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4. oldal

Reklám és valóság
Átvágásból jeles!

6. oldal

A felpörgő kampányban 
Gyögy István szeret elődei 
munkájával büszkélkedni.

„Nem kell ellentmondani, 
elég, ha az ember nem száz 
százalékig lojális a vezetés-
hez.”

"Torzult világban élünk"
Interjú a 8-9. oldalon

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

Müller
Péter

Őcsi Gábor
Elszakadt a cérna
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Elismerték, hogy velünk 
fizettetik a rezsicsökkentést

Még tapsot is várnak érte

Annyit látni, hallani a rezsicsökkentésről mostanság, és akkora ferdítésekre 
épül az egész Fidesz-csinnadratta körülötte, hogy komolyan fel tudom húzni 
magam rajta. Emberemlékezet óta nem láttam ugyanis ekkora átverést: az 
emberekkel fizettetik, és még tapsot is várnak érte.

Immunerôsítô
csodaszerek
nem léteznek
Szakemberek szerint ilye-
nek csak a reklámokban, 
és az életmód-magazi-
nokban vannak. Hiszé-
keny emberek olvassák 
és ajánlanak egymásnak 
új felfedezésként egyre 
vadabb dolgokat. Több-
ségük nem ártalmas, de 
csoda sem várható tőlük.

Az egészséges emberek 
valószínűleg csupán az ún. 
"immunrendszert erősítő" 
szerek hirdetéseiből érte-
sülnek róla, hogy milyen 
fontos immunrendszerünk 
kielégítő működése. 

Elsősorban a különböző 
kórokozók leküzdésének 
fontosságára gondolunk 
ilyenkor; arra, hogy szer-
vezetünk minél gyorsab-
ban és hatékonyabban sza-
baduljon meg a betegséget 
okozó baktériumtól, vírus-
tól, gombától vagy a külön-
böző parazitáktól. 

Valóban, az immunrend-
szer legfontosabb feladata 
szervezetünk védelme és 
integritásának biztosítása.
(Folytatás a 5. oldalon)

EGÉSZSÉG

Az első kérdés: miért nem a jobb fizetéseken és nyug-
díjakon szorgoskodnak ekkora elánnal? Ez utóbbihoz 
persze jó gazdaságpolitika kellene, nem matolcsyzmus. 
Ha pedig egy pillanatra is leállna Orbán Viktor szél-
malom-szabadságharca, mindenki számára kiderülne, 
hogy a békés építkezéshez nem ért a Fidesz.

De ha már a munkahelyekkel és a fizetésekkel nem tud-
nak mit kezdeni, akkor miért nem a lakások felújítására, 
szigetelésére törekednek? Akármilyen olcsó a gáz, ha 
az utcát fűtik vele, mert szelel az ablak, a vakolat pe-
dig ötven éves technológiával készült! A lakóházak fel-
újítása munkahelyek ezreit teremtené az építőiparban. 
Talán a Simicska-féle Közgép-birodalom ebben nem 
érdekelt?

A fideszes György István főpolgármester-helyettes a 
minap érdekes előterjesztést tett. Feketén-fehéren leír-
ja, hogy a rezsicsökkentés miatt a Fővárosi Vízművek 
helyzete annyira megrendült, hogy már a törvényi mini-
mum-követelményeket sem teljesíti. Kinek a pénzéből 
kell ismét megsegíteni a vízművet? Hát persze, hogy az 

adófizetők, a budapesti emberek járnak rosszul megint! 

12 milliárd forintunkba került nekünk, budapestiek-
nek tavalyelőtt a francia kisebbségi tulajdonos kivá-
sárlása. Most pedig látjuk a kormányzati ámokfutás 
eredményét is: újabb egymilliárd forintot kell záros 
határidőn belül a Vízművekbe pumpálni. Ez az ára, 
hogy a törvényi minimumoknak meg tudjon felelni a 
cég. Ez most az ára, hogy egyáltalán folyjon a víz a 
csapból a lakásokban! Had’ ne is soroljam, mire le-
hetne fordítani ezt a pénzt, mennyi mindenre volna 
szükség Budapesten és itt, Kőbányán is!

Nem irigylem György Istvánt. Egyik nap a fővá-
rosi közgyűlésben szembesül azzal, le is írja (2014. 
01. 29./55. előterjesztés), hogy mekkora kárt okoz a 
kormány a budapestieknek. Másnap pedig Kőbányán 
igyekszik megvédeni a védhetetlent, az itt élők szava-
zataira ácsingózva. Kész tudathasadás lehet mostaná-
ban a fideszes politikusok élete. Áprilisban segítsünk 
rajtuk is, magunkon is! 

Somlyódi Csaba

 A budapesti emberek járnak rosszul megint!

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
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Dübörög a kampány Kőbányán is. György Ist-
ván a kormánypárt jelöltjeként szinte napon-
ta jelenik meg a hírekben, amint különböző 
beruházások felavatásánál tüsténkedik, profi 
szalag-átvágóként. Kevesen teszik fel azonban 
a kérdést, mikor, hogyan, és kiknek köszönhe-
tően valósultak meg az elmúlt időszak eredmé-
nyei. Érdemes megkapirgálni a felszínt!

Ma uniós pénzek nélkül gyakorlatilag egy mé-
ter járda sem épül Magyarországon. Miközben 
az Európai Unió és Brüsszel mára szitokszó 
lett a Fidesz szótárában, a beruházások 99 
százaléka a nyugati adófizetők pénzének fel-
használásával jön létre. Nincs ez másképp Kő-
bányán sem. Az uniós pályázatok előkészítése 
és megvalósítása pedig hosszú éveken átívelő 
feladat. Így nem meglepő, hogy a 2010 óta át-
adott, felavatott projektek mögött rendre a bal-
oldal munkáját fedezhetjük fel.

György István, főpolgármester-helyettes és 
országgyűlési képviselő egyik nagy büszkesé-
ge, hogy elindult az 1-es villamos vonalának 
meghosszabbítása. A beruházást azonban még 
az a baloldali vezetésű fővárosi önkormányzat 
indította el, amelynek Somlyódy Csaba is tagja 
volt. A fejlesztésekért felelős államtitkár pedig 
Burány Sándor volt akkortájt!

Ugyanígy, az MSZP-SZDSZ többségű fővá-
rosi közgyűlés döntött a kispesti Ady Endre út 
felújításáról, ami kőbányaiak ezrei számára is 
fontos beruházás. Tarlós István főpolgármes-
ter, aki György István főnöke mostanában, 
egyik első döntése volt a beruházás leállítása, 
ennek köszönhető a három éves csúszás. Nem 
tudunk róla, hogy György István egyszer is 
felemelte volna a szavát az egész Dél-Pestet 
érintő felújítás mellett – most viszont büszkén 
hirdeti sajátjaként elődei munkáját. 

Szinte ugyanez történt a közparkok felújítása 
kapcsán, ahogy a rákoskeresztúri buszfolyo-
só kialakítása is nagyrészt a baloldali vezetés 
munkájának eredménye. A Városliget rendbe-
tételére is az MSZP-kormány idején különí-
tettek el 1,3 milliárd forintot – elég lett volna 
Burány Sándor akkori nyilatkozatait fellapoz-
nia György Istvánnak, ha már memóriája cser-
benhagyja őt.

A rákoskeresztúri temető előtti körforgalom 
megépítését zajos sikerként tálalta a Fidesz. 
Valójában az építkezésről még 2010-ben szüle-
tett döntés, arról pedig megfeledkeznek a jobb-
oldalon, hogy Somlyódy Csaba, Élő Norbert és 
Andó Sándor baloldali városatyák is jelentős 
részt vállaltak az építkezés előkészítésében.

Ezen esetekben végül legalább megépült, el-
készült valami hasznos, ami a környék javára 

György István:   
Átvágásból jeles!

Érdemes megkapirgálni a felszínt
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válik. György István kijelentései és ígéretei 
között azonban olyat is bőven találni, ami a 
képzelet, a vágyálmok birodalmába tartozik.
A büszke megszólalásokkal szemben, a 
Sibrik Miklós út például nem készült el. Ta-
lán többet kellene arra járnia György István-
nak, hogy átérezze a gondokat? 

Ugyanilyen problémás, hogy már az idénre 
P+R parkolót ígértek az Őrs vezér térre. A 
kampányígéret természetesen hangzatos, de 
információink szerint még az sem dőlt el, 
hogy ki készítheti majd el valamikor a ter-
veket. 2010-ben több százmillió forint állt 
készen, elkülönítve az Újhegyi lakótelep 

közösségi és kulturális életének felpezsdí-
tésére, az elmúlt években mégsem történt 
semmi.
Mint látszik, érdemes csínján bánni György 
István állítólagos eredményeivel. Jogosan 
merül fel a kérdés: mennyire hihetünk ezek 
után az ígéreteinek?

Ha elővesszük nagyanyáink ősi böl-
csességeinek gyűjteményét, majdnem 
ugyanazt találjuk benne, mint a chicagói 
egyetem tanárának friss összeállításá-
ban. 
Az amerikai professzornál is listaveze-
tők a sok C-vitamint tartalmazó növé-
nyek, gyümölcsök. A citrusfélék mellett 
a különféle erjesztett ételek, mint a sa-
vanyú káposzta, vagy más savanyúság. 
Ezek fogyasztásával nem csak súlyunk-
ból adhatunk le, de a szervezetünkben 
lévő káros baktériumok ellen is haszno-
sak. 

A második helyen a cink szerepel, ami 
főként halfélékben, fekete csokoládéban 
vagy épp a mogyoróban található. 

Természetesen nem maradhat ki az aján-
lásból a B6 vitamint, magnéziumot tar-
talmazó fokhagyma. Ami ráadásul jót 
tesz a szívnek és az érrendszernek.
Ezután jönnek a „szuper zöldek”. A kel, 

spenót, petrezselyem és zeller, a renge-
teg klorofillal, ami a májra van jó ha-
tással. Valamint a nálunk is egyre nép-
szerűbb gyömbér. Ezt inkább nyersen 
ajánlja, főleg influenza idején.
Beta-karotinban és vitaminokban gaz-
dag a már itthon is kapható édes bur-
gonya.

Az összeállítás meglepetése a bors. A 
sárga és piros fajtában több a C-vita-
min, mint egy narancsban, és különféle 
ételekben szinte észrevétlenül naponta 
többször is fogyasztunk belőle.

Újdonság a görög joghurt
A zöldségek, gyümölcsök mellett a leg-
nagyobb teret a görög joghurtnak szente-
li az amerikai összeállítás szerzője. Ki-
emeli a benne található probiotikumok 
és az élő baktériumok fontosságát. Fel-
hívja a figyelmet, hogy aki nem jut hoz-
zá naponta, pótolja más, probiotikumot 
tartalmazó helyettesítővel. 

Amit már nagyanyáink is tudtak

Folytatás a 3. oldalról

Tudjuk jól, hogy testünk számos pontját 
érheti „támadás”. Sok vírus cseppfertőzés-
sel, a légzőrendszer útján jut a szervezetbe, 
bizonyos betegségeket okozó baktériumok 
a táplálékkal kerülnek be, más kórokozók 
pedig sérülések kapcsán – például a bőrön 
át – fejtik ki káros hatásukat.

Hogy az immunrendszer kellő hatékonyság-
gal és gyorsasággal vehesse fel a küzdelmet 
az idegen behatolókkal szemben, az egész 
testet behálózó „hadsereggel” kell rendel-
keznie. Nagyon fontos tehát, hogy meg-
felelő gyorsasággal és a megfelelő helyen 
alakuljon ki a válaszreakció.
Kutatók szerint az immunrendszer alapállapo-

ta ugyanolyan ma is, mint ötven évvel ezelőtt. 
Ennek értelmében hamis az összes reklám, 
ami valamelyik szer általános immunerősítő 
szerepét hangsúlyozza. Összetett és összefüg-
gő rendszerről van ugyanis szó, s ha ebben 
az egyik faktort erősítem, akkor egy másikat 
gyöngíteni fogok.

Általános szakmai vélemény, hogy immun-
erősítés „mint olyan” nincs, mert immungyen-
geség sincs. Bizonyos környezeti, öröklött és 
egyéb tényezők hatására az immunrendszer 
működése károsodhat, és ilyenkor – például 
túlzott működése vagy a test saját anyagai el-
len megindított reakciója miatt – a szervezetre 
ártalmas is lehet. Ez azonban orvosi kezelést 
igényel, és nem csodaszereket – kevés hozzá 
a szomszéd jó tanácsa. 

Immunerősítő csodaszerek nem léteznek
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Megbízatásának lejárta előtt három évvel, múlt év november végén lemondott a KSC elnöki poszt-
járól Őcsi Gábor. Távozását hivatalosan azzal indokolta, hogy az önkormányzat nem biztosította 
számára az előző évekhez hasonlóan a működés feltételeit. A kőbányai sportélet emblematikus fi-
gurája úgy érzi, méltatlanul bántak el vele, és még most is felmegy nála a pumpa, ha a történtekről 
mesél.

Mindig szókimondó volt

Elszakadt a cérna
Sértegetni lehetett, megsértődni nem…

A 66 éves Őcsi Gábor 35 évet töltött a sport-
ban, abból 30-at Kőbányán. A KSC jelvénye 
most is ott van a zakóján, nem válik meg tőle, 
de – mint mondja – nem tudja túl-
tenni magát azon, hogy a politika 
Kőbányán is rátenyerelt a sportra. 

Mindig kívül tartotta a politikát a 
sporttól, soha nem érdekelte, ki mi-
lyen párthoz tartozik, a szakma volt 
a fontos. Nincs jobb- vagy baloldali 
eredmény, a sportolók dolga, hogy 
hozzák azokat – emlékezik vissza a 
korábbi évtizedekre. 

A kajakosok, aztán az úszók kiemelkedően sze-
repeltek olimpiákon, világversenyeken, a KSC 
mindig az ország tíz legjobbja között volt. Tö-
rődtek az utánpótlással és volt szabadidősport 

is. „Nem rúgtak ki, csak kiutáltak, ellehetetle-
nítettek. Elfogyott körülöttem a levegő” – me-
séli a lemondásához vezető folyamatot Őcsi 

Gábor. „Minden rendszerben szókimondó 
voltam, senkinek nem hódoltam be. Most az 
ilyeneket nem szeretik, mint ahogy a kritikát és 
az igazságot sem. Független emberként lehet, 
hogy nem vagyok való a mai világra.”

„Nem kell ellentmondani, elég, ha az ember 
nem száz százalékig lojális a vezetéshez. Azt is 
bűnömül rótták fel, hogy nyilatkoztam ennek 

a lapnak, és rossz fényben tüntettem fel 
az önkormányzatot. Bár mint kiderült, a 
cikket nem is olvasták.” 

Őcsi az új ciklusban leginkább a párbe-
szédet, az egyeztetést hiányolta. Senki 
nem volt kíváncsi a problémáira, hiába 
kereste a lehetőséget. 

Elismeri, hogy saját erőből nem tudott 
plusz bevételekre szert tenni, de a KSC 

olyan szakosztályokat működtet, amelyek na-
gyon kevés reklámbevételt tudnak hozni. Így a 
tagdíjak, a minimális szponzori támogatás és a 
szülők hozzájárulása mellett a fő forrás a fenn-
tartó, vagyis az önkormányzat. Úgy érezte, a 

„ Nem rúgtak ki, csak kiutál-
tak, ellehetetlenítettek. Elfogyott 
körülöttem a levegő”
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mostani vezetésben csak látszólag szerették a spor-
tot. „Ha valaki szereti a sportot, akkor támogatja is. 
Mindenki tudja, hogy pénz nélkül ez nem megy”. 
Az egyesületben ő maga végzett szinte minden 
munkát, nem vehetett fel embereket, a minimumra 
kellett csökkenteni a bérköltségeket. 

Az új elnök György István fideszes országgyűlési 
képviselő, főpolgármester-helyettes „az elkövet-
kező hetekben mind a tíz szakosztály vezetőjével, 
illetve a szakmai stábbal konzultál, hogy az adódó 
kisebb nehézségeket gyorsan orvosolni tudják és 

a nagyobbak megoldásához szükséges szerkezeti 
átalakításokat minél előbb megkezdhessék. Rend-
kívül nagyra értékeli a jelentős nemzetközi ered-
ményeket felmutató szakosztályok munkáját, de az 
utánpótlás nevelés és a tömegsport támogatását is 
javítani szeretné. Megítélése szerint ehhez a kor-
mány sportkoncepciója jó hátteret ad, rajtuk múlik, 
hogy ebből mennyit sikerül a KSC javára fordíta-
ni”. A kormánypárti elnök szerint tehát megnyílnak 
a pénzcsapok, az eddig kis túlzással egyszemélyes 
klubvezetés máris bővül fizetett ügyvezető igazga-
tóval, könyvelővel, gazdasági vezetővel. 

A Nemzeti Együttműködés Rendszeré-
ben nem újdonság, hogy Fidesz-pártkato-
nák foglalják el a klubok és néhány sport-
ági szakszövetség elnöki székeit. Deutsch 
Tamás fideszes EP-képviselő az MTK, 
Kubatov Gábor pártigazgató az FTC, Si-
micskó István honvédelmi államtitkár a Bp. 
Honvéd SE, Kósa Lajos fideszes debrece-
ni polgármester a korcsolyázó szövetség, 
Borkai Zsolt fideszes győri polgármester a 
MOB, Révész Máriusz fideszes kőbányai 
önkormányzati, illetve parlamenti képvise-
lő a Budapesti Sakkszövetség vezetője, és a 
sor még hosszan folytatható lenne.

További érdekesség, hogy a KSC közgyűlé-
se elnökségi taggá választotta Hajdu Pétert, 
dr. György István főpolgármester-helyettes 
városházi főtanácsadóját, a Kőbányai Di-
ákok SE (Kőbányai Darazsak kosárlabda 
klub) elnökét. A 10kerkult.hu portál felteszi 
a kérdést: ha Hajdu ott elnök, itt elnöksé-
gi tag, melyik ujjába harap, ha a kőbányai 
kluboknak osztják a pénzt? Melyik klub ér-
dekét tudja hitelesen képviselni? Vagy sze-
mélye csak azért kellett, mert jelenlétével a 
KDSE-nek a KSC-be olvasztása viszonylag 
könnyen levezényelhető? 

A KSC-ben is győzött a kormánypárt

ELADÓSODÁS

Negyvennyolc órán belül cá-
folta a miniszterelnököt az 
Államadósság Kezelő Köz-
pont (ÁKK). Orbán Viktor 
február 3-án a parlamentben 
jelentette ki, hogy „igenis, 
csökkent az államadósság”. 
Két napra rá jelentek meg az 
ÁKK előzetes januári adatai. 

Ezek értelmében az állam-
adósság forintban számolva 
minden korábbi csúcsot meg-
döntött: 22 842 milliárd forint 
a központi költségvetés és az 
önkormányzatok tartozása. 
A növekmény egyik fő oka a 
forint komoly gyengélkedé-
se, amelyért sokan Matolcsy 
György korábbi gazdasági 
minisztert, jelenlegi jegy-
bankelnököt okolják. 

Hiába államosították 2011-
ben a magánnyugdíj-pénztári 
megtakarításokat az adósság 
elleni harc jegyében, ennek 
nem sok jelét látni. Az em-
berektől einstandolt mintegy 
3000 milliárd forintos pénz-
alapból ma alig 16 milliárd 
maradt. 

A nyugdíjállamosítás ide-
jén az államadósság a bruttó 
nemzeti össztermék 78,9 szá-
zaléka volt. Tavaly őszre az 
eladósodottsági mutató 80,2 
százalékra kúszott fel – szá-
molt be a Magyar Nemzeti 
Bank kimutatásáról a Népsza-
badság. De hova lett a pénz?

Orbánnak két 
napig lehetett 
hinni

A hónap idézete
„A törvényalkotók kasztja az 
minden társadalmi rétegben 
egy külön réteg. Egy fejlett ré-
teg, egy úgynevezett vezető 
réteg. Innentől lefelé van az ál-
lampolgár különböző fejlettségi 
fokokon.” – Kerényi Imre, mi-
niszterelnöki megbízott

(Index Videó)
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„Torzult világban élünk”
Müller Péter

Örök témáról, a férfi és nő kapcsolatáról ír új könyvében Müller Péter. 
A Férfiélet, női sors kőbányai bemutatója alkalmából beszélgettünk az íróval.

Sorsunkban és párkapcsolatainkban 
olyan drámák zajlanak, amelyeket nem-
igen tapasztaltunk a múltban. Ez csak 
egy mondat az ajánlóból, de a sorokból 
általában nem sok optimizmus árad. Mi-
ért gondolja, hogy férfi és nő kapcsolata 
válságban van?

Egyre több a küzdelem, a párkapcsola-
ti konfliktus. A nők önmagukká akarnak 
válni, nem függő helyzetben élni. Egy idő 
után sokaknak még akkor is hiányérzetük 
van, ha anyagilag módjuk lenne a klasszi-
kus anyaszerepre. Közben folyamatosan 
változik a nemek igazi arculata. Kiderült, 
hogy a férfiuralom megingott, csődbe vitte 
a világot.

Mit csinálnak rosszul a férfiak?

Parancsolnak, és nem vezetnek. A két ma-
gatartást egy világ választja el. Aki a ve-
zetést összetéveszti a parancsolással, aki 
elvárja a nőtől, hogy engedelmeskedjen, és 
ne kövesse őt, az torzzá teszi a kapcsolato-
kat, a szerelmet, a házasságot. Az igazi ve-
zető szolgál, maximálisan tekintetbe veszi 
a másik embert. Mint a jó táncosok a tan-
góban. A vezető irányít – és a társa szaba-
don repül utána. Mindketten boldogok, és a 
táncuk csodálatos. Harmonikus csak olyan 
kapcsolat lehet, amelyben mindketten sza-
badok. Ez az élet nagy titka. A különbség 
a diktátor és a király között. Tudni, hogy 
királynak lenni a legnagyobb áldozat. 

Van, aki ezt ma tudja?

Sajnos, ma egy torz világban élünk. A ha-
talmaskodás, a győzni, elnyomni akarás 
torz helyzetet szül, a nőkben pedig egyre 
inkább érlelődik, hogy nem hajlandók alá-
vetni magukat annak a fajta zsarnokságnak, 
ami nem szeretetből, odaadásból, hűségből 
ered.

Maradhat valaki nőies a mai világban?

Sokfajta nőiesség van. A női lét átmene-
ti stációit éljük, változnak, formálódnak, 
olyan archetípusok is vannak, amik eddig 
nem voltak. Új, eddig rejtett tulajdonságok 
kerülnek felszínre. A világban egyre több a 
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magas pozícióban lévő női vezető, Angela 
Merkeltől az argentin miniszterelnökig, az 
egyetemeken is többségben vannak a nők. 
Persze nem Magyarországról beszélek, mi 
még a vak komondor országában élünk. 

Honnan tud ennyi mindent a nőkről? 
Tud női aggyal gondolkozni?

Mindig fantasztikus nők vettek körül. Volt 
egy fantasztikus dédnagymamám, egy fan-
tasztikus nagyanyám, feleségem, klassz lá-
nyom. Ezen kívül évente több tízezer nővel 
és férfival találkozom, beszélgetek velük és 
nagyon sok mindent megtudok róluk. Ta-
nácsot kérnek tőlem, mint egy pszichiáter-
től. Taktikai tanácsokat soha nem adok, ezt 
minden nő jobban tudja. Amit nem tudnak, 
hogy hogyan legyenek önmaguk.  

Férfiak is érdeklődnek ilyen témákban?

Előfordul, de nem jellemző. Az örök embe-

ri értékek iránt is hatalmas a nők érdeklő-
dése, sokkal több szépirodalmat olvasnak, 
mint a férfiak.

Aki ezt a könyvet elolvassa, mit tanul be-
lőle? 

Jobban megérti önmagát.

A családja hogyan éli meg ezt a helyzetet, 
nem érzik úgy, hogy beléjük lát?

Nem, mert ők is belém látnak. Amit én nem 

veszek észre magamon, arra figyelmez-
tetnek. Olyan tükröt tartanak elém, amibe 
hasznos belenézni.

Mit lát a nőkben?

Általánosan ezt nem lehet megfogalmazni. 
Mindenkiben mást.

Azt írja, hogy egy íróval nem jó élni. Az 
írásmesterség borzasztó önző dolog. Na-
gyon nehéz mellé harmonikus élettársi 
kapcsolatot szőni. Önnek mégis sikerült, 
hiszen 55 éve van együtt a feleségével. 

Nagyon bölcs a feleségem. Azt gondolom, 
hogy ő ezért a kapcsolatért nagyon sok 
mindent föláldozott saját magából ugyan-
úgy, mint az anyám. Az anyám nagy szí-
nésznő, operaénekesnő lehetett volna. De 
miattam nem lett. Két nő áldozta föl magát 
azért, hogy én művész lehessek: az anyám 
és a feleségem.

Thomas Mann mondta, hogy "Író az, 
akinek szabadjegye van mindenhová". 

Önnek van ilyen?

Igen. Ez alatt azt értem, 
hogy valaki azt gondol, 
amit akar, nem tartozik el-
számolással senkinek. Őrü-
letes szabadságot adott az, 
hogy én a szó szoros értel-
mében szabadúszó voltam 
egész életemben.

77 évesen, minden nap 
sportol. Ez ad lelki és fizikai tartást?

A konditerem egy másik világ, más társa-
ság, ott a lényem más része működik. Tele 
barátokkal, derűs, mosolygó emberekkel. 
Izzadtan, lihegve mesélik az életüket, min-
dent tudunk egymásról. Ugratjuk egymást, 
hülyéskedünk, ráadásul gyönyörű szép lá-
nyok vannak. 
Erős, talpán álló világ, segít nekem lassab-
ban öregedni.    
            MC

Mindig fantasztikus nők vettek körül

Férfiélet, női sors
- az író ajánló sorai 
Összeomlóban van a sok ezer éves férfiura-
lom. És születőben a nők lelkében elfojtott 
igazi és örök Én-élmény. Az emberiség tör-

ténetének legnagyobb fordulatát éljük. A fér-
filélek katarzisát és a női lélek önmagára éb-
redését. Sorsunkban és párkapcsolatainkban 
olyan drámák zajlanak, amelyeket nemigen 
tapasztaltunk a múltban. Férfinak és nőnek 
ezért nehéz élni manapság. A férfinak vissza 
kell találnia elárult, magas szellemi valójához 

és alázatához. Ehhez az önös énjének össze 
kell törnie, darabokra. A nőnek pedig meg 
kell találnia önmagát és a méltóságát, amit 
még keresni sem engedélyeztek neki, soha. 
Nem tudom, milyen világ jön. De ha lesz új 
világ, az a nők tiszteletén fog alapulni. Ebben 
bizonyos vagyok.

    
    Aki a vezetést összetéveszti a 
parancsolással…az torzzá teszi a 
kapcsolatokat. Az igazi vezető szol-
gál, maximálisan tekintetbe veszi a 
másik embert.”
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Kétféle ember létezik: akinek van kutyája, és akinek nincs. Aki szereti a kutyát, és 
aki nem. Úgy tűnik, a konfliktusok örökérvényűek és sokszor feloldhatatlanok. 
A sűrűn lakott városi környezetben legtöbbször nem az a kérdés, hogy hol és 
milyen legyen a kutyafuttató, hanem, hogy egyáltalán legyen-e.

Minden kerületben vannak kutyatartók, és míg a zöld 
terület egyre fogy, az autóutak egyre közelebb vannak 
a lakott területekhez. Egy kutyafuttató óriási segítsé-
get nyújt abban, hogy a kutyatartók biztonságosan sé-
tálhassanak a kutyájukkal, és az sem utolsó szempont, 
hogy jó társaság, vagy újabb közösség is kialakulhat. 

Budapesten és szűk környezetünkben, Kőbányán sok 
futtató – vagy annak nevezett – terület van, azonban 
ezek jó része vagy bekerítetlen, vagy alkalmatlan a 
kutyák futtatására. Lakótelepek tövében sokhelyütt 
inkább ketrecre emlékeztetnek az elkerített részek.

A Kőbánya-alsó állomásnál a legtöbb kutyás parkok-
ba viszi kedvencét, vagy a vasúti töltés mellett sétál-
tatja. Olyan kicsi a környéken lévő futtató, hogy oda 
egy nagyobb testű kutya „nem fér be.” A Gyakorló 
utcánál a lakossági felháborodás nyomán kellett le-
bontani a már megépült futtatót, ezért itt ideiglenesen 

körbekerítettek egy használhatatlanul kicsi területet.
A lakók vagy a kutyák érdekei fontosabbak?

Somlyódy Csaba kutyatartóként naponta szembesül 
a problémákkal. A kerület polgármesterjelöltje sze-
rint mindkét félnek toleránsabbnak kellene lennie, az 
együttélés szabályai egyformán vonatkoznak a ku-
tyásokra és az ott élő kutyátlanokra. Fontos, hogy a 
sétáló emberek ne lépjenek kutyapiszokba, de az sem 
működik, hogy az ebek kora reggel csak a városon 
kívül hancúrozhassanak.  Somlyódy a nagyobb köz-
parkok szélén is el tudna képzelni futtatókat illetve 
kutya-játszótereket.

Úgy gondolja azonban, hogy aki igazán szereti a ku-
tyáját, legalább hétvégeken elviszi olyan helyre, ahol 
korlátok nélkül élvezheti a szabadságot. Például a Ki-
rálydombra, ahol az óriási természetvédelmi területen 
a rohangászó ebek nem zavarnak senkit.

Kinek
az érdeke?

Bár a kerületi önkormányzat 
februári ülésén tárgyalják az 
idei költségvetést, lapzártánk-
kor ennek tervezetéből még 
egyetlen sor sem volt ismert. 

Megkérdeztük Somlyódy 
Csabát, a Gazdasági Bizott-
ság szocialista tagját, aki el-
mondta, ők sem látták még a 
tervezetet. A képviselő szerint 
rendszeressé vált az elmúlt 
években, hogy néhány nappal 
a döntés előtt zúdítják a kép-
viselőkre a sok száz oldalas 
pénzügyi dokumentumot.

Somlyódy szerint ezzel tu-
datosan rombolja az önkor-
mányzati munka színvonalát 
a Fidesz, megnehezítve az 
építő kritikát és a számok el-
lenőrzését. 

Ennél is nagyobb gondnak 
látja a képviselő, hogy idén is 
elmaradt a valódi egyeztetés 
az itt élőkkel, a kerületi civil 
szervezetekkel és a munka-
adókkal.

Így pedig hiába is várnánk 
érezhető eredményeket a 
munkahelyteremtésben és a 
mindennapok megkönnyíté-
sében – tette hozzá. A költség-
vetésről várhatóan február 20-
án születik döntés, amelyről 
természetesen következő szá-
munkban beszámolunk majd.

KÖLTSÉGVETÉS

Titkolják vagy 
fércelik a 
kôbányai 
költségvetést?

A biztonság kutyának és gazdájának is fontos
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A BIT Kőbányai Demokratikus Ifjúsági
Szövetség adományokat, támogatáso-
kat gyűjt tevékenységének fellendíté-
séhez. Kérjük, ha van rá lehetősége,
támogassa Ön is.
Az Egyesület elsődleges célja a kőbányai közművelődési, sport, környezetvédelmi, 
szociális, valamint gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenységek kezdeményezése, 
szervezése a politikai közéletben való aktív részvétellel.

Adószám: 19003300-1-42 
Bankszámlaszám: K&H Bank: 10400157-50526684-67821006
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Amit a választásról tudni érdemes

A 2014-es választási körzeteket a FIDESZ-KDNP jelentősen átszabta, emiatt került a XVII. kerület mellé 
a X. kerületi Kőbánya-Kertváros, a Keresztúri-dűlő és az Újhegyi lakótelep Harmat utcától északra eső 
része. Számomra nemcsak kihívás, hanem nagy megtiszteltetés is az itt élőkért dolgozni. 

Lukoczki Károly

Az idei választás nem csak azért hoz érdekes 
változásokat, mert a korábbi létszám mintegy 
felére csökken az Országgyűlés létszáma. A 
200 képviselőre szavazhatnak a határon túl 
élő Kárpát-medencei magyarok, illetve az el-
múlt években munkalehetőség reményében 
kivándorolt százezrek is. A választás szabá-
lyai is jelentősen módosultak. Nézzük, mire 
érdemes figyelni a következő két hónapban!

• A választás napja április 6, vasárnap. Min-
den 18. életévét betöltött, cselekvőképes 
magyar állampolgár jogosult részt venni a 
választáson, akit nem tiltottak el a közügyek 
gyakorlásától.
• A szavazatokat a kijelölt szavazókörökben 
lehet majd leadni, 6 és 19 óra között. A vá-
lasztási iroda levélben értesíti a választókat 
arról, hogy szerepelnek a névjegyzékben, és 
hogy melyik szavazókörben, hol kell szavaz-
niuk.
• Szavazni csak személyesen lehet, érvé-
nyes igazolvány (személyi, útlevél vagy jo-
gosítvány) felmutatásával. Indokolt esetben 
mozgóurnát lehet kérni a területi választási 
irodától, legkésőbb április 4-ig. Vigyük ma-
gunkkal a lakcímkártyát is!
• A korábbiakhoz hasonlóan idén is két sza-
vazatunk lesz: egyéni képviselő mellett az 
egyik országos pártlistára is szavazhatunk. 
Ha valamelyik nemzetiség tagjaként regiszt-
ráltatjuk magunkat, akkor pártlista helyett 
nemzetiségi listára adhatjuk le voksunkat.
• A korábbiakkal ellentétben a választás már 
csak egyfordulós!
• Kőbánya területe két egyéni választókerü-
lethez tartozik. A kerület nagyobbik részét 
a 9. budapesti választókerület fedi le, ahol 
én vagyok az összefogás jelöltje. Kivételt 
képeznek a Maglódi út – Sibrik Miklós út – 

Harmat utca – Hangár utca és Felsőcsatári út 
által határolt területek, amelyek a 14-es szá-
mú fővárosi választókerülethez tartoznak, 
itt Lukoczki Károly képviselőjelölt társam 
indul.
• Megszüntették az ajánlószelvények (ko-
pogtató cédulák) rendszerét, de idén is bizto-
san fognak kopogtatni: az új szabályok miatt 
Önnek már nem ajánlószelvényen kell je-
leznie, hogy mely jelöltet támogatja, hanem 
az adott jelölt ajánlóívét kell aláírásával és 
személyi adataival ellátnia. Az ajánlásokat 
hitelesített íveken gyűjtik majd a jelölő szer-
vezetek, pártok aktivistái. Az lehet jelölt, aki 
legalább 500 aláírást tud felmutatni. Több je-
löltet is lehet ajánlani. Jómagam az ellenzéki 
összefogás közös jelöltjeként indulok.
• Február 17-től, hétfőtől, több mint 100 ak-
tivistánk fog házról házra járni, hogy kérje 
az Ön támogatását. Aláírásgyűjtőink minden 
esetben MSZP-s igazolvánnyal rendelkez-
nek, ha nem biztos a személyazonosságuk-
ban, akkor kérje őket, hogy igazolják magu-
kat!
• Ha valaki a lakcíméhez képest máshol akar 
szavazni, akkor április 4-én 16 óráig nyújt-
hatja be átjelentkezési kérelmét a lakcímkár-
tya szerint illetékes választási irodánál.

Burány Sándor

Ajánlásokat gyűjtünk a Kőbányai MSZP Irodában (1102 Budapest, Kada utca 120.), illetve az MSZP 
Kispesti Irodájában (1195 Budapest, Kossuth Lajos utca 50.), valamint a DK Kőbányai Irodájában 
(1102 Budapest, Állomás utca 9.) is. Irodáink nyitva tartanak 2014. február 17-én és 18-án 8:00-

20:00 között. Kérheti, hogy aktivistánk felkeresse Önt az ajánlásáért
a (0620) 466 8492, vagy a (061) 282 9776-os telefonszámokon, 

vagy küldjön e-mailt a sandor.burany@mszp.hu címre.

2014. FEBRUÁR 17-TŐL FEBRUÁR 22-IG
Budapest XVII. ker. Kaszáló u. 45. MSZP Székház

Hétfőtől- Péntekig: 08.00 – 20.00-ig | Szombat: 08.00-13.00-ig

Budapest X. ker. Kada u. 120. MSZP Képviselői Iroda
Hétfőtől- Péntekig 08.00 -20.00-ig

Telefonszámaink: (061) 253-0477, (061) 431-7972, (0620) 256-3192
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Sörkóstoló kisvonattal
Csak 18 éven felülieknek!

Közép-Európa legszebb főzőháza

A Sörutazás már tíz éve tart, közben a program 
megújult, ma már akár karosszékből is végigjár-
hatjuk a túra állomásait a http://3dvalosagvilag.
hu/r20341696 internet-címen.

De ha szagolni, kóstolni is akarunk, érdemes 
személyesen végigjárni a túraútvonalat. Szám-
talan főzési titokkal ismerkedhetünk meg, meg-
ízlelhetjük például a pilzeni és a festő malátát, 
vagy éppen a komlópelletet is. Ez utóbbi kelle-
metlenül keserű, csak a sörben alakul fogyaszt-
hatóvá.

A kőbányai sörgyárban található Közép-Európa 
legszebb főzőháza, ahol eozin mázas Zsolnay-
csempékkel díszített, 100 éves falak között, az 

eredeti állapotban helyreállított, csodálatos réz-
üstökben készítik ma is a sört a főzőmesterek.

A vörösrézzel borított üstcsodákból szűrve ke-
rül a sörlé a hűtőrészlegbe, ahol másfél órán-
ként 500 hektolitert hűtenek le 100-ról alig 10 
fokra. Korábban óriási kádakban, lapátszerű 
eszközökkel kavargatták a levet, állítólag innen 
ered a „léhűtő” kifejezés.

Régebben az erjesztést is kádakban végezték, 
ma óriási acéltornyokban. A tornyok egy része a 
földben áll, a régi pincerendszer folyosóiban. A 
gyár egyes telephelyei között kisvonattal utaz-
hatunk, "Dotto" viszi a látogatókat a számítógé-
pes vezérlésű, elképesztő görgősorokhoz. 

A túra végén pedig kóstoló is jár mindenkinek. 
A programon csak 18 év felettiek vehetnek 
részt, és az egyre növekvő érdeklődés miatt elő-
zetes bejelentkezés szükséges. 

Tavaly több, mint kétezren voltak kíváncsiak a 
sörgyártás múltjára és jelenére, a gyár működé-
sére.

A sörgyár idén csatlakozik a Budapest100 elne-
vezésű programsorozathoz, ahol egy különleges 
Sörutazással várják azokat, akiket érdekelnek a 
főváros 100 éves épületei. 

A múzeumi kiállító teremben kaptak helyet a 
hajdani kádár-, bognár- és kovácsműhely szer-
számai, termékei, a hordóktól a söröslovak pat-
kolásához szükséges eszközökig. 
Az itt látható tárgyak, korabeli fotók, makettek 
emlékeztetnek a múltra, a Dreher család törté-
netére. 

Képzett idegenvezetőkkel ismerhetjük meg a sörgyártás folyamatát a 
kőbányai sörgyárban. A sörmúzeum kiállítása a céhes időktől kezdve 
mutatja be az ipari serfőzés történetét és magyarországi fejlődését. A 
gyár egyes telephelyei között kisvonat hozza-viszi a látogatókat.

Februári látogatások vezetővel  
2014-02-14 (péntek)  14:00  (16 szabad hely)
2014-02-21 (péntek)  14:00  (5 szabad hely)
2014-02-25 (kedd)  16:00  (30 szabad hely)

2014-02-25 (kedd)  18:00  (30 szabad hely)
2014-02-28 (péntek)  14:00  (27 szabad hely)
Érdeklődni lehet: Tel.: (1) 432 9700,
http://www.dreherrt.hu/portal/sortura.php
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Itt a farsang!
Húsvétig van idő böjtölni

A római kori, Saturnus isten tiszteletére ren-
dezett Saturnáliákon urak és rabszolgáik 
együtt táncoltak, dőzsöltek, a római biroda-
lom ingyen lakomákkal szolgált polgárainak 
s erre az időre felfüggesztették a kivégzése-
ket.

A pogány népünnepélyek hagyományát a ke-
reszténység nem tudta eltüntetni, így hát a 
maga képére alakította. A középkori Nyugat-
Európában a 40 napos húsvéti böjtöt meg-
előző időszak lett a farsang ünnepe, amelyen  
rövid időre egyenlők lettek a hatalmasok és 
alávetettjeik. A vidámság ünnepén farsangi 
pápát választottak, táncolhattak az apácák is 
és misét tartottak a bolondoknak és a szama-
raknak. Róma azután meg is elégelte e sza-
badosságokat és időnként meg-megtiltották a 
gyakran részeg tobzódással végződő farsangi 
mulatságokat, felvonulásokat. Amikor pedig 
megjelent a reformáció, annak szigorú hívei 

már hallani sem akartak a katolikusok ilyen 
ünnepeiről. Ezért van, hogy a farsangi kar-
neválok hagyománya elsősorban a dél-német 
tartományokban, s Dél-Európában él. A szó 
egyébként valószínűleg az olaszból ered: 
„carne, vale” – Isten veled hús, jön a böjt… 
Századok óta híres a velencei karnevál, akár-
csak a spanyol városok színpompás felvo-
nulásai. A protestáns országoknak le kellett 
mondaniuk e mókáról – kivétel csak az Egye-
sült Államokban, az egykor Franciaországhoz 
tartozó Délen van: New Orleansban a Mardi 
Gras, a Disznó Kedd a nagy felvonulás napja.

A magyar hagyományban a farsang a párvá-
lasztás időszaka volt, egyben a házasságé is, 
mivel a rákövetkező, Húsvétig tartó böjti idő-
szakban már tilos volt a menyegző. Hamva-
zó szerdán, a bűnbánat ünnepén pedig ki-ki 
megbánhatta farsangi s egyéb bűneit, és hosz-
szú böjtöléssel vezekelhetett. Már aki…

A farsang a párválasztás időszaka volt

A farsang, a vízkereszttől 
hamvazószerdáig, a nagy-
böjt kezdetéig tartó időszak, 
melynek egyik legnépsze-
rűbb édessége a fánk.

A kerek, szalagos finomság 
nem hiányzott nagyanyáink 
konyhájából sem, de az idei 
farsangi mulatságoknak is 
biztosan kedvelt desszertje 
lesz. A legnagyobb sikert pe-
dig kétségtelenül akkor arat-
hatjuk vele, tha a nyáron eltett 
házi baracklekvárral kínáljuk. 

Hozzávalók:

fél kg liszt
2 dkg élesztő
1 teáskanálnyi kristálycukor
5 dkg porcukor
5 dkg vaj
2 tojássárgája
késhegynyi só
kb. fél liter tej
1 liter olaj a sütéshez

A tej felében futtassuk fel az 
élesztőt egy teáskanálnyi cu-
korral. A tojássárgáját a puha 
vajjal és a porcukorral egy 
tálban elkeverjük, hozzáad-
juk a lisztet és a sót. Hozzá-
keverjük a tejben felfuttatott 
élesztőt, majd apránként hoz-
záadunk annyi langyos tejet, 
hogy közepes keménységű 
tésztát kapjunk. Fakanállal 
addig verjük, amíg hólya-
gos, levegős tésztát kapunk. 
A tetejét liszttel megszórjuk, 
letakarjuk egy konyharuhá-
val, és meleg helyen másfél-
szeresére kelesztjük a tésztát. 
Miután megkelt, lisztezett 
deszkára borítjuk, kezünkkel 
ujjnyi vastagra kihúzzuk, és 
kiszaggatjuk fánkszaggató-
val. Gyengén lisztezett desz-
kán kb. 15-20 percig ismét 
kelesztjük.
A fánkot közepesen meleg, bő 
olajban egyenletes tűzön süt-
jük. Ha túl forró az olaj, akkor 
hirtelen sül a fánk, és a belseje 
nyers marad.

FARSANGI FÁNK

Farsang szavunk (mint annyi más) a németből ered: fasen, faseln annyit je-
lent, hogy szamárságokat locsogunk... Igaz, szabados télvégi ünnepeket már 
az ókorban, a germánok megjelenése előtt tartottak Mezopotámiában, Egyip-
tomban is.
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SZOLGÁLTATÁS

BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, ÁCS, KÉMÉNYFEL-
ÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK! TEL.: 280-
1271, 06/20-532-7823
 
Ha tud olyan kis munkát, amit más nem 
vállal el, mi szívesen elvégezzük. Kőmű-
ves, burkoló, vízvezeték szerelő szakem-
berek állnak rendelkezésére. 
Tel.: 06/20-416-5879, 06/30-486-7472  

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

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

CSERÉPKÁLYHÁS! Építés, átépítés, javí-
tás, értékesítés teljes körű garanciával és 
nyugdíjas AKCIÓ. Tel.: 06 30 418 3292

HÚSFÜSTÖLÉS! Hivatalos hús és kolbász-
füstölés Pestlőrincen jó megközelítéssel.
Tel.: 290-5691, 06 70 520 7151

EGÉSZSÉG

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.

INGATLAN

X. Kőbányán, Óhegyen, Sorház utcában, 
160 nm-s,dupla komfortos, két szint + 
szuterénos, 3+2 félszobás sorházi ház, 
100 nm kertkapcsolatos telekkel, 26,5 M 
Ft. irányáron eladó. Tel.: 06 309 504-551  

OKTATÁS

Állásvállaláshoz: Targoncavezető, 
Emelőgépkezelő, Földmunkagépkezelő 
tanfolyamok, (20) 424-4843. Gépjár-
művezetői Szaktanfolyamok: (GKI 
képzés) árufuvarozóknak, autóbusz-
vezetőknek. (20) 248-4700. Vállalko-
záshoz: Árufuvarozó, Autóbuszos, Ta-
xis vállalkozói tanfolyamok. Gépjármű 
ügyintézői tanfolyam, ADR képzés. 
(20) 938-4663, (1)261-0078,
 www.fuvinfoiroda.hu 

Angol és Olasz nyelvoktatás kezdők-
nek, újrakezdőknek, haladóknak. Érett-
ségire, felvételire, nyelvvizsgára, állás-
interjúra felkészítés. Kedvezményes 
óradíjak. Tel.: 06-30-858-1068.

MATEMATIKA ÉS FIZIKA TANÍTÁS ÁLTA-
LÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE. 
KERÜLETBEN HÁZHOZ MEGYEK.
TEL.: 06 70 20 14 228

DOBOKTATÁS Kispest központjának kö-
zelében, jól felszerelt stúdióban, gyors 
eredménnyel a Dobos Magazin szakte-
kintély munkatársánál.
Tel.: 06-30-495-7470

ÁLLÁS

Gépkezelőket, csomagolókat keresünk 
3 műszakos munkarendbe Budapest 
melletti telephelyre. Kőbánya Kispest-
ről, Határ útról a bejárás céges busszal 
megoldott. Érd.:06-70-342-1653 Ön-
életrajz: toborzas@s-forras.hu

Multinacionális cég munkatársakat ke-
res. Jelentkezés esetén, önéletrajzát az 
alábbi e-mail címre várjuk: czafit.mar-
ton@ing.hu 

RÉGISÉG

MAGÁNGYŰJTŐ AZONNALI KÉSZ-

PÉNZFIZETÉSSEL VÁSÁROL. FEST-

MÉNYEKET, BÚTOROKAT, PORCELÁ-

NOKAT (HERENDI, ZSOLNAI STB.)  

EZÜST TÁRGYAKAT, KERÁMIÁKAT.  

ELSŐ VÁSÁRLÓKÉNT MAGASABB 

ÁRAT FIZETEK. ÉRTÉKBECSLÉS, KI-

SZÁLLÁS DÍJTALAN. TELJES HAGYA-

TÉK FELVÁSÁRLÁS.

TEL.: 06 20 593 06 87

EGYÉB

NÁRAI ERIKA KIEMELT ÁRON VÁ-

SÁROL MINDENNEMŰ RÉGISÉGET, 

VARRÓGÉPET, ÍROGÉPET, HANGLE-

MEZEKET, KÖNYVEKET, BÚTOROKAT, 

CSILLÁROKAT, FESTMÉNYEKET, POR-

CELÁNOKAT, ÓRÁKAT, EZÜSTTÁR-

GYAKAT, PÉNZÉRMÉKET, BIZSUKAT, 

BUNDÁKAT,  RÉZ ÉS BRONZ TÁRGYA-

KAT. HAGYATÉKOK FELVÁSÁRLÁSA, 

DÍJTALAN KISZÁLLÁS, ÉRTÉKBECS-

LÉS. TEL.: 06-20-365-10-42



www.magazinlapok.hu


