létszám 106
egyéni és 93 listás képviselői mandátumból
alakul ki.

kerület nagyobbik részét a 9. budapesti
választókerület fedi le, ahol Burány Sándor
a Kormányváltók jelöltje. A Maglódi út –
Sibrik Miklós út – Harmat utca – Hangár utca
és Felsőcsatári út által határolt területek pedig
a 14-es számú fővárosi választókerülethez
tartoznak, itt Lukoczki Károly indul a
választási szövetség színeiben.

Két szavazatunk van. Országos listára
(pártok és szövetségek) és egyéni jelöltre
szavazhatunk. A sorrendet sorsolás döntötte
el. Az országos listás szavazólap A3as (dupla papírméret) nagyságú lesz, és
18 jelölő szervezet lesz rajta. Ezek között
a Kormányváltás pártjait együtt, közös
listaállítóként találják meg a választók: MSZPEgyütt-PM-DK-MLP néven. Fontos, hogy
ellenőrizzük, a szavazólap le van pecsételve,
(bal felső sarok) hiszen anélkül a szavazat
érvénytelen. (szavazólap minta megtekinthető
a www.somlyodycsaba.hu internetoldalon is)

A szavazókörök határai is változtak, így nem
biztos, hogy ugyanott tudunk szavazni, ahol
korábban. A helyszín kiderül a Választási Iroda
értesítőjéből, de ha ez nem jutott el hozzánk,
kérdezzük meg:

2010-hez
képest
megváltoztak
a
választókerületek határai. Kőbánya területe
két egyéni választókerülethez tartozik. A

Helyi Választási Iroda
Kőbánya, 1102, Szent László tér 29.
Telefon: 061/433-8100
A www.kobanya.hu internetes címen is
megtaláljuk a szükséges információkat:
hova is menjünk szavazni. A főoldalon a
„Nyilvánosság” gomb alatt lenyíló menüben
kattintsunk a „Választások”-ra. Ezután
balra a 2014-es országgyűlési választást

válasszuk ki, és a középső mezőben a legelső
menüpont részletezi a szavazóköröket,
térképen is megmutatva határaikat és a
szavazóhelyiségeket.
A könnyebb eligazodás érdekében a Nemzeti
Választási Iroda a szavazókörökben, a
szavazatszámláló
bizottság
közelében
kinagyított, plakátszerű szavazólapokat helyez
ki, amelyeket a polgárok sorban állás közben is
tanulmányozhatnak. Akkor sincs tragédia, ha
valaki rossz helyre húzta be az X-et: egyszer
lehet javítani, a szavazatszámláló bizottságtól
kérhetünk új szavazólapot.
Új dolog a nemzetiségi választói névjegyzék. A
szabályok többszöri változása után április 4-ig
lehet kérni a Választási Irodánál a nemzetiségi
névjegyzék mellett az országgyűlési választási
névjegyzékbe való felvételt is.
Ha valaki nem a lakhelyén, de Magyarországon
szavazna,
április
4-ig
kérheti
az
átjelentkezést. A váltás ellenére – a korábbi
gyakorlattól eltérően – ugyanazzal az egyéni

13

KŐBÁNYAI MAGAZIN
képviselős szavazólappal voksolhat, mintha
az állandó lakhelyén tenné.
Azok, akik mozgásukban korlátozottak,
vagy súlyos betegség miatt nem tudnak
a szavazókörbe elmenni, és ott szavazni,
esetleg szabadságvesztés büntetésüket töltik,
megfelelő indoklással mozgóurnát kérhetnek.

Ehhez egy nyomtatványt kell kitölteni,
(ami elérhető az interneten, például a www.
kobanya.hu-n) és személyesen vagy postai
úton eljuttatni a Választási Iroda fenti
címére. Az igénylésnek legkésőbb április
4-én 16 óráig kell megérkeznie. Ha ezt a
határidőt valaki lekési, a kérelmet még mindig
eljuttathatja valakivel a saját szavazókörének

szavazatszámláló bizottságához a szavazás
napján. Ennek végső határideje április 6-án
15 óra. Ha előre látható, hogy szükség lesz
mozgóurnára, akkor nem érdemes az utolsó
percre hagyni ennek bejelentését! A www.
valasztas.hu címen online űrlap kitöltésével
is kérhetjük a mozgóurnát

Ezeket ne hagyja otthon:
• személyazonosító igazolvány vagy jogosítvány vagy útlevél
• lakcímkártya
• értesítés a választói névjegyzékbe vételről
• a Választási Iroda esetleges kérelmeinkre adott határozata
További hasznos információkat és tippeket olvashat a www.valasztas.hu és a www.somlyodycsaba.hu
internetoldalakon is. A válsztás eszköz, lehetőség, hogy jobbá tegyük életünk. Éljünk vele!

Váltani, változtatni kell!
elmúlt négy évben újra sokaknak kellett lakatot tenniük a szájukra, féltve megélhetésüket.
Nem egy emberrel találkoztam, aki bevallotta:
már a közvélemény-kutatóknak sem mondja el
baloldali kötődését, mert ki tudja, ki ül a vonal
végén.
A félelmek helyét mára átvette az elszántság.
- Önre szavazok Burány úr, ez így nem mehet
tovább – mondja a családapa, akinek van ugyan
munkája, de fizetése két gyerek mellett jó, ha
a hónap közepéig kitart. Egy azok közül, akik
számára a családi matek szomorúan egyszerű:
az egyre kevesebből kellene egyre többet költeni. Akiknek a sárgacsekkekből több van, mint a
papírpénzből…

Több ezer emberrel találkoztam utcafórumokon
az elmúlt hónapokban. Dől a panasz az ellátás
nélkül maradt rokkantnyugdíjasból, a meglopott trafikosból. Dühös az ostoba korlátok közé
szorított, ráadásul megalázott pedagógus. Csöndes szomorúsággal beszél helyzetéről a munkanélküli édesanya, aki nem gondolta, hogy valaha is önkormányzati élelmiszer segélyre szorul.
Találkoztam elkeseredett, külföldre készülő fia-

tallal is. A férj már Münchenben van, a feleség
most költözik ki. Nehéz szívvel, mert minden
ide köti. Mégis úgy érzi: nem élet ez.
Fél évvel ezelőtt még a félelem dominált. Félelem a jövőtől, a kiszolgáltatottságtól, a hatalomtól. Húsz éve már, hogy úgy éreztük: nem
kell többé félni a hatalomtól, munkaidő után
azt gondolunk és mondunk, amit akarunk. Az

Ez így valóban nem mehet tovább, váltani,
változtatni kell! Ehhez csak egy toll kell az
Ön kezében április 6-án a szavazófülkében.
Adjanak esélyt önmaguknak, családjuknak!
Szavazzanak rám és a kormányváltó pártokra. Ne maradjanak otthon, mindenki számít!

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. május. A magazin tartalmát szerzői jogok védik!
www.magazinlapok.hu
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A hétköznapok nyugalmáért Lukoczki Károlyt kérdeztük
gítve nemcsak szebbé, hanem tartalmasabbá
is tenni az életüket.
Ezzel a múlttal, ami egyértelműen megmutatja a szociális érzékenységét, és szép ívet
is húz az egyszerű civil léttől a civil szerveződéseken át a hivatalos politizálásig, mi
a célja? Mit tervez a parlamentbe jutást
követően?
Az biztos, hogy nem tagadom meg önmagam.
Továbbra is a civil mozgalmakkal, a civil
mozgalmakért fogok dolgozni. Mindent elkövetek azért, hogy tisztességes módon, a civilek bevonásával osszák el a nekik járó pályázati pénzeket. Tarthatatlan, ami most megy,
hogy civilbőrbe bújt pártkatonáktól függ a
fontos programok sorsa. A női esélyegyenlőség terén is lépni kell, biztosítani kell, hogy
egyenlő munkáért egyenlő bért kapjanak!

Lukoczki Károly Budapest legnagyobb kerületében, Rákosmentén indul
a kormányváltók országgyűlési képviselőjelöltjeként. Az új választási szabályok értelmében az Újhegyi lakótelep egy részén és KőbányaKertvárosban is szavazhatnak rá a kormányváltás támogatói.
Már sok éve egyik legfontosabb szereplője
a helyi civil életnek. Ezt mi sem bizonyítja
jobban, minthogy ő az elnöke a kerület legnagyobb, valóban civil csoportosulásának: a
Társadalmi Egyesülések XVII. kerületi Szövetségének, a TESZ-nek. Felmérve és megértve a helyzetet, nyolc éve politizál „hivatalosan”, 2010 óta pedig az MSZP színeiben
vesz részt a kerületi képviselő-testületben.
Mióta foglalkozik civil szerveződésekkel?
A 90-es években alapítója, majd alelnöke lettem a Lokálpatrióták XVII. kerületi Egyesületének. Rákosmente legnagyobb civil szervezetének, a Társadalmi Egyesülések XVII.
kerületi Szövetségének 2007 óta vagyok az
elnöke. A Magyar Paralimpiai Bizottság kül-

döttgyűlésének küldöttje vagyok, és a Magyar
Szkander Szövetség alelnöki tisztét viselem,
valamint bíróként ügyelek a mérkőzések tisztaságára. Mivel ezekben pozíciókban megtapasztaltam, hogy a civil élet ezer szálon függ
a politikától, ezért 2006-tól egyre aktívabb
szerepet vállaltam a helyi pártéletben és az
önkormányzati munkában.
A TESZ több területen is igyekszik segíteni a rászorulóknak. Annak ellenére, hogy a
Rákosmente nem tartozik a különösen rossz
anyagi körülményekkel „sújtott” városrészek
közé, itt is érezhető az egyre súlyosabb mértékű elszegényedés. Elkeserítő, de már nálunk
is hosszú sorok állnak az ételosztásainkon.
Mindezek mellett persze örömmel szervezünk
programokat a velünk élő időseknek, ezzel se-

A szavazólapon így találkoznak majd a kormányváltó jelölttel a 14. választókerület polgárai.

3. Lukoczki Károly

Régi nagy problémája az országnak, hogy
olyanok képviselik a törvényhozásban, akik
elszakadtak az őket megválasztóktól. Elérhetetlenek a fogadóóráikon, vagy csak több
hónapos várakozás után kapnak időpontot
hozzájuk a választóik. Számomra elképzelhetetlen ez a mentalitás. Megválasztásom esetén
ebben is változást hozok. Én itthon vagyok és
maradok a választóim között. Ugyanúgy látni
fognak a művelődési házakban, a kamaraszínházakban, a rendezvényeken, akár szervezőként is. Lukoczki Károly ezután is ott lesz a
főzőversenyeken és mindent megtesz majd a
Rákosmentén és Kőbányán élőkért.
Milyen további területeken ígér még változást?
További lehetőséget kell biztosítani valamen�nyi régi épület energetikai korszerűsítésére,
ide értve a panel- és hagyományos építésű házakat egyaránt. Az úthálózat korszerűsítése, a
kátyúmentesítés is fontos célkitűzésem. Persze a járdák, a gyalogosok számára fenntartott
közterületek állapotán is van mit javítani.
A társadalmi nyugalomért, békéért akarok
dolgozni. Hiszek abban, hogy tudatosabb és
mértéktartóbb politikával a hétköznapok is
békésebbek, kiszámíthatóbbak lehetnek.
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SZOLGÁLTATÁS
BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, ÁCS, KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK!
TEL.: 280-1271, 06/20-532-7823
Ha tud olyan kis munkát, amit más nem vállal el, mi szívesen elvégezzük. Kőműves, burkoló, vízvezeték szerelő szakemberek állnak
rendelkezésére.
Tel.: 06/20-416-5879, 06/30-486-7472

FA-KERT KFT. Fakivágás, gallyazás, kertrendezés, telektisztítás, zöldhulladék
szállítás, öntöző rendszerek kiépítése,
gyepszőnyegezés, valamint kisebb-nagyobb kőműves munkákat vállalunk.
Nyugdíjasoknak kedvezmény, ingyenes
munkafelmérés. Tel.: 06 20 417 93 69
EGÉSZSÉG

GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, TELJES TEST,
TALPMASSZÁZS/NEM SZEX/. GYENGÉD
CSONTKOVÁCSOLÁS BOWEN TECHNIKÁVAL, AMITŐL ELFELEJTHETI NYAKFÁJÁSÁT,
LUMBVÁGÓJÁT 2-3 ALKALOM UTÁN. ILDIKÓ
TEL.: 295 3998, 20 335-5653

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

OKTATÁS

CSERÉPKÁLYHÁS Építés, átépítés, javítás,
értékesítés teljes körű garanciával és tavaszi
árengedmény. Tel.: 06 30 418 3292
BÁDOGOS, TETŐFEDŐ (BEÁZÁSOK MEGSZÜNTETÉSE) TETŐSZIGETELÉS, BURKOLÁS,
FESTÉS, KÖMŰVES (KÉMÉNYFELUJÍTÁS)
MUNKÁK VÁLLALÁSA. CSALÁDI HÁZ ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS, HŐSZIGETELÉS AZONNALI
KEZDÉSSEL, INGYENES KISZÁLLÁS ÉS ÁRAJÁNLAT. NYUGDÍJASOKNAK 10% KEDVEZMÉNY. TEL.: 06 30 557 90 74, 06 20 536 03 69

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 és Olasz nyelvoktatás kezdőknek,
újrakezdőknek, haladóknak. Érettségire,
felvételire, nyelvvizsgára, állásinterjúra
felkészítés. Kedvezményes óradíjak. Tel.:
06-30-858-1068.
MATEMATIKA ÉS FIZIKATANÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE.
KERÜLETBEN HÁZHOZ MEGYEK. TEL.: 06
70 20 14 228
DOBOKTATÁS Kispest központjának
közelében, jól felszerelt stúdióban,
gyors eredménnyel a Dobos Magazin
szaktekintély munkatársánál.
Tel.: 06-30-495-7470
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

RÉGISÉG
MAGÁNGYŰJTŐ AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL VÁSÁROL. FESTMÉNYEKET,
BÚTOROKAT, PORCELÁNOKAT (HERENDI,
ZSOLNAI STB.) EZÜST TÁRGYAKAT, KERÁMIÁKAT. ELSŐ VÁSÁRLÓKÉNT MAGASABB
ÁRAT FIZETEK. ÉRTÉKBECSLÉS, KISZÁLLÁS
DÍJTALAN. TELJES HAGYATÉK FELVÁSÁRLÁS. TEL.: 06 20 593 06 87

KÁRPÁTI VIKTÓRIA KÉSZPÉNZÉRT
VÁSÁROL BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, DÍSZTÁRGYAKAT, CSILLÁROKAT, ÓRÁKAT, KITÜNTETÉSEKET,
HANGSZEREKET, KÖNYVEKET, BIZSUKAT, RUHANEMŰT, BOROSTYÁNOKAT, TELJES HAGYATÉKOT. HÉTVÉGÉN IS HÍVHATÓ.
TEL.: 06 70 651 10 28
EGYÉB
NÁRAI ERIKA KIEMELT ÁRON VÁSÁROL MINDENNEMŰ RÉGISÉGET,
VARRÓGÉPET, ÍROGÉPET, HANGLEMEZEKET, KÖNYVEKET, BÚTOROKAT, CSILLÁROKAT, FESTMÉNYEKET,
PORCELÁNOKAT, ÓRÁKAT, EZÜSTTÁRGYAKAT, PÉNZÉRMÉKET, BIZSUKAT, BUNDÁKAT, RÉZ ÉS BRONZ
TÁRGYAKAT. HAGYATÉKOK FELVÁSÁRLÁSA, DÍJTALAN KISZÁLLÁS,
ÉRTÉKBECSLÉS.
TEL.: 06-20-365-10-42
Eladó
emeletes
gyerekágy
(66x182), gyermekheverő és különféle autós gyermekülés, valamint
különféle méretű gyermekkerékpárok.
Tel.: 06 30 232 5579, 06 1 282 3886
Kedvezményes hirdetési lehetőség
a Kőbányai Magazinban! Telefon:
06 70 304 4628

www.magazinlapok.hu

