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Az allergia csapdájában

Nem partner a Fidesz
a munkahelyvédelemben
Somlyódy Csaba írása

ket, azzal egész városrészekben
lehet rosszabb az élet. Kinek ne
hiányozna a bevált (és közeli)
zöldségese? Képzeljük csak el
ugyanazt az utcát az újságossal,
a pékséggel, a kisgép-kölcsönzővel és az optikussal, illetve
ezek nélkül, bedeszkázott kirakatokkal! Melyiken jobb érzés
végigsétálni? Melyikben érnek
többet a lakások?

Van-e allergiamentes világ, s mennyiben múlik rajtunk, hogy allergiásak leszünk vagy sem? Lehetséges,
hogy az elmúlt évtizedekben drámaian átalakult környezetünk a legfőbb oka, hogy a magyar lakosság
harmada allergiás? Igaz-e, hogy egyfajta csapdában vagyunk - a biológiai, ipari, szolgáltatási, tudományos, társadalmi fejlődés csapdájában?
Okok és tünetek
Az allergia korunk civilizációs betegsége. A betegek
száma fokozatosan nő, Európában és hazánkban mára
minden ötödik ember allergiásnak mondható.
Az allergia egy hibás immunválasz, a szervezet ellenanyagot kezd el termelni
egy ártalmatlan környezeti
összetevő (pl. pollen, por,
állatszőr…) ellen, mely folyamat során gyulladásos reakció zajlik le.
Az allergiás hajlamot génjeinkben hordozzuk, azonban az, hogy kiből és milyen
mértékben lesz allergiás,
az a környezeti hatásoktól
függ. Már gyermekkorban
megmutatkozhat az allergi-

ás hajlam, és igen gyakori,
hogy az eltérő típusú allergiás betegségek követik egymást.
Az allergiás megbetegedések erős családi halmozódást mutatnak, pl. azoknál a
gyermekeknél, ahol a szülők
is valamilyen allergiában
szenvednek, kb. 50% esél�lyel alakul ki a betegség, ráadásul az ilyen gyermekeknél a tünetek is rendszerint
súlyosabbak, mint a nem allergiás szülők gyermekeinél.
Előfordulhat az is, hogy például a mogyoróra érzékeny
szülő gyermeke parlagfűallergiában fog szenvedni,
vagy ekcémás lesz.
A jellegzetes allergiás tünetek közé tartozik a tüsszögés,
az orrfolyás, szemviszketés,
fejfájás, fáradékonyság.

Az allergia típusai
A leggyakoribb allergiás betegség a szénanátha. Ennek
kialakulása kötődhet a pollenszezonhoz, de előfordulhat,
hogy valakit egész évben kínoznak a kellemetlen tünetek.
A szezonális szénanátha időszaka már márciusban megkezdődik a mogyoró, éger, juhar, nyár és fűzfa virágzásával.
Egészen az ősz elejéig folytatódik ezek sora, kiegészülve
a fűfélék, rozs, búza és egyéb
növények pollenszórásával. A
legmagasabb allergenitása a
pázsitfűféléknek, az üröm- és
parlagfűnek van. Ez utóbbi
augusztus-szeptember hónapokban tombol. Érdemes beszerezni egy pollennaptárt és
megfigyelni, hogy az allergiás
tünetek jelentkezésekor éppen
milyen növények közelében

tartózkodtunk. A pollenszezonhoz nem kapcsolódó náthát kiválthatja a por, állati
szőr, penészgomba, különböző kémiai anyagok. Ezekkel
az allergénekkel folyamatosan
találkozik a szervezet, kiiktatásuk is meglehetősen nehéz.
Az allergiás megbetegedések között igen gyakoriak az
ételallergiák, ezeknek oka különböző élelmiszerekre - pl.
olajos magvak, gyümölcsök,
színezékek, konzerválószerek,
magas fehérjetartalmú ételek,
csokoládé - való túlérzékenység. A tünetek jelentkezhetnek
a test különböző részein előforduló duzzanat vagy viszkető csalánkiütések formájában.
(Folytatás a 13. oldalon)

Még áprilisban terjesztettem
a képviselőtestület elé egy javaslatot arról, hogy segítsük
a válság tépázta legkisebb
kőbányai cégeket, ezzel munkahelyeket mentve és teremtve a kerületben. Kezdeményeztem, hogy a bajba került
kis- és mikrovállalkozások,
valamint
„kényszervállalkozók” egy önkormányzati
alapból pályázhassanak támogatásért. Az elnyerhető
összegek senkit sem fognak
gazdaggá tenni, inkább mentőmellényt jelentenek a viharos tengeren.

Elég egy rövid séta, hogy bezárt,
új bérlőre váró üzlethelyiségek
tucatjait számoljuk össze Kőbányán. Boltosokkal, iparosokkal
beszélgetve problémák sokaságát hallom lépten-nyomon.
A legkisebb vállalkozásoknak
okozza a legnagyobb terhet az
adminisztráció, a bürokrácia és
a jogbizonytalanság. Nekik van
a legkevesebb pályázati lehetőségük segítséget kérni.
Na de miért fontos egyáltalán,
hogy vállalkozásokat segítsen
az önkormányzat? Ne bízzuk
egyszerűen a piacra, hogy me-

lyik cég marad életben, és melyik tűnik el? Áprilisban egy
fideszes képviselőtársam épp
ezt javasolta, de ez két okból is
veszélyes és káros lenne. Először is: a kicsik jobban védik
a munkahelyeket a válságos
években. A nagy cégek hamarabb döntenek elbocsátásokról.
Ha pedig megfeledkezünk a
„kicsikről”, akkor a munkanélküliek tábora gyarapodik, tehát
többet költhetünk szociális támogatásra.
Másrészt, ha hagyjuk tönkremenni a kisboltokat, műhelye-

A Fidesz áprilisban először elutasította a javaslatot, majd időt
kért. Jelentem, egy hónap alatt
kiderült, hogy vagy nem értik a
problémát, vagy csak szeretnék
elsüllyeszteni az egész ügyet. A
májusi önkormányzati ülésen
ugyanis már az induló vállalkozásoknak átmeneti székhelyül
és telephelyül szolgáló „inkubátorház” megnyitásáról beszéltek. Ezzel önmagában nem
lenne baj. De semmi köze a valódi gondokhoz!
Úgy látom, a mostani városvezetés nem partner a munkahelyek megvédésében, Kőbánya
gazdasági
stabilizálásában.
Ezért folytatom az egyeztetést a
kerület kisvállalkozóival, hogy
együtt találjunk megoldást. Valódi munkahelyeket és tisztes fizetéseket kell biztosítani minden
kőbányainak, aki egyről a kettőre szeretne jutni. A helyi kisvállalkozások felkarolása nélkül
pedig egyik sem sikerülhet.

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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Orion - Ipartörténet
a Jászberényi úton

Az Orion márkanevet a mai fiatalok kevésbé ismerik - az idősebbek számára fogalom volt. A Jászberényi úton ma is álló üzemben hatvan éve negyedmillió rádiókészüléket gyártottak és ez a gyár volt
a hazai TV-készülékek gyártásának bölcsője is.
Kremeneczky János bécsi izzólámpa
gyáros volt az alapító, 1913-ban - Magyar
Wolframlámpagyára az ELMŰ máig álló
Váci úti székházában kezdte meg a munkát.
Azután új épületet emeltek, ugyancsak
a Váci úton, amely 1924-től viselte az
Orion Villamossági Rt. nevet. Korszerű
rádiókészülékek, hozzájuk való lámpák
és elektroncsövek gyártásával az immár
600 embert foglalkoztató üzem hamarosan
nemzetközileg ismertté vált: 1934-ben az
Orion rádiók 90 százaléka már külföldön
talált vevőre, 1942-ben a világpiac rádióexportjának 25-30 százalékát bonyolították
le innen és sok országban készültek
rádiókészülékek az Orion licensze alapján.
A háború csak kisebb károkat okozott.
A gyárat, amely a felszabadulás
után elsősorban háborús jóvátételre
dolgozott,
1948-ban
államosították.
Műszerosztályából alakult az Elektronikus

Mérőműszerek Gyára, az Orion rádiógyártása pedig Kőbányára költözött és
tovább fejlődött. Az 1939 óta készülő,
úgynevezett Néprádióból a gyártás utolsó
évében, 1954-ben, negyedmillió készült, s
a 223 saját fejlesztésű vevő sorában innen
kerültek ki olyan, külföldön is népszerű
készülékek, mint a Fecske vagy a Pacsirta.
1963-ban leálltak a rádiókkal - időközben
ugyanis az Orion fejlesztette ki és gyártotta
az első hazai tv-készülékeket. A kezdetektől
a 80-as évek végéig 72 készülék-típust
dobtak piacra, először fekete-fehéreket:
1982-ben például 170.000 került le
azokból a Jászberényi úti gyártósorokról.
S Kőbányán készült el, már 1968-ban,
az első magyar színes tévé, utóbb nagy
sorozatban bocsátották ki a népszerű
Coloriont. Az Orionban kifejlesztettek
azután a kor színvonalán álló mikrohullámú
berendezéseket is s bekapcsolódtak a

számítástechnikai termékek előállításába.
Ennek is köszönhető, hogy a patinás üzemnek
nagy szerepe volt a hazai szakemberek
nemzedékeinek képzésében, segítségükkel
fontos kutatási eredményekben.
A KGST-piac összeomlása után az Orion
nehéz helyzetbe került, a cég ellen 1991ben csődeljárás indult. Nem segített a délkoreai Samsunggal alapított vegyesvállalat,
márkabolt nyitásra sem. A céget 1993-ban
orosz olajcég vásárolta meg az Állami
Vagyonügynökségtől, majd 1997-ben
szingapúri
beruházó-csoport
szerzett
többséget a vállalatban. Bár a tulajdonosok
változtak, a patinás márkanév maradt,
az máig jelzi a magyar ipartörténet egy
sikeres fejezetét. Azonban a Jászberényi
úti üzemben folyó termelés ma már csak
árnyéka a valaha volt, világszínvonalú
kutató-fejlesztő tevékenységre alapozott
munkának.
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A Fidesz megértette
az EP-választás üzenetét
jelentősen csökkent – talán az
orosz kapcsolatok és „KGBéla”
leleplezése bizonytalanította el
szavazóikat. Az LMP szavazati
aránya nem változott érdemben.
Magyarországon az alacsony
részvétel hagyományosan a
Fidesznek kedvez, a nagyobb
érdeklődés pedig a baloldalnak.
Miért? A Fidesz számtalan
aláírásgyűjtési akció után mármár névre pontosan ismeri
összes elkötelezett szavazóját.
Szinte kézen fogva viszi
őket el az urnáig aktivista
hadseregével – ha esik, ha fúj.
A baloldali pártok anyagi és
A Fidesz megijedt a fővárosban magára találó bal- mozgósítási lehetőségei sokkal
oldaltól. Ezért most ismét a saját szájuk íze szerint rosszabbak, a „tartalékaik”
írták át a választási rendszert, három hónappal a viszont nagyobbak. Ezért akkor
van esély baloldali győzelemre,
választások előtt.
lehetnek bíztatóak. Kőbányán amikor sokan mennek el
Immár a második 2014-es a baloldal három pártja, szavazni.
választáson is túl vagyunk. Az az MSZP, a Demokratikus
európai parlamenti voksolás Koalíció és az Együtt-PM A két tavaszi választás
nagyon alacsony részvételi külön-külön indulva több mint eredménye azt vetíti előre,
arányt hozott. A választásra két százalékkal kapott többet, hogy Budapesten akár már
százalékos
részvétel
jogosultak több mint kétharmada mint áprilisban – fej-fej melletti 50
otthon maradt. Országosan a eredménnyel. A Fidesz eközben mellett is véget érhet a Tarlósszervezetten mozgósító Fidesz hat százaléknál is nagyobb korszak ősszel. Ettől láthatóan
Orbán
stratégái
kapta a legtöbb szavazatot. A javulást ért el a rekord-alacsony tartanak
köszönhetően. is. A minap hajmeresztő
nekünk fontosabb budapesti és részvételnek
kőbányai eredmények azonban A választás nagy vesztese a javaslattal álltak elő, majd
inkább az ellenzék számára Jobbik, amelynek eredménye gyorsan keresztülerőltették a

Parlamenten is: három hónappal
az önkormányzati választások
előtt alapjaiban változtatták
meg a választási rendszert
Budapesten. Úgy tűnik, a Fidesz
minden egyes választáson saját
magára szabná a törvényeket.
Az új rendszer értelmében a
fővárosi közgyűlés immár a
kerületi polgármesterekből és
néhány, kompenzációs listáról
bejutott képviselőből állna csupán.
A luxuslakásairól és többször átírt
vagyonnyilatkozatáról elhíresült
Rogán Antal szerint azt akarják
megakadályozni, hogy „szocialista
kádertemető” legyen a városháza.
Azzal még semmi baja nem volt,
amikor 2010-ben a Fidesz került
többségbe a testületben.
Nagy hát az igyekezet, hogy
a képviselői helyek számának
csökkentésével összeugrasszák
a három baloldali pártot, és
így tartsák meg a főváros és a
kerületek vezetését. De pont ez
az igyekezet a gyengeség jele
is: egészséges részvételi arány
mellett ősszel nagy pofont
kaphat a Fidesz-rendszer a
fővárosban.

Ki adott parancsot
a plakátkommandónak?
Az EP-választási kampány során
új mélységekbe ereszkedett
a kormányoldal. A Fővárosi
Közterület-fenntartó Zrt. egyik
alvállalkozója
módszeresen

tépkedte az MSZP választási
plakátjait. A Szentendrei úton
erről videofelvétel is készült.
Ez alapján a Nemzeti Választási
Bizottság megállapította a

törvénysértést,
és
milliós
bírságot szabott ki. Mivel
semmilyen következményről,
felelősségre vonásról nem
érkezett hír, okkal gondolják

sokan, hogy a főváros fideszes
vezetésének tudtával, áldásával
működött a „plakátkommandó”.
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Nem akarom hazavinni a rosszkedvemet, mert a
családom ennél többet érdemel. Nem is tudom,
ki mondta, de teljesen egyetértek vele, hogy ha
túl sok időt töltesz azokkal, akik ezt nem érdemlik meg, akkor kevés jut azokra, akik igazán fontosak.
Ha mindenki ezt az álláspontot képviselné,
akkor mindenki visszavonultan élne, s nem
menne előre a világ!
Nem így látom. Mindenki tegye azt, amihez ért!
Ha már közéletről beszélünk, csinálja az, akinek dolga, aki tényleg ért hozza, hiszen ez is
szakma. Én pedig támogatom azt, aki érdemes
rá, értelmes, tisztességes, tényleg jót akar nekünk, polgároknak, s ráadásul ért is ahhoz, amit
csinál! Tiszta szívemből támogatom tehát a pro-

fikat. Megszűntek a viták, helyettük maradt a
puszta gyalázkodás, ha valakinek ellenvéleménye van. Ez borzasztó, s én ebben nem tudok
részt venni, túl sok időt és energiát visz el.
Teszem a dolgom, musicalt írok Bostonban,
a Madách Színház tavaly bemutatta egy darabomat, a Gózon Gyula Színházban egy Szabó
Magda összeállítást készítettünk, koncertjeim
vannak. Azt tapasztalom, hogy szereti a munkáimat a közönség, s ez fontos. Mindez a tanulság vonatkozik egyébként a közélet szereplőire
is, a politikusokra is: ha ők is tisztességesen
teszik a dolgukat, őket is szeretni fogja az ő
közönségük.

Hadd számoljak: négyen foglalkoznak profes�szionális színvonalon zenével, bár Ruben még
általános iskolás, még nem tudni, mi lesz belőle. De hogy hányan élnek belőle? Egyedül Dani
fiam, aki szerencsére igen keresett muzsikus.

A kilenc gyerekből hányan választottak zenei
pályát?

Én a KÖSZI-ben rengeteget léptem fel, klubom
volt, népes törzsközönséggel, s nagyon szerettem ott zenélni. Bármikor lehet folytatni!

A családi zenekart, a Gerendás Family Bandet még nem alakították meg?
De igen. Tavaly, szinte egész nyáron, a Balatonon léptünk fel, mint Gerendás Család. Erre
idén is van még esély, a napokban dől el.
Kőbányára is eljutnak esetleg?

A MÁV-telepen megállt az idő
Nem tudta itt hagyni
a szüleit
Interjú Gerendás Péterrel
„Fiatalon nem tudtam itt hagyni a szüleimet, most az én gyerekeim éreznek ugyanígy. A kilencből
egyetlen gyerekem sem ment még külföldre, bár szerintem érdemes lenne kicsit világot látniuk.”
Éppen Bostonból jött haza. Min dolgozik
Amerikában?
Egy musicalt írunk kinti társaimmal, én a zenéjét, ők a szöveget. Még nagyon az elején tartunk,
így sokat nem szeretnék még róla beszélni. Ha
készen lesz, jelentkezem.

hogy menjek, de nem tettem. Most fordítva áll
a dolog, most én biztatom a gyerekeimet, hogy
ma már nyitott a világ, skype-olhatunk naponta,
semmi baj nem történik, ha elmennek egy kicsit
világot látni, kipróbálják magukat más kultúrákban, s aztán hozzák haza, amit tanultak. De egy
sem megy sehova.

Ezek szerint kicsit mégis elment külföldre,
amint ezt tavaly megpendítette?

Az elkeseredése még tart, vagy közben megindultak a dolgai újra?

Nem, én nem tudok innen elmenni, ezt ma már
tisztán látom. Csak éppen tavaly nagyon el voltam keseredve. Ideköt az anyanyelvem, a családom, a barátaim, ideköt az a közönség, amelyik
hűségesen jár a koncertjeimre, s idekötnek a dalaim is. Fiatalon komolyan gondolkodtam róla,
hogy esetleg elmegyek, s másutt próbálok meg
befutni. Végül nem tettem, mert képtelen voltam itt hagyni a szüleimet, pedig ők biztattak,

Az én elkeseredésem első sorban nem egzisztenciális kérdés. Nyilván kilenc gyerekkel nem
egyszerű es persze nem olcsó az élet. De engem
inkább az keserített el, hogy a világ, s benne
a mi műfajunk, a művészet, a kultúra is egyre
gyorsabban halad a bóvli fele. Lehetek én a világ
legtehetségesebb zeneszerzője vagy gitárosa, ma
nálunk ez nem számit. Vagy elsősorban nem ez.
Jancsó Miklós élete utolsó interjújában mondta:

évtizedekig azt hitte, hogy a munkáival a világot
egy kicsit talán jobbá teszi, változtatni tud rajta.
Aztán halála előtt rá kellett jönnie, hogy egyik
sem megy. Ezt én most, aktív éveim kellős közepén érzem át, hogy tényleg nem megy, a bóvli
– legalábbis rövidtávon – erősebb.
A közélet, a politika mennyire befolyásolja az
életet?
Becsukom szemem, fülem, s megpróbálok minden ilyesmit kizárni.
Régen valahogy sokkal aktívabb volt, nyilatkozott, állást foglalt...
A véleményem most is megvan, ráadásul néha
igen lesújtó. De nem hagyom, hogy az a rossz
hangulat, jobb esetben közömbösség, amely eluralta közéletünket, ráüljön az én életemre is.

Burány Sándor szocialista országgyűlési képviselő már az első munkanapján fellépett a MÁV-telepen élők
érdekében
A Költségvetési Bizottság elnökeként azt
kérdezte Dr. Seszták Miklós fejlesztési
miniszterjelölttől, hogy tud-e hathatós
lépéseket tenni, hogy ez a végtelennek tűnő
történet egyszerűen és gyorsan, mindenki,
elsősorban az ott élők megelégedésére
megoldódjon?
Burány Sándor emlékeztetett arra, hogy
régóta konszenzus van a kormány és az
önkormányzat között abban, hogy a kormány,
különböző lépések sorozatával, ezt a MÁVtelepet átadja Kőbánya önkormányzatának
és ebből önkormányzati lakások válnak. Ha

mindenki egyetért a megoldásban, nehéz
belátni, mi lehet az akadálya annak, hogy ez
nem történik meg.
A bürokrácia útvesztőiben több ciklus óta
húzódik a végrehajtás. Eközben olyan
felháborító jelenségek is tapasztalhatók, hogy
a MÁV a maga bürokratikus rendszerén belül
mindazokat a lakókat, akik azóta már nem
MÁV-alkalmazottak - mert az élet így hozta
-, elkezdte kilakoltatni, távozásra felszólítani.
Úgy tűnik, a MÁV-telepen megállt az idő,
hiszen fejlesztéseket már senki nem folytat.
„Én a gazdasági életből jövök, és tőlem semmi

nem áll messzebb, mint ha egy dolgot nagyon
hosszú idő alatt akarnak elvégezni” – kezdte
válaszát a fejlesztési tárca várományosa. Egy
dolgot biztosan ígérhetek, mondta Dr. Seszták
Miklós: ezt az ügyet záros határidőn belül le
tudjuk zárni, ebben megfelelő módon tudunk
majd együttműködni. Keressen nyugodtan,
bíztatta Burány Sándort. Nem lesz akadálya
annak, hogy ebben érdemi lépést tudjunk
tenni.
Kőbánya
országgyűlési
képviselője
hamarosan felkeresi Dr. Seszták Miklóst, aki
már letette miniszteri esküjét.
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hónappal az önkormányzati választás előtt
Kik lesznek a kőbányai Három
még igen keveset tudni arról, kik és milyen színekben mérkőznek meg kerületünk vezetéséért. Jelen
egyetlen közszereplő van, aki felválpolgármesterjelöltek? pillanatban
lalja, hogy polgármesterjelöltként megküzd az itt

Egyedül Somlyódy játszik nyílt lapokkal

Azt beszélik, György István
jelenlegi főpolgármester-helyettes is pályázik a kerület
élére. Indulása pikáns helyzetet teremtene, hiszen azt erősítené meg, hogy a pártközpontban sem látják védhetőnek az
elmúlt négy év teljesítményét.
Ráadásul György idén tavas�szal próbálkozott már, és alulSomlyódy Csaba
1957-ben született, 1975 óta
él a kerületben.
Két egyetemi diplomája mellett MBA és DBA fokozatot
szerzett.
Szakterülete a városgazdálkodás és a foglalkoztatáspolitika.
Két gyermekétől öt unokája

maradt az országgyűlési választáson.
A baloldalon egyelőre nincs
hír a három párt – szocialisták, DK és Együtt-PM – megállapodásáról. A Fidesz által
bejelentett budapesti választási rendszer-módosítás vélhetően keményebb alkudozásra
kényszeríti a három szervezet
politikusait. Az viszont valószínűnek tűnik, hogy az LMP
és a Jobbik is önálló jelölttel
indul ősszel.

Valószínűleg egy napirend előtti
felszólalás témáját meglátva döntöttek a hirtelen „tájékoztatás”
mellett. Ezen az önkormányzati
ülésen ugyanis Somlyódy Csaba
szocialista képviselő napirend
előtt azt kérdezte a polgármestertől, hogy milyen felhatalmazás
alapján kerültek beadásra anyagok és születtek döntések a témában.

Jelenleg tehát homályos a kristálygömb: egyedül Somlyódy
Csaba jelezte, hogy az MSZP
színeiben vállalja a megmérettetést. Ellenfelei egyelőre a
kivárás taktikájával élnek.
van. Korábban a Fővárosi Önkormányzat gazdasági és városfejlesztési szakpolitikusa,
jelenleg a Kőbányai Önkormányzat képviselője. A Gazdasági, a Kerületfejlesztési és
Környezetvédelmi, illetve a
Kulturális és Oktatási Bizottság tagja.

Nagyjából egymillió magyarnak kell megbarátkoznia a szegénység modern formájával, amikor a puszta lakhatás és a rezsiköltségek kifizetése okoz gondot. Egyre több a végrehajtási eljárás, miközben az
állami támogatások oroszlánrésze a jómódúak zsebében landol.
is érinti. A lakhatási szegénység az átlagnál jobban fenyegeti a gyereket nevelő családokat. 170 ezer gyerek olyan
lakásban él, ahol nincs WC,
136 ezren pedig nélkülözni
kénytelenek a zuhanyt és fürdőkádat.
A civilek jelentése megállapítja, hogy a rezsicsökkentés

Milliárdokról döntenek felhatalmazás nélkül Kőbányán?
koztatva volt” a fejleményekről.
Valójában azonban komolytalan
néhány percet szánni a többmilliárd forintot és kerületünk évtizedeit befolyásoló kérdésre!

Durvul a lakhatási szegénység
A Habitat for Humanity civil
szervezet idén is felmérte a
magyar társadalom lakhatási körülményeit. Az eredmények mellbevágóak: háromszázezer családnak azonnali
segítségre lenne szüksége,
hogy lakásuk költségeit fedezni tudják. A probléma további kétszázezer alacsony
nyugdíjú idős honfitársunkat

Elhagyott ipartelepek rehabilitációja

élők bizalmáért és szavazataiért.
A legérdekesebb kérdés, hogy
kit indít a Kőbányát négy éve
vezető Fidesz a polgármesteri
pozícióért? Adná magát, hogy
Kovács Róbert jelenlegi polgármester ismét nekifuthasson
a feladatnak. Értesüléseink és
makacs pletykák szerint azonban a jobboldali kormánypárt
még nem döntött személyéről.
Ezért nem volt még hivatalos
bejelentés az „újrázásról”.

több hulláma keveset ér azoknak, akik eleve komoly gondokkal küszködnek. A legszegényebb háztartások számára
az intézkedéssorozat havonta kétezer forintnál is kevesebb megtakarítást jelent. A
jómódúak ugyanakkor több
tízezer forintot is kaphatnak
az államtól nagy területű ingatlanjaik rezsiköltségeihez.
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Egy évben nagyjából félmillió
esetben indul végrehajtási eljárás a rezsi-adósságok miatt.
Ez a szám évente mintegy tíz
százalékkal emelkedik. Minden századik ügy a lakás vagy
fontosabb ingóságok, például
gépkocsi elárverezésével ér
véget.
(Mfor.hu híre alapján)

A Főváros együttműködik a kerületi önkormányzatokkal azokban a tervezett fejlesztésekben,
amelyek a következő évek során
felszámolnák, újrahasznosítanák az úgynevezett rozsdaövezeteket. A többmilliárd forint
uniós pénzt megmozgató projekt
tervezésében Kőbánya is részt
vesz.
Dokumentumok
bizonyítják,
hogy a kerületi önkormányzat
fideszes vezetői a képviselőtestület tájékoztatása és felhatalmazása nélkül döntenek koncepcionális kérdésekben. Vajon
a leginkább érintetteket, tehát a
néhai iparterületek környékén
élőket megkérdezték, mit látnának szívesen a szomszédságukban?

2013 vége óta rendszeresen
egyeztetnek a TFP (Tematikus
Fejlesztési Program) szakértői és
döntéshozói. Ezekre Kőbánya is
küld szakértőket, sőt konkrét tervek, pályázatok is megtalálhatók
a projekt dokumentációjában. Az
eddigi tevékenységről azonban
az önkormányzati testület részére semmiféle előzetes írásbeli tájékoztatás nem készült. Minden
döntést egyeztetés és felhatalmazás nélkül hoztak.
A 2014. május 22-i testületi ülés
megkezdése előtt pár perccel,
sebtében osztották ki a főépítész
írásos beszámolóját. Így adminisztratív módszerekkel igyekeztek rendezni a mulasztást, miután
az kiderült. Formailag nézve, az
ülés kezdetekor mindenki „tájé-

Kovács Róbert polgármester a következőket mondta válaszában:
„Nyilván ha az előkészítésnek
abba a szakaszába érkezünk,
amely testületi döntést igényel,
akár azért, mert a pályázatot be
kell adnunk, meg kell fogalmaznunk, akár azért, mert pénzügyi
kötelezettséget jelent, akkor ezt a
testületek illetve a bizottságok is
fogják tárgyalni. ..” Kovács hozzátette még, hogy eddig csak szakmai kérdések merültek fel, politikai döntéshozói tanácskozás csak
egyetlen alkalommal volt.
Ezzel szemben a projekt hivatalos
lapjáról elérhető információk sze-

rint 2014. március 13-án a résztvevők középtávú, koncepcionális
célokról döntöttek, április 16-án
pedig elfogadták a fejlesztési terv
végleges változatát. Eközben nem
csak a sikeres fővárosi nagyberuházásokban jártas Somlyódy Csabát, de a többi, zömében fideszes
önkormányzati képviselőt is „elfelejtették” megkérdezni.
Úgy tűnik, az események felgyorsultak – továbbra is a nyilvánosság tájékoztatása nélkül -, mert
május 8-án a projektek térképén
már szerepeltek a megnevezett
kőbányai projektek, a május 15-i
ülésen ezekről már konkrét tárgyalások folytak.
A nagy sietséget látva a következő kérdések vetődnek fel:
• Nem érzik szükségét, hogy az
emberekkel, vagy legalább a választott önkormányzati képviselőkkel egyeztessenek a legfontosabb döntések előtt?
• Ki és milyen döntésekre adott
felhatalmazást?
• Miért pont a projekt dokumentációjában megjelent pályázatokat
adták be?
• Kinek az érdekeit szolgálja a titkolózás?

Segítség a felújításhoz, kárelhárításhoz

Jöhet a lakás-karbantartási támogatás Kőbányán
Kisebb felújítási, hibajavítási munkákhoz kérhetnek önkormányzati támogatást a kőbányaiak, ha megvalósul
Somlyódy Csaba javaslata. Már a nyáron döntés születhet a kezdeményezésről, ami jótékonyan hathat a lakások
értékére is.

Mindannyian ismerjük, milyen
az, amikor beázik a tető, kopik
a tapéta, egyre nehezebb elzárni
a csapot, de erre már pont nem
marad pénz. Hónapokon át toljuk
magunk előtt a feladatot, sokszor
az utolsó utáni pillanatra halasztva a javítást.
A szocialista Somlyódy Csaba
előterjesztése nyomán a kisebb la-

kásfelújításokhoz is lehetne kapni
önkormányzati támogatást – ha a
képviselőtestület fideszes többsége is hozzájárul. Ily módon sokak
számára, minimális ráfordítással
biztosítani lehetne a komfortosabb, biztonságosabb, méltóbb
életkörülmények megteremtését.
Lakhatási támogatás eddig is létezett a kerületben, de a lakások

karbantartásához, állagmegóvásához nem lehetett támogatást nyerni. A tisztes lakáskörülmények
fenntartása, helyreállítása pedig
gyakran aránytalanul nagy anyagi
terhet ró a lakókra. Főleg akkor,
ha valamilyen váratlan kár jelentkezik.
Somlyódy Csaba szerint égető
szükség van megelőzésre. A pol-

gárokkal együttműködve meg
kellene állítani a lakások elhasználódását, leromlását. Ebben a
legtöbb kőbányai valószínűleg
partner lenne, ha lehetősége adódna bizonyos kisebb, a jövedelemviszonyokhoz képest viszont
jelentősebbnek mondható támogatás elnyerésére.
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Kutyasétáltatás konfliktusok nélkül
A kutya kertes házba való – halljuk gyakran, főleg azoktól, akik nem tartanak négylábú kedvencet,
vagy épp rossz tapasztalataik voltak városi kutyákkal. Való igaz, hogy a kutyák többségének az
embernél nagyobb a mozgásigénye. De ha néhány alapszabályt betartunk, nem csak a kutya lesz
sokkal kiegyensúlyozottabb, de a súrlódások is megelőzhetőek.
zül lehet választani, ami a kutyáknak is sokkal kényelmesebb, mint
a régi darabok voltak. Ha ügyesen,
jutalmazással szoktatjuk hozzá, a
kutyát, egyáltalán nem fogja zavarni.

A legelső, amit végig kell gondolnunk, ha társasházban élve kutyatartásra adjuk a fejünket, az a
választott fajta vérmérséklete, habitusa. Ez épp annyira eltérő lehet,
mint az embereknél. Egy agár vagy
egy vizsla nagyon sok mozgást,
aktivitást igényel, míg egy kisebb
szobakutya jól elvan napi két-három kisebb sétával. Tehát, ha mi
magunk sokat járunk a szabadba,
túrázunk, kerékpározunk, akkor
bátran választhatunk vadászkutyát
is. Ha életmódunk kényelmesebb,
maradjunk a kisebb mozgásigényű fajtáknál. Ezt a döntést érdemes alaposan megfontolni, a kutya
ugyanis megszenvedi, ha nem tudja kiélni ösztönös mozgás- és feladatigényét.
A szabad „portyázást” a városban a
sétáltatás helyettesíti. Igyekezzünk
naponta háromszor kivinni kedvencünket a szabadba, figyelve,

hogy két könnyítési lehetőség között sose kelljen tíz óránál többet
várnia. A szobatisztaságra nevelt
kutyák szükség esetén visszatartják kis- és nagydolgukat, de ez épp
olyan kellemetlen nekik, mint az
embernek!
Mire figyeljünk, hogy a közös
városi séta mindkét résztvevőnek kellemes legyen? Ha új kutya
kerül a házhoz, hamar tanítsuk
meg az alapvető vezényszavakra. Fontos a hívónév rögzítése,
a „fekszik”, „ül” vezényszavak
használata, valamint a pórázon
vezetés begyakorlása. Ne várjunk
lehetetlent egy fiatal kutyustól: a
bonyolultabb trükkök megtanítása
hosszú folyamat. Ha úgy érezzük,
zsákutcába jutottunk, vagy csak
tanácsra van szükségünk, érdemes
felkeresni egy közeli kutyaiskolát.
Ezek némelyikében „bentlakásos”
képzést is adnak a kedvenceknek,
sőt, „tanító” kutyák is segíthetnek

a konfliktuskezelés elsajátításában.
Sosem késő elkezdeni, a kutyák
felnőtt korban is taníthatóak.
A sétára mindenképp pórázon
vezessük az ebet. Még a legfegyelmezettebb,
leghiggadtabb
kutyákkal is előfordul, hogy hirtelen nekiiramodnak. Lehet, hogy
gyorsan vissza lehet hívni, de elég,
ha egyszer lép le a járdáról meggondolatlanul, és könnyen nagy
baj történhet. A póráz ráadásul a
kutyák okozta konfliktusok legbiztosabb ellenszere is. Sokan félnek,
tartanak a kutyáktól. Mi hiába tudjuk kedvencünkről, hogy a világ
legnyugodtabb kutyája, ez nincs
ráírva: mindenki nyugodtabb lehet
a póráz láttán.
Tömegközlekedésen vagy nagy
gyalogosforgalmú helyeken a szájkosárról se feledkezzünk meg. Ma
már számtalan méret és modell kö-

Ha más kutyával találkozunk, kérdezzük meg az idegen állat gazdáját, odamehetünk-e. Ezt cserébe mi
is elvárhatjuk, ez a kutyás „etikett”
része. Más országokban terjed a
pórázra erősített sárga jelzőszalag,
talán nálunk is divatba jön. Ez mindig azt jelenti, hogy maradjunk távol az ebtől. Ezer oka lehet, ha egy
gazdi kerülné más kutyák közelségét: a kutyának fertőző betegsége,
ideges természete van, vagy épp
folyik a betanítása. Tartsuk tehát
tiszteletben a jelzést!
Kerüljük az előre látható konfliktusokat! A kutyafuttatón, ha problémás kutyát látunk, inkább sétáljunk
még egy kört, és igyekezzünk úgy
időzíteni sétáinkat, hogy elkerüljük a találkozást. Mindig óvatosan
engedjük össze az ivaros kanokat.
Tüzelő szukát ne vigyünk kutyatársaságba – még a jámborabb kanok
is megvadulhatnak jelenlétében.
Ha a járdán jön szembe olyan kutya, amelyik mellett nem szívesen
sétálnánk el, inkább menjük át a
másik oldalra. Semmiképp se hozzuk olyan helyzetbe saját állatunkat, amiben az védelmünkre kelne
– márpedig a kutyánk pontosan
megérzi a félelmünket. Természetesen azt se hagyjuk tétlenül, hogy
a mi kutyánk provokáljon másokat, ilyenkor mielőbb avatkozzunk
közbe, mielőtt elmérgesedik a
helyzet!
Összefoglalva, a kutyatartás felelősséget és belátást igényel, s ez
vonatkozik a sétáltatásra is. A fentieket megszívlelve azonban békésebb és boldogabb mindennapokat
szerezhet egymásnak a négylábú
társ és gazdája.
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Kőbányán, a Szent László Napok
ünnepi programjai között mindenki találhat kedvére valót.
Június 27-én, pénteken a reneszánsz zene kedvelői meghallgathatják a Magyar Reneszánsz Zenekar
koncertjét.
Azoknak pedig, akik popzenére vágynak, 21.00–22.30 között Balázs Fecó és a Korál zenél a Szent László
téri nagyszínpadon.
Ismét várja az érdeklődőket a Kőbányai Pincerendszer és a Dreher Villa. A különleges helyszínek június
28-án, szombaton 10:00-16:00 óra között, míg június 29-én, vasárnap 10:00-tól 15:00 óráig látogathatók,
negyed óránként induló turnusokban. A látogatás INGYENES, ugyanakkor regisztráció szükséges!
A szervezők kérik, hogy a jelentkezők adják meg, mikor és hányan szeretnének részt venni a pincelátogatáson. Regisztrálni június 10-től 27-ig, reggel 10:00 óráig lehetséges a pince@kvzrt.hu email címen.
A hétvége mindkét napján Varázslatos Zenevonat járja a kerület utcáit vagy Lovas sétakocsikázásra is benevezhetnek az érdeklődők.
Szombat este 20.30-22.00 Dolly Roll koncert lesz a Szent László téri nagyszínpadon,
Vasárnap 19.00- 21.00 a Ghymes együttes játszik ugyanitt.
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Az allergia csapdájában
(Folytatás a 2. oldalról)
Az allergia nagyon veszélyes
formája, amikor a méhek,
darazsak csípése vált ki túlzott
immunválaszt. Ha a test több
pontján – tehát nem csak a
csípés helyén – kiütéseket,
bőrvörösséget
tapasztalunk,
az ajkak és a szemek duzzadni
kezdenek,
azonnal
hívjunk
mentőt! Könnyen kialakulhat
ugyanis egészen súlyos allergiás
roham, ami sokkhoz, legrosszabb
esetben fulladáshoz vezethet.
Minden ötvenedik embert érinti
ez a túlérzékenység, de jó hír,
hogy vizsgálattal kimutatható,
és vakcinás immunterápiával
néhány év alatt gyógyítható!

Mire figyeljünk?
Mit érdemes megfigyelnünk
ahhoz, hogy meg tudjuk
állapítani: allergiánk, vírusos
vagy bakteriális fertőzésünk van?
A bakteriális fertőzés tünetei
viszonylag egyértelműek, sűrű,
zöldes-sárgás váladék az orrból,
a hátsó garatfalon lecsorgó
nyák jellemzi. Társulhat hozzá
arcfájdalom,
fülfájdalom,
mindkettő lehet csak féloldali,
valamint gyakori a hőemelkedés
vagy láz is.
A

vírusos

fertőzés

tünetei

sokkal inkább hasonlíthatnak
az allergiához - vizes orrfolyás
vagy orrdugulás, tüsszögés és
orrviszketés. Ezek a fertőzések
azonban kevesebb, mint egy hét
alatt meggyógyulnak, hacsak
a szervezet nem fertőződik
felül baktériumokkal. Ha nem
múlik, mindenképpen érdemes
szakorvoshoz fordulni.
A szénanáthát leginkább a
szemviszketés jelzi, felismerése
az első alkalommal okoz inkább
nehézséget, az évről évre
ismétlődő szezonális allergiát a
betegek már maguktól felismerik.

Megelőzés
A betegek legnagyobb része
a közepes fokú allergiában
szenvedők
közé
tartozik.
Ilyenkor a tünetek több mint 2
órán át tartanak, a mindennapi
tevékenységet már zavarják.
Jellemző a tartós és kifejezett
orrdugulás, ami az alvás
szempontjából igen kellemetlen
lehet, így gyakori a fáradtságérzés

is. A legsúlyosabb fokozat, ha
már a mindennapi tevékenységek
elvégzését is gátolják a panaszok,
és már aludni sem tudunk
nyugodtan.
Sajnos az allergiát meggyógyítani
nem lehet, csak a tüneteket
kezelni. Terápiás szempontból
az lenne a kézenfekvő, ha az
allergéneket el lehetne kerülni.
Egy pollenben gazdag környékről
való elköltözés, vagy a kedvenc
háziállattól való megválás a
tapasztalatok szerint sokszor
megoldhatatlan.
Az élelmiszer vagy foglalkozási

allergének elkerülése valamivel
egyszerűbb. Amennyiben a
megelőzésre még sincs lehetőség,
gyógyszeres
kezelés
válik
szükségessé.
A cél a tünetek megszüntetése a legkisebb gyógyszermenynyiséggel, mellékhatások nélkül.
(Forrás: webbeteg.hu,
www.zilola.hu)
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Egész júniusban
Gyerek Sziget
Június minden hétvégéjén izgalmas programok várják a gyerekeket és szüleiket a Hajógyári szigeten. Az első, pünkösdi, hosszú
hétvégén a Kolompos együttes a
Pünkösdi királykisasszony című
produkciójával szórakoztatja az
érdeklődőket, megnyílik a Bohócerdő és koncertet ad Halász Judit.
Lesz tánctanítás, öttusa, Színes
Falu és KRESZ-park is – mindez
ingyenesen.
A Színes faluban Nigéria, Viet-

nám és Szíria szokásait, hagyományait fedezhetik fel az „utazni
vágyók”, autentikus foglalkozások és bábelőadások segítségével.
A Tropicarium sátorban reggeltől
estig izgalmas kalandok, egzotikus és simogatható állatok várják
a családokat.
A részletes programokról tájékozódhatnak a www.gyereksziget.hu
oldalon

Mit igyunk
a kánikulában?
A legjobb
alkoholmentes
koktélok
A nyári melegben a strandon vagy kerti vacsorán
egy finom koktél garantáltan fokozza a jókedvet.
Összegyűjtöttünk néhány hűsítő alkoholmentes
koktélreceptet.
Ananászból
• 2 cl kókusz szirup
• 2 cl tejszín
• 2 dl ananászlé
Az összetevőket jéggel alaposan összerázzuk,
majd tört jégre szűrjük. Ananásszal díszítjük.
Vegyes gyümölcsökből
• 2 cl őszibarack vagy maracuja szirup
• 8 cl narancslé
• 8 cl feketeribizlilé
• 1 cl friss lime juice

Az összetevőket jéggel összerázzuk, majd jégre
töltjük. Narancscikkel, koktélcseresznyével díszítjük. Készülhet úgy is, hogy a ribizlilevet előre sok
jéggel összerázzuk, félretesszük. A többi elemet
jégre töltjük, elkeverjük. Az összerázott ribizlilevet
óvatosan rátöltjük, hogy ne keveredjen.
Narancsból
• 15 cl frissen facsart narancslé
• 2 cl Grenadine
A narancslevet a jégkockával jól összerázzuk. Pohárba tört jeget teszünk, erre töltjük a narancslevet,
végül ráöntjük a Grenadine-t. Narancsgerezddel,
koktélcseresznyével díszítjük.
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Jeges tea - az örök klasszikus
A legjobban bevált jeges tea receptekhez elsőként sűrűbb teafőzetet készítünk.
Egy bögrényi vízhez tesszük az egy kancsónyi
tea mennyiséget, majd a várakozási idő eltelte
után, eltávolítjuk a teát és édesítjük.
Ezt a töményebb főzetet hígítjuk szükség szerint vízzel, gyümölcslevekkel vagy akár alkoholos italokkal is. Majd jöhet a további ízesítés,
díszítés.
Mindegyik teához alkalmazható.
További recepteket találnak a termalfurdo.net
honlapon.

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

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.: 06/20416-5879, 06/30-486-7472
GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, TELJES TEST,
TALPMASSZÁZS/NEM SZEX/. GYENGÉD
CSONTKOVÁCSOLÁS BOWEN TECHNIKÁVAL, AMITŐL ELFELEJTHETI NYAKFÁJÁSÁT, LUMBVÁGÓJÁT 2-3 ALKALOM
UTÁN. ILDIKÓ TEL.: 295 3998, 20 3355653
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
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
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
CSERÉPKÁLYHÁS Építés, átépítés, javítás,
értékesítés teljes körű garanciával és tavaszi árengedmény. Tel.: 06 30 418 3292
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
Tetővel kapcsolatos munkákat vállalok:
bádogos munka, pala, cserép, léccserék,
szigetelés. 1972 óta végzek kisiparos
munkákat. Anyag és munkabér megegyezés szerint. Tel.: 06 70 233 27 74
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
Angol és Olasz nyelvoktatás kezdőknek,
újrakezdőknek, haladóknak. Érettségire,
felvételire, nyelvvizsgára, állásinterjúra
felkészítés. Kedvezményes óradíjak.
Tel.: 06-30-858-1068.
ÁLLÁS
Csomagolókat keresünk Gyálra 3 műszakos munkarendbe. Kőbánya Kispestről,
Határ útról, Vecsésről, Monorról, Üllőről a
bejárás céges busszal megoldott.
Érd: 06-70-342-1653.
RÉGISÉG
KÁRPÁTI VIKTÓRIA KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROL
BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, DÍSZTÁRGYAKAT, CSILLÁROKAT, ÓRÁKAT, KITÜNTETÉSEKET, HANGSZEREKET, KÖNYVEKET, BIZSU-

KAT, RUHANEMŰT, BOROSTYÁNOKAT, TELJES
HAGYATÉKOT. HÉTVÉGÉN IS HÍVHATÓ.
TEL.: 06 70 651 10 28
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
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.
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

www.magazinlapok.hu

