2014. július

II. évfolyam 7. szám

Bolgár
György
Bolgár Györggyel beszélgettünk
11 oldal

Lázár fontosabb,
mint a kőbányai
emberek?
A kerületi Fidesznek egy szava
sincs a durva megszorításhoz.

14. oldal

Ön milyen
típus?

Fotó: Vargosz

Interjú a 6-7. oldalon

Századokon át a négy őselem
szerint osztályozták az embereket.
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Ön mennyi zsebpénzt ad
a gyereknek?

Összefogást!
Somlyódy Csaba írása

szükség idén ősszel, hogy
megakadályozzuk Kőbánya
még súlyosabb leszakadását.
Szívós, tudatos munkával
helyre kell hoznunk, amit
elrontottak vagy elhanyagoltak.

meccsen lőtt gól is száz, vagy
pár száz forintot érhet. A szülők többsége fontosnak tartja,
hogy a gyereknél mindig legyen valamennyi pénz, általában 1-2 ezer forint, hiszen
„bármi történhet”. Ellophatják az iratait, a mobilját, így
jó ha van annyi pénz nála,
amiből tud venni egy buszjegyet, vagy haza tud telefonálni egy utcai készülékről.
Jellemző, hogy ahogy egyre
idősebbek lesznek a gyerekek, egyre inkább nő a költési
igényük is. Volt olyan tinédzser lány, aki havi 15 ezer
forint zsebpénzre jelentett be
igényt. A helyzetet nehezíti, ha – például elvált szülők
esetén – mindenki „dug” egy
kis pénzt a gyerek zsebébe,
aki később mindezt már köteItt a vakáció, a gyerekek szétszélednek különböző táborokba, nagyszü- lezően elvárja.

lőkhöz nyaralni. Ilyenkor komolyan felmerül a kérdés: mikor és mennyi
A nyári időszakra kitérve, a
pénzt adjon a szülő a gyereknek?
készpénz használatát igyeEgy felmérés szerint a kép
eléggé vegyes, de a legtöbb
szakértő úgy véli, a zsebpénz
a gyerekek, tinédzserek életében fontos szerepet tölt be:
így tudják megtanulni azt,
hogyan osszák be pénzüket,
mire költsenek, hogyan – és
mire – próbáljanak takarékoskodni.
Mire megy el a zsebpénz?

kek számára, s aminek elköltéséről maguk dönthetnek.
Az ebédjegyre, különórákra,
sportolásra elköltött pénzek
nem tartoznak a zsebpénz
kategóriájába: ezek fix célra
meghatározott költségek. A
zsebpénzt mindezen felül adják, jellemzően megkötések
nélkül, ám a szülők többsége
tudni szeretné, hogy mire költi a gyerek a pénzt.

A szülők jelentős része úgy
tekint a zsebpénzre, hogy az
a „kötelező”, megszokott dolgokon felüli juttatás a gyere-

Sok családban a gyerek heti
rendszerességgel kap bizonyos összeget, például ötszáz
vagy ezer forintot, amit aztán

saját belátása szerint költhet
el. Ez a pénz ugyanakkor például már egy mozijegyre sem
elég: arra külön adnak pénzt a
szülők, a zsebpénz szigorúan
csak a szabad felhasználásra
megy el.
A zsebpénz mint jutalom
A zsebpénznek külön csoportját alkotják azok a „juttatások”, amelyek bizonyos
teljesítményért járnak. Egy
jó félévi bizonyítvány, mosogatás, porszívózás, jó iskolai
magatartás, esetleg a foci-

keznek a szülők a minimálisra
leszorítani. Van olyan sporttábor vagy edzőtábor, ahol a
szülők által előre befizetett
virtuális számláról húzhatják
le a gyerekek a szükséges ös�szeget.
A rendszeres zsebpénzt adó
családok mellett sok esetben
csak alkalmanként jutnak a
gyerekek plusz pénzhez. Van
olyan szülő, aki így akarja korán munkára szoktatni
gyermekét.
(Készült a hvg.hu cikke alapján)

Az iskolában még nem tanítják
Kötelező pénzügyi ismereteket
nem oktatnak az általános és
középiskolákban, egyes speciális osztályokban foglalkoznak
csak közgazda-ságtani alapfo-

galmakkal. A Magyar Nemzeti Bank korábban igyekezett
fejleszteni a fiatalok pénzügyi
kultúráját, a múlt évben készítettek egy pénzügyi kisokost

középiskolásoknak. A www.
penziskola.hu internetes linkre kattintva rengeteg hasznos
tudnivaló található, ami gyerekeknek épp úgy hasznos lehet,
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mint a szülőknek, ha szeretnénk jobban érteni a mindennapok közgazdaságtanához!

Kőbánya baloldali kerület.
Nem csak az évszázados
munkás-szociáldemokrata
hagyományok mondatják ezt
velem, de még csak nem is a
tavaszi választáson szerzett
ellenzéki győzelem. Kőbánya
baloldali, mert többségében
olyan családok lakják, akik
segítéséről és felkarolásáról
a jobboldal rendre megfeledkezik!
Aktuális kormányunk épp
most bünteti az egész fővárost a közlekedés-fejlesztési
pénzek megvonásával. A kőbányai fideszes vezetésnek
ehhez láthatóan egy szava
sincs. Engedelmesen végre-

hajtják a felülről kikényszerített változásokat, miközben
saját előremutató kezdeményezést hiába is várnánk tőlük.
Nincs, vagy legalábbis nem
látszik tervük, ami munkahelyeket, tisztes fizetéseket
hozna. Nem tudni, mit gondolnak az aggasztó egészségügyi helyzetről, a társadalmi
különbségek mérsékléséről
vagy épp egész városrészek
leromlásáról. Négy év akadálytalan kormányzása során megmutathatták volna,
de nem éltek a lehetőséggel.
Ezért mindenképp irányváltásra, baloldali fordulatra van

A részletkérdéseken ráérünk
novemberben vitatkozni.

Biztos vagyok benne, hogy
a kőbányaiak többsége mielőbbi összefogást, a részletkérdések áthidalását várja a
baloldal három pártjától. Az
A mai hatalmat azonban nem egyeztetés elkezdődött, nalesz egyszerű leváltani. A gyon remélem, hogy mielőbb
Fidesz – okosan és egyben le is zárul. Rátermett, a kerügátlástalanul – olyan válasz- letet jól ismerő lokálpatrióta
tási rendszert hozott létre, jelöltekkel, világos célkitűamelyben a baloldali ellen- zésekkel kell nekivágnunk a
zék csakis együttműködve választásnak. Polgármesterküldheti ellenzékbe őket. jelöltként ebben a szellemSehol sem mutatkozott meg ben keresem a lehető legjobb
Tartoez jobban, mint nálunk, Kő- kompromisszumot.
bányán. Áprilisban Burány zunk ezzel a kőbányaiaknak!
Sándor egyéniben, a baloldal
pedig listán mért vereséget a Minden dolgos kézre szükség
Fideszre. Összefogásra van lesz. A Fidesz bejáratott, adószükség most is: lokálpat- forintok százmillióival olarióta, baloldali összefogás- jozott kampánygépezetével
ra. Közös gondolkodásra és kell megmérkőznünk. Nem
kampánymunkára
szólítok elég, ha tudjuk, nekünk van
minden kőbányai polgárt, ci- igazunk, ezt be is kell bizovil szervezetet és pártot, ha nyítanunk minden itt élőnek.
meg tudunk egyezni néhány Nem elég, ha szimpatizál velünk a többség, arról is meg
alapkérdésben.
kell győznünk az embereket,
Mik lennének ezek? Kőbá- hogy érdemes elmenni azon a
nya gazdasági megerősítése, bizonyos vasárnapon szavazmunkahelyteremtés, az élet- ni. Hiteles alternatívát kell
színvonal emelése minden állítanunk, amire jó érzéssel,
család számára. Stabil, tartós nyugodt szívvel szavazhat
növekedési pálya. A társadal- mindenki, akit a Fidesz csermi igazságtalanságok csök- benhagyott, és szeretne egykentése, a gazdagok helyett ről a kettőre jutni. Én ebben
a rászorulók segítése, a köz- hiszek, és ezért dolgozom.
biztonság szavatolása. Ennyi:
nem több és nem is kevesebb. 2014. július 17.

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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Repülőtér a Gyakorló
utcában
Helytörténeti kisfilm-sorozat Somlyódy Csabával

dett a levegőbe. Az egyfedeles
Libelle (Szitakötő) 1910. január
10-én emelkedett a magasba.
A gépet a pilóta – főállásban
Andrássy gróf személyi sofőrje,
mellette autóversenyző – maga
fejlesztette.
Egy csapásra a repülés lett az új
szenzáció. Az 1910 júniusában
megrendezett repülőversenyre
már több tízezer ember vándorolt Kőbányára, hogy a harminc
külföldi és tucatnyi magyar pilóta bátorságát és tudását éljenezze.

Meg kell emlékeznünk a kerületünkben tevékenykedő Zsélyi
Aladárról, a zseniális mérnökről is. Mint annyian, ő is Blériot
hatására kezdett repülőgépekkel foglalkozni. Nevéhez fűződik a rugózó futómű, valamint
a minden irányba működő kormányszerkezet megalkotása, de
tervezett hidroplánt, és egy 34
személyes nagy repülőgép tervével is alaposan foglalkozott.
A mérnöki tudományok mellett berepülőpilótaként is aktív
maradt. Egy motorhibát követő földbecsapódást követően a

magyar repülés első hősi halottja lett, 1914 nyarán.
Az 1910-es évek után azonban
hanyatlásnak
indult
Rákosmezőn a repülős élet. Az
új közlekedési eszköz egyre
fontosabbá vált a hadviselésben
is, így a profizmus vette át a pilóták öncélú kísérletező kedvének szerepét. Az időközben létrejövő hazai repülőgépgyárak
saját repülőtereket létesítettek a
kísérletekhez és a berepülésekhez. Ilyen volt például Csepel,
de Albertfalván is üzemelt rep-

tér, a Magyar Repülőgépgyár
Rt. saját bázisa, amely a 20-as
évekig működött.
Rákosmező csakhamar feledésbe merült, ma lakótelep áll
helyén. A Gyakorló és Gépmadár utcanevek emlékeztetnek a
valamikori lovassági gyakorlópályára és az első magyar
repülőgépekre. A helyszíntől
nem messze, az Őrs vezér tér
zuglói oldalán áll az 1987-ben
felavatott emlékmű, Illés Gyula
alkotása.

Az első magyar fejlesztésű repülőgép, a Libelle

Meghívó Blériot budapesti bemutatójára

Az Örs vezér téren álló emlékmű

Somlyódy kisfilm-sorozatot szentel Kőbánya kincseinek.
Somlyódy Csaba honlapján (www.somlyody.hu) új videosorozat mutatja be kerületünk történetének sokszor méltatlanul elfeledett értékeit, izgalmas történeteit. Az első epizódban az önkormányzati képviselő és polgármesterjelölt kalauzolásával a magyar repülés hőskorszaka elevenedik meg,
ami elválaszthatatlan a mai Gyakorló utcai lakótelep területétől.
Kevesen tudják talán, de Kőbányán volt Magyarország első repülőtere, ahol 100 évvel ezelőtt
Kutassy Ágoston először emelkedett a levegőbe a hazai közönség előtt.
A magyar repülés bölcsőjeként számon tartott, nevezetes
rákosmezei repülőtér a Kerepesi
út–Fehér út–Keresztúri út által
határolt – ma a Fehér úttól az
Örs vezér térig terjedő hepehupás területen helyezkedett el.

Itt kísérleteztek elsőként a hazai repülés úttörői.
Az egykori lovassági gyakorlótéren megjelent repülőgépek külföldi minták, illetve
a pilóták saját tervei alapján
készültek. Az első motoros
repülőgép 1909-ben érkezett
Magyarországra a nagystílű
kalandor, Kutassy Ágoston jóvoltából.
Kutassy mindenét pénzzé tette,
hogy a repülésnek szentelhes-

se életét. Párizsba utazott, és
mindössze 9 nap alatt elvégezte
a pilóta-tanfolyamot, majd készíttetett magának egy Farman
III. típusú gépet, amit hazahozatott. Pár nappal a francia Louis Blériot budapesti bemutatója után, 1909 novemberében,
Kutassy kétfedelű gépével –
első magyarként – repült a hazai
közönség előtt. Blériot bemutatója után néhány héttel már el
is készült Rákosmezőn az első
repülőgéphangár is, amelynek

Kutassy biplánja – kétfedeles
repülőgépe – volt az első „lakója”. A repülőtér fénykorában 16
hangár állt összesen, és alakult
egy pilótaiskola is. Az első magyar repülési vállalat, a repülőgépek építésével, szervizelésével foglalkozó Aero Rt. bázisa
ugyancsak itt volt.
Az első magyar fejlesztésű repülővel Adorján János emelke-

Kőbányai diákok országos sikere
A Janikovszky Általános Iskola 4. B osztályos tanulói első
helyezést értek el egy országos
természet-, környezet- és honismereti pályázaton.
A Poly-Ver Utazási Iroda „Érzékenyítés 3.0” címmel országos pályázatot írt ki, amelyen Magyarország majd száz
településének
történelméről,
irodalmáról és nevezetességeiről szóló kérdésekre kellett
válaszolnia az iskolásoknak.

Ebben a játékban az összes pályázó közül legjobban Baloghné Dankó Adrienne tanárnő
csapata szerepelt, így 165 ezer
forintos támogatást nyertek
sztálykirándulásukhoz.
Az osztály emellett a kőbányai
önkormányzattól is nyert egy
pályázaton 49 ezer forintot.
Gratulálunk a győzteseknek, és
jó kirándulást kívánunk!
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„agitpropsága” mellett egyfajta szelep is
volt, a párt pedig előírta, mit lehet a sajtónak és mit nem. Ezt 2014-ben nem túlzás
felemlegetni?
Nem! Kisebb kirándulást tettünk a rendszerváltozással, majd visszaértünk majdnem oda,
ahonnan elindultunk: az egypárti akarathoz,
egy ember, egy érdekkör irányításához. Aki
nem áll be a sorba, az bajba kerül. Nézze meg
az RTL Klub esetét. A kormány komoly háborút indított még a legerősebb médiaszereplő ellen is, mert túl sok kritikus hangot véltek
meghallani a műsoraikban.
Nem azért alakult ki ez az állóháború, mert
több adót akarnak behajtani tőlük, s erre a
tv-csatorna bosszúból most naponta teregeti
ki kormányközeli emberek kínos ügyeit?

„Remélem,
visszatalálunk
a jövőbe”

Ez is benne van, de a lényeg az, hogy a mai
hatalom nem tűri az ellenkezést, és a legkülönbözőbb eszközökkel próbálja meg elhallgattatni a kritizálókat. Annak kell történnie, amit a
kormányfő akar.
Ez azért kicsit vicces. Ön szerint ezt a 21.
században keresztül is lehet vinni? Akkor,
amikor az ország az Európai Unió tagja, s

Bolgár György ismét sikamlós területre téved?
Nem unja még, hogy Ön immár vagy 22 éve a
„drága, jó Bolgár úr”?
Nem tudom, mennyire vagyok jó, mindenesetre igyekszem. Drága viszont biztosan nem vagyok, különben az igen szegény Klubrádió nem
tudna alkalmazni!
Sok rádiós, tévés kifejezetten ódzkodik a
hallgatókkal beszélgetni, mondván, ugyanazt
mondják, s csak sírnak. Ön mit talál benne
érdekesnek?
Szerintem az a rádiós, az az újságíró, aki nem
szeret a rádióhallgatókkal beszélgetni, rosszul
választott hivatást. Ezt soha nem lehet megunni,
hiszen a valóságból élünk. Változnak a témák,
az ügyek, a betelefonálók, nincs két egyforma délután. Ezt a telefonos beszélgető műsort
Amerikából hoztam, és kiderült, nálunk is nagyon szeretik a hallgatók. Olyan műsort akartam mindig készíteni, amely aktuális, demokratikus, orientál. Szerintem a „Megbeszéljük!”
hétköznap délutánonként ilyen!
Önnek sokszor komoly politikai, közéleti jelentőséget tulajdonítanak. Ezt Ön is így érzi?
Az soha nem baj, ha a nyilvánosságnak ereje
van, és ezt leginkább az újságok, rádiók, televíziók tudják produkálni. Ebben a kérdésben
speciel most éppen nagy gondban vagyunk, itt
Magyarországon, mert egyre kevesebb ellenzéki csatorna vagy lap képes fennmaradni, ahol

a kormányétól eltérő vélemények is megfelelő
súllyal hangot kaphatnak. Szerencsére a miénk
ilyen! De félreértés ne essék, én nem vagyok
misszionárius. Én műsort akarok csinálni, amelyet hallgatnak, amely szórakoztat, és valamelyest véleményt is formál.

Persze, az emberek szeretik a botrányt, és kíváncsiak lettek. De én a regényeimet, könyveimet mégsem botrányokon át szeretném eljuttatni az olvasókhoz.

Soha nem gondolkodott azon, hogy nyakkendős foglalkozást választ, s végzett közgazdászként elmegy az üzleti életbe, netán
politikusnak áll?

A hatodikat. Valószínűleg ősszel meg is jelenik. A címe: A történelem G-pontja, gondoljon
mindenki, amire akar.

Szerencsére egyik sem merült fel soha. A rádiózás, az újságírás volt az első munkám, és azóta
sem bántam meg, hogy az újságírást, az írást
választottam.
A „Vágy” című könyvét sem bánta meg,
amely már a megjelenése előtt jó nagy botrányt kavart, mondván, hogy pikáns, szexben igen gazdag területre tévedt?
A regényt nem bántam meg, mert vállalhatónak, mi több, jónak tartom ma is. Azt azonban
bánom, hogy kiadtam a kezemből a könyv reklámozásának ellenőrzését, mert a kiadó teljesen
elszámította magát: kiragadott, szaftos részletekkel kezdte el reklámozni, így még meg se
jelent, már le is járatták.
Fogadjunk, hogy ez a könyve érte el a legnagyobb példányszámot.
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ezer szállal kötődünk a nyugati demokráciához, mi több, magunk is valami ilyesmi
vagyunk.
Viccnek éppen nem mondanám, mert annak
igen rossz! Ez ma sajnos a valóság. Miközben
úgy látom, hogy a lakosságnak is lassan elege van abból, hogy az élet minden területét a
Fidesz akarja uralni, ráadásul rosszul. Sokkal
jobbra és többre lennénk képesek, mert a „nem
szól szám, nem fáj fejem” mentalitás nem igazán kedvez a kreatív ötletek megvalósításának.
Mélyen a lehetőségeink alatt élünk, egyre több
a konfliktus, a félelem, mert megint a párthűség lett fontosabb a szakértelemnél. Egyre
rosszabbul működő közszolgáltatásokkal kell
beérnie az egyre lejjebb csúszó lakosságnak. A
félelem, a diktatórikus gyakorlat megöli a kreativitást, a fejlődést.
Így még támogatni sem tud minket az EU a
lehetőségeknek és a méretünknek megfelelően, hiába akar és hiába jár onnan nekünk sok
pénz, mert képtelenek vagyunk értelmesen és
hasznosan elkölteni a nekünk járó euró milliárdokat.
Ön ennyire pesszimista?

Ellenkezőleg! Úgy gondolom, hogy egyrészt
amíg az Unió tagjai vagyunk, addig legalább
a látszatokra adniuk kell még a magukról túl
sokat gondoló politikusoknak is. Magyarán
úgy kell néha tenniük, mintha a demokrácia és
a szabadság hívei lennének. Ugyanakkor vannak az országban okos, tisztességes, felkészült
emberek, akiket igenis szerephez és lehetőséghez kell juttatni, amikor csak lehet, hogy ők
segítsenek bennünket kilábalni ebből a hihetetlen történelmi zsákutcából, amely egyértelműen visszafelé visz. Olyan ez, mint egy rossz
hangulatú időutazás, de nagyon remélem, mi
is visszatalálunk a jövőbe, és a gyerekeim, az
unokáim már nem fognak ilyen gondokkal
küzdeni.
Hány gyereke és unokája bízik a jobb jövőben?
Két gyerek és három unoka! Nagyon szerencsés apának és nagyapának tartom magam,
mert egyetlen lépést sem kell tennem, ha látni
akarom őket. A lányomék és a fiamék is egy
házban laknak velünk két illetve egy gyerekkel. Egyelőre inkább mi segítünk nekik a feleségemmel. Ha kell, fürdetek, pelenkázok, etetek, vagy vigyázok rájuk, de előbb-utóbb lesz
ez fordítva is.

Bezárt a piac, éljen a piac?
gyon megérhette nekik, hiszen
sokannem adóztak, számlát sem
adtak: a becslések szerint évi 15
milliárdos bevételtől esett így el
a költségvetés.

Mostanában ír újabb regényt?

A MÁV már tavaly júniusban
felmondta a szerződést, de a Komondor nem lépett, miközben
negyedmilliárdos bérleti és közmű-díjjal adós.

Húha, újra pikáns területre kirándul?
Azok, akiket érdekel a történelem, a politika
és a rendszerváltás, lehet, hogy találnak benne
pikáns részleteket.
Soha nem próbálták rábeszélni, hogy szálljon be aktívabban a politikába, s vállaljon
valamely pártban komolyabb tisztséget?
Hiába is próbáltak volna, mert teljességgel értelmetlen lenne. Amit én csinálok, a rádiós újságírás, az egy szakma. A politika is egy szakma. Végezze mindenki azt, amihez ért. Elég
sok baj származik abból, amikor értelmiségiek, újságírók úgy gondolják, a politikusoknál
jobban tudják, mit kellene tenni. Mint ahogy
az is roppant kínos, amikor a politikus próbálja
megmondani a sajtónak, mi jelenjen meg, és
milyen formában.
Amiről Ön most beszél, az a klasszikus
Kádár korszakot idézi. Akkor a rádió az

Hosszú évek hasztalan hatósági erőfeszítései után a közelmúltban rendőri segédlettel felszámolták az úgynevezett Józsefvárosi Piacot.
A piac megítélése mindig is kettős volt. Sokan szerették olcsó
árai miatt, de az adócsaló zugkereskedők és a silány hamisítványok fellegváraként is hírnevet
szerzett magának. A hatósági akció sikere azonban sokak szerint
csak látszat: a „Négy Tigris” szereplői átköltöztek a Kőbányai út

túloldalára, a Ganz gyár épületeibe, folytatják, ahol abbahagyták.
Bár a kínai, vietnami, lengyel,
török kereskedőket illető bírálatok közül sok nagyon is jogos
volt, tudni való, hogy a hírhedt
piacot magyar cég, a Komondor
Kft. üzemeltette. Annak tulajdo-

nosa, Pápa Marianne, milliárdos
üzletasszony: övé például a Club
Tihany és a Belvárosi Színház
is. A Komondor havi 30 millió
bérleti díjat fizetett a területért
a MÁV-nak, míg a mintegy 400
kereskedő négyzetméterenként
átlagosan 600 Ft-ért bérelhette
a területét a Komondortól. Na-

A Négy Tigris helyén óriási
szeméttelep maradt. Egyelőre:
hír szerint a területet megkapja
a fideszes Kocsis Máté vezette VIII. kerület, kárpótlásért a
Közszolgálati Egyetem által elsinkófált Orczy-kertért. Az még
kérdéses, hogy meglesz-e az
ígért rendbetételhez, beépítéshez
szükséges 4 milliárd.
A zug-kereskedők zöme időközben folytatja, ahol abbahagyta:
a szomszédos Ganz-telepen. Ott
ugyan ezer forint a bérleti díj
négyzetméterenként - de a 30
épületben szétszórt boltokat, raktárakat éppoly nehéz lesz ellenőrizni, mint a Kőbányai út másik
oldalán volt.
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Várni kell még a lakásfelújítási
támogatásra

A kisvállalkozók
párbeszédet akarnak
Mint a meghívott vendég-szakértő előadásából is kiderült,
igen kevés lehetősége van annak a mikro- vagy kisvállalkozásnak, amelyik forráshoz,
segítséghez szeretne jutni a mai
időkben. Ez sajnos meg is látszik Kőbányán: nehéz úgy sétálni a kerületben, hogy ne ütközzünk bezárt, új bérlőre váró
boltokba, műhelyekbe.

A Fidesz nem támogatja azt a kezdeményezést, ami már az idén ötszáz kőbányai lakás felújításához,
hibajavításokhoz biztosítana anyagi támogatást. Somlyódy Csaba javaslata állítólag túl nagy munkát
adna a hivatali apparátusnak, és a hozzávaló pénzt sem látják a költségvetésben – más hasonló javaslatoknál ez nem volt akadály.
kell csőrepedéshez hívni a
vízvezeték-szerelőt, elromlik
a csap vagy a radiátor, esetleg
a festés válik sürgetővé. De az
egész kerületnek érdeke, hogy
a lakásállomány állagromlása megálljon. A kőbányai
ingatlanárak emelkedésével
mindenki nyer, és a sűrűbb
felújítások vagy javítások fontos megrendelést, munkalehetőséget jelentenének kőbányai
mesteremberek számára is.

Legutóbbi számunkban foglalkoztunk Somlyódy Csaba
szocialista
önkormányzati
képviselő és polgármesterjelölt javaslatával, ami anyagi
segítséget biztosítana a kisebb
lakásfelújításokhoz vagy épp
váratlan hibák elhárításához.

Évente minimum 30 millió
forint elkülönítését javasolta e
célra – ez a kerületi költségvetésnek nagyjából az egy ezreléke. Az esetenként hatvanezer
forintos támogatást lehetővé
tevő javaslat akkor jelentene
segítséget, ha a hónap végén

Az önkormányzat júniusi
ülésén napirendre került a
téma – ha nem is Somlyódy
eredeti javaslata. Az előterjesztés ugyanis jelentősen
megváltozott, mire a testület
szavazhatott róla. Kerületünk
jegyzője elvileg csupán törvényességi szempontból ellenőrzi az önkormányzat elé került
előterjesztéseket, Somlyódy
azonban állítja, tartalmilag is
megváltozott a jogszabály tervezete.
A jegyzői kontroll szerint, a
támogatások megítélése, az
emberek pályázatainak mérlegelése túl nagy terhet róna
a hivatali apparátusra. A másik kifogás a támogatások

finanszírozására
vonatkozott. Mindettől függetlenül, a
fideszes többség különösebb
teketóriázás nélkül elutasította a kezdeményezést.
Ugyanezen az ülésen viszont
elfogadtak két hasonló kérdéseket felvető javaslatot is. Az
egyik a beiskolázási támogatás kiterjesztéséről szól, amely
természetesen jó kezdeményezés. Azonban ez eléggé kidolgozatlannak tűnt, hiszen sem
a költségvetési fedezete, sem
a hozzájutás rendszere nincs
meghatározva.
A másik pedig – a fideszes
alpolgármester szavaival – a
Somlyódy-féle kezdeményezéshez hasonló lakásfelújítási
támogatást tesz lehetővé, de
csak a műemlék épületek lakói számára. E két jobboldali javaslattal érdekes módon
semmi problémája sem volt
jegyzőnknek, vagy a fideszes
többségnek. Nagy kár, hogy
épp azt az ellenzéki előterjesztést söpörték le az asztalról, amelyik már az idén
ötszáz családnak nyújthatott
volna segítséget.

Fideszesek is a szájkosár- szabály ellen szavaztak
A városházán 7 „igen” szavazatot kapott Somlyódy Csaba
javaslata, ami megkönnyítené
az önkormányzati képviselők
dolgát, ha önálló indítványt
szeretnének tenni. A jelenlegi
rendszerben a képviselőknek
előzetesen
hatásvizsgálatot és társadalmi egyeztetést
kell végezniük, majd indítvá-

nyukat a jegyzőhöz kell törvényességi kontrollra megküldeniük. Mindezek után
bocsátható csak szavazásra a
javaslat – ha a jegyző tárgyalásra alkalmasnak ítéli azt.
Somlyódy indoklásában kifejti, hogy a fentiek túl nagy
terhet rónak a háttér-appará-

tussal nem rendelkező képviselőkre, és szerinte csorbítja
a demokráciát, hogy a választott tisztségviselők csak ilyen
kacifántos módon tudnak előterjesztésekkel élni. A szocialista Somlyódy javaslata mellett ugyan többen szavaztak
mint ellene, azonban az abszolút többséget nem sikerült

megszereznie kezdeményezéséhez. Érdekes ugyanakkor,
hogy a számokból kiderül,
legalább két fideszes képviselő is a szocialista indítvány
mellett szavazott. Talán ők is
nagyobb szabadságot szeretnének a munkájuk gyakorlásához?
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Június 18-án nagy érdeklődés övezte az első kőbányai kisvállalkozói fórumot. A KÖSZI-ben tartott megbeszélésen a házigazda Somlyódy Csaba
„krízisalap” javaslatáról, és a legkisebb cégek számára elérhető támogatásokról, kedvezményes hitelekről esett szó.

Somlyódy májusban tett javaslata legalább átmeneti segítséget jelentene a legkisebb vállalkozásoknak a válság éveiben.
A közlekedéssel, távközléssel
(internet és telefon), valamint
a banki költségekkel kapcsolatban pályázhatnának támogatásra a bajba került kőbányai
kisvállalkozások, ha az önkormányzati képviselők jelenlegi

többsége is felsorakozna az ügy
mellett. A szocialista Somlyódy
arra emlékeztetett, hogy a kisvállalkozások a legfontosabb
munkahelyteremtők és az állások legkitartóbb megőrzői.
Emellett nagyban befolyásolja
egész városrészek mindennapjait, hogy megmaradnak-e az
ismerős kisboltok, műhelyek.
A tanácskozáson kiderült, hogy
az érintett vállalkozók nagyon
hiányolják a rendszeres párbeszédet, hogy végre kikérjék a
véleményüket. A Somlyódyféle javaslat továbbcsiszolása
mellett tehát annak is örülni
lehet, hogy ez az egyeztetés
elindult. Az MSZP polgármesterjelöltje ígéri, ez még csak a
kezdet.

A szolgáltatókat is utoléri
a pénztárgép-káosz?
Lassan mindenhol végéhez
közeledik az adóhivatalhoz
bekötött pénztárgépek felszerelése. Botrányok és jelentős
csúszás után immár internetes
kapcsolattal megfigyelt kas�sza számol a legtöbb boltban,
benzinkúton, a gyógyszertárakban és szálláshelyeken.
Az átállás nem volt egyszerű:
engedélyezett majd betiltott
pénztárgépek, valamint a jelentős költségek borzolták a
kedélyeket.
A rendszer azonban működni
látszik, az adóbevételek szépen emelkedtek. Ezen felbuzdulva, ugyanilyen megoldáson
dolgoznak a Nemzetgazdasági Minisztérium szakértői a

szolgáltatóknál is – értesült a
Népszabadság. Előbb a helyhez kötött tevékenységet folytatók (a fodrásztól a magánorvosokig) számíthatnak az
internetes kasszák kötelezővé
tételére. A mozgóárusok és a
taxisok „bekötése” egyelőre
technikai nehézségekbe ütközik, de vélhetően erre is találnak megoldást.
Kőbányán a Somlyódy Csaba önkormányzati képviselő
terve, a legkisebb vállalkozások számára felállítandó ún.
krízisalap nyújthat könnyítést
az átállás – és a kötelező internet-kapcsolat – jelentette
terhekhez.
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Burány:
Orbán visszahívta az oroszokat
E szavakkal ítélte el Kőbánya parlamenti képviselője, Burány Sándor a kormánytöbbség döntését,
amiben lehetővé tették a paksi atomerőmű bővítésére szánt orosz giga-hitel felvételét.
Magyarország tízmilliárd euró,
azaz háromezer-milliárd forint
hitelt vesz fel Putyinéktól. Ez fejenként háromszázezer forint devizahitelt jelent mindenkinek, a
csecsemőtől az aggastyánig. Nem
csak az a baj, hogy az árfolyamkockázat miatt elszállhatnak a törlesztő részleteink – emlékeztetett
Burány. Azt is botrányosnak nevezte, hogy a kormány semmilyen
háttérszámítást, megtérülési elemzést nem tudott bemutatni az évtizedekre szóló beruházásról.
A Költségvetési Bizottság MSZP-s
elnöke hiába kérte, hogy legalább
addig halasszák el a szavazást,
amíg a Költségvetési Tanács véleményt alkothat, a Fidesz keresztülerőltette a parlamenten a döntést.
Erre utalva állapította meg Burány
Sándor: „Orbán Viktor és a Fidesz
egy vak ló bátorságával vezeti falnak az országot.”

Lázár fontosabb,
mint a kőbányai emberek?
A kőbányai Fidesz nem volt hajlandó aláírni azt a petíciót, ami a kerületi és fővárosi közlekedésfejlesztési pénzeket védené meg Lázár Jánostól. A nyilatkozatot előkészítő Somlyódy Csaba szerint mindenkinek a saját lelkiismeretével kell elszámolnia.
Június elején bombaként robbant a hír: Lázár János, Orbán
Viktor jobb keze, egy tollvonással törölte a budapesti
közlekedésfejlesztést az uniós
programok listájáról. Ez azt
jelenti, hogy több százmilliárd forintot irányítatnának át
a fővárosból vidéki fejlesztési
célokra, például a Hódmezővásárhely és Szeged közötti
villamosított vasútvonal kiépítésére.
Kőbányát ez legalább négy területen érinti. A „kék” (3-as)
metró az elmúlt években többször füstölt, kigyulladt, azonnali felújításra szorul. A gödöllői HÉV és a 2-es, „piros”
metróvonal összekapcsolása
is könnyen papíron marad-

hat. Nem épül meg jelen állás
szerint sok száz P+R parkolóhely, amire nagy szükség van
ma is, és még nagyobb lesz a
tervezett dugódíj bevezetésekor. Végül, a felszíni buszok
és villamosok cseréjét is hiába
várnánk a következő hat évben.
A szocialista Somlyódy Csaba tiltakozó petíció aláírására
szólította fel képviselőtársait az önkormányzat júniusi
ülésén. Arra kérte őket, hogy
párt-hovatartozástól függetlenül, közösen üzenjenek Lázár
Jánosnak: hiba lenne a Budapestnek és Kőbányának járó
uniós pénzek elvétele. A kerület fideszes vezetése azonban ettől elzárkózott. A Fidesz

Új edzésformák hódítanak

Unokáink is fizetni fogják:
tíz kérdés a paksi bővítésről
Könnyen lehet, hogy Magyarország
történetének legdrágább beruházása
a Paksi Atomerőmű tervezett bővítése. A háromezer-milliárd forintos
fejlesztés már a kezdetektől éles tiltakozást váltott ki. Tény, hogy atomerőművünk nélkül az áram-ellátás
jelenleg bajosan lenne megoldható.
Az is tény, hogy a jelenlegi blokkok
hamarosan végképp elöregednek, és
kénytelenek leszünk valami mással
kiváltani őket. Ezeken túl azonban
csak a kérdőjelek sorakoznak: a kormány vagy nem készített megtérülési
számításokat és háttértanulmányokat, vagy nagyon ügyesen rejtegeti
ezeket.

1. Miért adták versenytárgyalás
nélkül az orosz Roszatomnak a kivitelezés jogát?
2. Ha a „főellenség” az államadósság, akkor miért vesznek fel óriáshitelt Oroszországtól?
3. Honnan tudják, hogy 2023-ban
versenyképes áron termel majd
áramot az erőmű?
4. Ha lesz olcsóbb árambeszerzési lehetőség, mihez kezdünk a
menet közben kikapcsolhatatlan
reaktorokkal?

5. Miért próbálják titokban tartani a hitelszerződés feltételeit és
részleteit? Miért titkosították a
mindannyiunkat eladósító szerződést?
6. Nem aggódnak azért, mert számítások szerint csak a mostani
áramár háromszorosa mellett lehet
gazdaságos a paksi bővítés?
7. Miközben Németországban az
50 százalékot közelíti a napenergia felhasználási aránya, nem kellett volna legalább megfontolni
a „zöld” energia támogatását az
atomenergia helyett?
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8. Nem félnek, hogy a fűtőelemek
beszerzése és az atomhulladék elszállítása terén is ki leszünk szolgáltatva Oroszországnak?
9. Nincs kifogásuk a környezetkárosító dunai vízlépcső ellen, ami
valószínűleg nélkülözhetetlen a
hűtés biztosításához alacsony folyami vízállás mellett?

Manapság, ha testedzésről esik szó, szinte minden esetben előkerül a funkcionális edzés fogalma. Mi is ez, miért jó pontosan, mi a különbség a "funkcionális" és a
"hagyományos" edzésformák között?

10. Hova akarják temetni a kiégett
radioaktív fűtőelemeket, amelyeket a megállapodás szerint 20 év
után az orosz fél visszaszállíthat
Magyarországra?

A hagyományos edzőtermi edzés,
„gyúrás” úgynevezett izoláló
edzés, hiszen külön-külön foglalkozik az egyes izomcsoportokkal. A funkcionális edzés során, ezzel szemben, az egész test

dolgozik, szinte minden izom kiveszi a részét a munkából. Mindannyian ismertünk ilyen gyakorlatokat már jóval azelőtt is, hogy
ilyen hangzatos nevet kapott volna, elég csak a fekvőtámaszra,

érvelése szerint a főváros önerőből is ki tudja gazdálkodni
a fejlesztésekhez hiányzó tízés százmilliárdokat. Ez érdekes elképzelés, hiszen 2010
óta szinte egy méter járda sem
épült uniós támogatás nélkül.
A döntés ellen még a fideszes
vezetésű Fővárosi Önkormányzat is éles hangon tiltakozott. Tarlós István főpolgármester
kommunikációs
főnökétől megtudhattuk, Lázár János lesz a felelős, ha a
kék metróban komolyabb baj,
szerencsétlenség történik. De
nem ez az egyetlen, ami miatt
felelőtlenség és rövidlátó a főváros kivéreztetése.
- Budapest termeli meg az ország gazdasági termékének 40
guggolásból felugrásra vagy akár
a húzódzkodásra gondolni. De
mitől válik valóban funkcionálissá egy edzés?
Ahogy a neve is sugallja, nem
önmagáért való ez az edzésforma. Legtöbbször egy konkrét cél
lebeg a szemünk előtt, amihez
az edzés közelebb visz. Ilyen pl.
egy ökölvívónál az ütőerő növelése, vagy például egy úszónál a
robbanékony erő fejlesztése. Az
átlagember estében is van ilyen
cél, még ha nem is ennyire jól
definiált: egy általános edzettségi
és egészségi állapot elérése hatékonyan, biztonságosan.
A funkcionális edzésformák
mindegyikében kiemelt szempont az ún. „core izomzat”, azaz
a törzsizmok megerősítése (főbb
részei a gerincfeszítő izom és
a hasizmok). Ezáltal elérhető a
test teljes stabilitásának növelése. A törzsön található vázizmok
szolgáltatják az alapot ugyanis a
többi izom fejlesztéséhez. Fontos

százalékát, a főváros tehát az
egész ország növekedésének
motorja. Ha ezt a motort vis�szafogják, azt vidéken is megérzik – magyarázta lapunknak
Somlyódy Csaba. Szakértők
arra is felhívták a figyelmet,
hogy például a budapesti metró több utast szállít naponta,
mint a MÁV országszerte. A
metrózók egyharmada ráadásul vidéki.
– Szomorú, hogy a kőbányai
Fidesz még ilyen elemi kérdésben sem mer vagy akar
szembefordulni pártbeli főnökével, Lázár Jánossal. El
kéne dönteni, hogy kit is képviselnek valójában – vonta le
a következtetést a lapunknak
nyilatkozó Somlyódy.
különbség továbbá, hogy nem
egy síkban, hanem „3D-ben”
mozgatják az izmokat. Ez nem
csak hatékonyabbá, de érdekesebbé és életszerűbbé is teszi az
edzést.
Több, funkcionálisnak tekinthető edzésforma elérhető jelenleg
bárki számára, ilyen az ún. „fegyencedzés”, ahol kizárólag a
saját testünk jelenti a legyőzendő
akadályt (éppen ezért gyorsan
lehet vele jelentős eredményeket elérni), a Kettlebell, vagy a
Magyarországra még éppen csak
pár éve betört Crossfit és TRX
módszerek. Ezek mindegyikével
jó és látványos eredmények érhetőek el. Azonban épp a gyakorlatok viszonylagos kötetlensége és
sokszínűsége miatt mindenképp
szakavatott edző felügyelete
mellett kezdjünk hozzá ezekhez.
Így valóban a nekünk legjobb
gyakorlatokat végezhetjük, és
sportsérülésektől sem kell tartanunk. Jó edzést!
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Kutya meleg van!
– kedvenceink és a kánikula
Kánikula szavunk a latin kiskutyából ered, de a nyár derekán a többség már csak annyit mond: kutya
meleg van! De hogyan tehetjük könnyebbé négylábú kedvenceink számára a hőséget és a családi
nyaralást?
is, hogy helyes adatokat tartanak-e nyilván a rendszerben. Az
információk a www.petvetdata.hu
weboldalon, a Magyar Állatorvosi
Kamara rendszerében ellenőrizhetőek. Indulás előtt keressük meg a
chipet, az ugyanis gyakran „odébb
vándorol” a bőr alatt. Ez ujjal általában könnyen kitapintható, egy
rizsszemre emlékeztető dudort keressünk. Ne a határon kelljen kutatni!

A BIT Kőbányai Demokratikus
Ifjúsági Szövetség adományokat, támogatásokat
gyűjt tevékenységének
fellendítéséhez.
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

A legelső kihívást a legtöbb kutya számára saját bundája jelenti.
A tavaszi vedlés ugyan valamivel könnyebb szőrtakarót hagy a
nyárra, de azért így is megsínylik
a kutyák, hogy nem tudnak párologtatni. Míg a gazdi egész testén
át tud izzadni, és így hőt leadni,
addig a kutyák csak tappancsaikon
és nyelvükön át képesek erre. Természetesen fajtafüggő, hogy men�nyire viseli meg a hőség az állatot,
de az biztos, hogy nem árt kutyakozmetikussal rövidebbre vágatni
a „frizurát”, ha azt látjuk, szenved
az állat a hőségben.
Ha lakásban tartunk kutyát, kerüljük a déli sétákat és játékot, reggel
és este vigyük ki a szabadba. A
meleg különösen elviselhetetlen
az aszfalton, betonon. Kistestű állatok számára akár életveszélyes

is lehet az 50-60 fokra melegedő
felületeken sétálni, hiszen szívük
és véredényeik igen közel vannak
a földfelszínhez. Ezért csak füves,
természetes borítású területen sétáljanak hosszabb ideig!
Ha kertben él az eb, ügyeljünk rá,
hogy legyen árnyék, ahova behúzódhat, mivel a kutyaól ilyentájt
rendkívül felforrósodhat. A folyamatos hidegvíz-utánpótlás is
létfontosságú – otthon, de a séták
során is. Ha mégis megesik a baj,
és kutyánk láthatóan rosszul van,
esetleg sokkos állapotú, egy kis
ínyre kent mézzel, valamint hideg
vizes prizniccel tudunk segíteni
rajta.
Ha elutazunk, felmerül a kérdés:
mi legyen a kutyával? A legjobb,
ha magunkkal tudjuk vinni, elvég-

re a kutya családtag. Autóban utazva figyeljünk rá, hogy sose maradjon a bezárt utastérben – nagyon
gyorsan túlmelegedhet a levegő,
aminek tragikus következményei
lehetnek. Ha repülővel utazunk,
tájékozódjunk az adott légitársaság
kisállat-szállítási gyakorlatáról. A
legtöbb járatra kistestű kutyát föl
lehet vinni tartódobozban.
Ha külföldre megyünk, a cél-ország szabályaival is jó tisztában
lennünk. Az uniós országok közül immár Angliában sem kell
beutazáskor karanténba helyezni
a kutyákat, de sok helyen több
hónapra előre érvényes oltásokat
követelnek meg. A kutya-útlevél
pedig mindenhol kötelező! Ez az
okmány állatorvosnál igényelhető. Fontos továbbá ellenőriznünk
a bőr alá ültetett azonosító chipet

Ha nem tud velünk tartani az utazáson négylábú társunk, mérlegelni kell, hogyan lehet ellátását
biztosítani. Lehetőség szerint ismerősre bízzuk a gondozását, akiben feltétlenül megbízunk. Az elvállalt gondoskodás elmulasztása
állatkínzásnak minősül, és komoly
jogi következményekkel járhat, de
ez már nem segít kedvencünkön,
ha valami baja esik!
Végső esetben pedig maradnak
a kutya-panziók. Ezek felől mindenképp érdeklődjünk az internetes fórumokon, és személyesen is
győződjünk meg a körülményekről. Van-e elég hely és személyzet?
Nem lesz-e nagyobb, vad kutyákkal összeeresztve állatunk? A panziók híre eléggé vegyes: nagyon jó
és rossz tapasztalatokról egyaránt
lehet olvasni.
Reméljük, a fentiekkel sikerül a
nyarat kellemessé és emlékezetessé tenni a kutyák és gazdáik számára egyaránt!

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. augusztus. A magazin tartalmát szerzői jogok védik!
www.magazinlapok.hu
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Ön milyen típus?

Lecsót a keceléből

Az ókorig visszanyúló hagyomány a négy őselem szerint sorolta típusokba az embereket. Gyakran
használt „melankolikus” vagy „flegma” szavaink, vagy az „elönti az epe” kifejezés jelzi: a tradíció
beépült mindennapjainkba.
forduló, sokszor zárkózott személyiségként írták le ezt a csoportot,
akik azonban gazdag lelki életet
élnek. A nyugalom megteremtésének és megőrzésének képessége,
a békeszeretet és az elégedettség
jellemzi őket. Általában kitartóak,
toleránsak mások iránt és hűséges
barátok, de gyakran válnak szokásaik rabjaivá.

A világon talán semmi sem fogható az emberi lélek, személyiség
gazdagságához. Mint a hópelyhek,
két ember sem lehet teljesen egyforma – még az egypetéjű ikrek
sem. Mégis, már évszázadok óta él
az igény, hogy valamiféle típusok,
osztályozás felállításával könnyebben tudjunk eligazodni embertársaink között.

tész is négy fontos testnedv keveredésével magyarázta a megfigyelhető személyiségtípusokat. Ez a
négy kitüntetett nedv, a vér, a sárga
epe, a fekete epe és a nyák, avagy
nyirokváladék. E gondolkodás
nyomán egész iskolája alakult ki a
teóriának, amely egészen a modern
tudomány térhódításáig tartotta
magát.

Már az ókorban, a görög származású római orvos, Galenus is a négy
elem – föld, víz, tűz, levegő – keveredésével magyarázta az emberi
jellemvonásokat, vérmérsékletet.
Akiben e négy egyenlő arányban
keveredik, az minden szempontból
kiegyensúlyozott, minden vonásában mértékletes, azaz jó vérmérsékletű.

Akiben a vér a meghatározó testnedv – azaz a levegő az uralkodó
eleme -, alapvetően kifelé fordul, a
külvilág köti le figyelmét. A szangvinikus személyiséget optimizmus,
magabiztosság és jó kapcsolatteremtési képesség jellemzi. Kíváncsisága és kedélyessége mellett
ugyanakkor ábrándozó, hirtelenharagú és felszínes is lehet.

A fekete epe a föld elem hatása
alatt álló melankolikusok meghatározó testnedve. Komoly, befelé
forduló, maguknak való emberek,
akik hajlanak az óvatosságra és a
gyanakvásra. Hajlamosak a kedélyingadozásra és a mélabúra.
Feladataikat jobb szeretik maguk
ellátni, saját elvárásaikat követve,
és nem a külvilágét. Jó összpontosító készségük és mások iránti érzékeny empátiájuk árnyalja az elsőre talán borongósnak tűnő képet.

Galenusnak persze volt hova vis�szanyúlnia, hiszen már csaknem
hatszáz évvel korábban Hippokra-

A sárga epe által uralt személyeket
kolerikus, tüzes személyiségként
ismerték. Ők is kifelé forduló, tár-

Végül, akiben a nyák, váladék teng
túl, tehát a víz befolyása alatt áll,
a flegmatikus embertípus. Befelé

sasági emberek, azonban önzőbbek. Könnyen izgalomba jöhetnek,
tettvágyuk leküzdhetetlen – még
ha ostobaságokat is tesznek olykor
hirtelen felindulásukban. Hajlamosak az agresszióra, de jó tervezők
és született vezetők is lehetnek.

A modern tudomány és pszichológia természetesen már sokkal
óvatosabban bánik az effajta kategorizálással. De típusokról ma
is beszélnek, hiszen könnyen áttekinthető és hasznos irányjelzőket
adnak a szakemberek kezébe. A
legtöbb ma alkalmazott osztályozás Carl Gustav Jung úttörő munkásságú pszichológus 1921-ben
publikált rendszeréhez kapcsolódik így vagy úgy. Ő befelé forduló
(introvertált) és inkább a külvilágnak élő (extravertált) személyiségtípusokat különített el. Ezen kívül
fontos különbségnek írta le, hogy
inkább az érzékszerveinkkel vagy
megérzéseinkkel ismerjük-e meg a
valóságot és annak összefüggéseit.
Ezzel párhuzamosan gondolkodó
és inkább a szívükre hallgató embertípusokat is elkülönített. A korábbiakkal ellentétben Jung típusai
hasznosnak bizonyultak, és a mai
napig érvényesek.
Napjainkban már egy sor egyéb,
bonyolultabb osztályozással, és
persze az ehhez kapcsolódó tesztekkel találkozhatunk – például
állásinterjún. Egyre kifinomultabb
eszközökkel és egyre hatékonyabban mérik-osztályozzák a személyiséget. De akármilyen tökéletes
lesz is a módszertan, ne feledjük:
a típusok mindig csak elnagyolt
irányjelzők. Ha segítenek is az eligazodásban, sosem helyettesíthetik a valódi megismerést. Az emberek nem egy kaptafára készültek!

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
FESTÉS - MÁZOLÁS - TAPÉTÁZÁS GYORS
KEZDÉS, RÖVID HATÁRIDŐ. GIPSZKARTONOZÁS. TEL.: 0630 5686255
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
KISPESTI RÉGISÉG ÜZLET!
XIX. KERÜLET NÁDASDY U. 158. KIEMELTEN MAGAS ÁRON VÁSÁROLUNK FESTMÉNYEKET, PORCELÁNOKAT, ÓRÁKAT,
GYŰJTEMÉNYEKET, EZÜSTÖKET, ARANY
ÉKSZEREKET, CSILLÁROKAT, SZŐNYEGEKET, PÉNZÉRMÉKET, KITÜNTETÉSEKET,
ZONGORÁKAT, BÚTOROKAT, KOLONIÁLT IS. MINDENFÉLE LAKBERENDEZÉSI
TÁRGYAT, HAGYATÉKOT KIÜRÍTÉSSEL
IS. HÍVJON VAGY JÖJJÖN EL HOZZÁNK,
KÉRÉSÉRE DÍJTALANUL KISZÁLUNK 1
ÓRÁN BELÜL HÉTVÉGÉN IS.
MOBIL: 06 30 324 4986

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

Angol és Olasz nyelvoktatás kezdőknek, újrakezdőknek, haladóknak. Érettségire, felvételire, nyelvvizsgára, állásinterjúra felkészítés. Kedvezményes
óradíjak. Tel.: 06-30-858-1068.

CSERÉPKÁLYHÁS Építés, átépítés, javítás,
értékesítés teljes körű garanciával és tavaszi árengedmény. Tel.: 06 30 418 3292

Csomagolókat gépkezelőket keresünk
Gyálra 3 műszakos munkarendbe. Kőbánya Kispestről, Határ útról, Vecsésről,
Monorról, Üllőről, Ceglédről, Albertirsáról a bejárás céges busszal ingyenesen
megoldott. Érd: 06-70-342-1653

10% KEDVEZMÉNY! REDŐNY LEGOLCSÓBBAN A GYÁRTÓTÓL mobil- fix szúnyogháló, napellenző, szalagfüggönyök
reluxa, ÚJ KOLLEKCIÓ, két év garancia.
Ingyenes felmérés és árajánlat készítés.
Tel.: 06 30 401 1029
Mindenféle szőnyeg, ülőgarnitúra, matrac, díszpárna függöny tisztítása garanciával. Szegés, rojtozás, szőnyegjavítás.
Kedvezmények! Hétvégén is állunk rendelkezésére, magánszemélyeknek, cégeknek és közintézményeknek egyaránt.
www.szonyeg-karpit.hu
tel.: 06 30 300 92 00, 061 337 0303
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

ÁLLÁS

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

EGÉSZSÉG
AZ ÁRUHÁZ PATIKA AJÁNLATA: Safeguard
antibakteriális szappan (80 g) 99 Ft, Colgate
felnőtt fogkefe 249 Ft, Cynex duo többféle
ízben 199 Ft, Camea tusfürdők (250 mg)
249 Ft. Gluténmentes élelmiszerek. 1191.
Bp., Kossuth tér 4-5. (Áruház sarkán). Nyitva:
H-P-ig 8-19 óráig, Sz.: 8-13 óráig.
INGATLAN
Kispest Kertvárosi részén, 360 m2 sarok telek, 3 szobás családi ház, garázzsal összközműves, tulajdonostól eladó. A ház alapmérete: 110 m2. Tel.: 06 70 519 13 80
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
Igazi házi tepertő, füstölt kolbász, szalámi, sonka szalonna, hurka, disznósajt
kapható!
Tel.: 06 20 440 9742

www.magazinlapok.hu

