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Straub
Dezső
" Állj ki és beszélj!"
3. oldal

Négy elfecsérelt év
Somlyódy válasza
a támadásra

A Fidesz nem tudott maradandót alkotni Kőbányán, nincs
nyoma valódi fejlődésnek .

7. oldal

Tavaszi fáradtság

Fotó: Vargosz

Interjú a 8-9. oldalon

Maradt elég vitaminja?
Változatos étrenddel a kellő
vitamin mennyiséget biztosítani tudjuk a szervezetünk
számára.

Kedvezményes hirdetési lehetőség
a Kőbányai Magazinban! Telefon: 06 70 304 4628
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Somlyódyt támadja a Fidesz
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EGÉSZSÉG

Mi okozza a
tavaszi fáradtságot?
A Magyar Dietetikusok
Országos Szövetsége ös�szeállította a válaszokat.
Az önkormányzat február 20-i közgyűlésén
Révész Máriusz fideszes képviselő napirend
előtti felszólalásban vetette Somlyódy Csaba
szemére, hogy múlt havi számunkban kétségbe
vonta a jobboldali kerületi vezetés és György
István főpolgármester-helyettes városfejlesztési

eredményeit. Tizenkilenc pontba szedve sorolta azokat a beruházásokat, amelyek megvalósultak vagy meg fognak valósulni Kőbányán.
Révész Máriusz szerint „az elmúlt időszakhoz
képest rengeteget és nagyon nagymértékben
fejlődött Kőbánya.”

1. „Harmat iskola energiahatékonysági felújítása”
2. „Zsivaly-Gépmadár óvoda-bölcsöde”
3. „Kis-Pongrác lakótelep rehabilitációja”
4. „Sportligeti uszoda energetikai korszerűsítése, most fog kezdődni a munka”
5. „Szivárvány Idősek Otthona napelemes rendszer”
6. „Szent László Gimánzium, Öveges-program”
7. „Migráns tanulók nevelése”
8. „Ovi-focipályák”
9. „Szent László iskola műfüves pályája”
10. „Bem, Keresztury, Janikovszky műfüves pálya”
11. „Kada utcai sportcsarnok építése”
12. „Jégpálya építése, működtetése, edzők finanszírozása”
13. „Újhegy sétány komplex felújítása”
14. „Gyakorló úton, Zágrábi úton kiépítettük a kamerarendszert.”
15. „Felújítottuk a Kápolna utcai iskolát, átköltöztettük oda a Bánya utcai iskolát.”
16. „Az Óhegy park alatti pincét betömedékeltük”
17. „Megvettük az S1-nek a hiányzó területét is, több százmillió forintért.”
18. „Megszűnt az adósságunk”
19. „Megkaptuk a Törekvés-pályát”
Somlyódy Csaba szocialista polgármesterjelölt
tételes választ ígért – ami nem fér bele az önkormányzatnál megengedett, mindössze két perces
időkeretbe. Válaszát a 7. oldalon olvashatják.

Az önkormányzati pengeváltásról készült videofelvétel pedig a www.kobanya.hu oldalon
tekinthető meg. Tanulságos!

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

Ön tudta?
…hogy a B6 az egyik legszorgalmasabb
vitamin,
legalább 100 különféle feladatot lát el, hiányában pedig fáradtság, levertség és
ideggyengeség lép fel?
…hogy a B12 az egyetlen
B-vitamin, ami nagyobb
mennyiségben raktározódik a szervezetben, ezért
ebből ritkán fordul elő hiány?
…hogy egy kisebb méretű
fodros kel több K-vitamint
tartalmaz, mint 4-5 db 100
mikrogrammos K-vitamin
tabletta?
…hogy a C-vitamin segíti
a vas felszívódását? Ezért
vaspótlásnál ne feledkezzünk meg a megfelelő
mennyiségű C-vitamin bevitelről sem.
…hogy míg a napi ajánlott
bevitel D-vitaminból 200
NE (nemzetközi egység),
ezzel szemben nyáron 10
perc napozás alatt több
mint 10000 NE D-vitamin
keletkezik a bőrünkben?
(Folytatás a 14. oldalon)
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Hogyan tűnik el 900 munkavállaló a BKV buszágazatából?

Jelenlegi kormányunk egy millió új munkahelyet ígért, mára csak fellengzős álom maradt belőle. Miért jutott ide a BKV, kérdezhetik sokan. A BKK és annak érett vezetője
úgy döntött, hogy megreformálja Budapest
buszközlekedését. A BKV buszos ágazatá-

nak egyre több külső fuvarozóval kell megküzdenie, ez nem könnyű verseny, mert nem
egyenlők a feltételek, a jó barátok mazsolázhatnak a könnyebben üzemeltethető járatok között, míg a BKV küzd a nehezebb
viszonylatokkal. 2014-re közel 300 járat

kiszervezése várható, emiatt legalább 900
dolgozótól kell megválnia a BKV-nak. Mi
történik azokkal, akik maradhatnak? Képzeljük el, milyen lehet ma a légkör a buszgarázsokban, 10-20-30, vagy akár több éve itt
dolgozók retteghetnek a sorsuk miatt. Azoknak a „szerencséseknek”, akik maradhatnak,
egy aljas trükkel kell szembenézniük: úgy
spórolna a cég rajtuk, hogy a fizetésükkel
trükközve takarítana meg 2,8 milliárd forintot. Hogyan? Úgy, hogy munkabér helyett
üzemanyag-megtakarítás címén fizetnék ki
járandóságuk egy részét. Ez azt jelenti, hogy
a BKV erre a részre nem fizetne járulékokat,
így meg tudná spórolni a 2,8 milliárdot. Ez
az összeg hiányozna a költségvetésből, és
ami a legnagyobb baj, ez a pénz nem jelentkezik se a táppénzben, se a nyugdíjalapban.
Az már csak hab a tortán, hogy aki nem
megy bele ebbe a piszkos alkuba, az az elsők
között lesz elbocsájtva.
Lukoczki Károly

Itt a tavasz, kisütött a nap
A szombaton esedékes kutyasétáltatást rendhagyóan Kőbányán, az Újhegyi lakótelepen tartottuk. Kutyáink nagy örömére vadonatúj szagokat, illatokat fedezhettek föl, míg én
most kutyás szemmel nézhettem meg a Hang utca környékét.
Nejlonzacskókkal felszerelkezve indultunk párommal és
kutyáinkkal a sétára, mely ebben a gyönyörű időben, mind a
négyünknek nagyon jólesett. A séta közben rájöttünk, hogy
a tavasz eljövetelével kedvenceinkkel is akad tennivalónk.
Először is, mivel télen kevesebbet sétáltattuk a kutyákat,
nem kopott a körmük, így a pedikűr elengedhetetlenné vált.
Ezt a feladatot mi magunk végezzük el, nagyon jó ollókat
lehet ehhez kapni (persze a Morzsi élet-halál harca ez ellen
nem egyszerű). Másodszor, a bolhanyakörv megvétele is
aktuális, sokkal többet leszünk a szabadban és a paraziták
kiéhezve lesik kedvenceinket. Sétánk felénél eljutottunk a
Hang utcai kutyafuttatóhoz, remélem ápolatlansága a „hos�szú kemény tél” számlájára írandó és a tavasz első hívására a Kőkert dolgozói erejüket megfeszítve rendbe hozzák a
futtatót és környezetét.
Egy kellemes órát töltöttünk négylábú kedvenceinkkel
Újhegyen.
Lukoczki Károly
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Csökkenve nő a rezsi
Becsapott lakók, kényszeragitátorrá tett közös képviselők – ez jellemzi a helyzetet a rezsiharc újabb
csatája után. A közös költségek inkább nőttek, mint csökkentek, igazi megoldást a panelprogram
folytatása hozna. Közös képviselőkkel konzultáltunk.

Ránk uszították a lakókat - így összegezték
szokatlan szókimondással tapasztalataikat a
rezsicsökkentésről a társasházak közös képviselői azon a fórumon, amelyet a minap kezde-

ményeztem. A lakók ugyanis azt várták, hogy a
társasházak kiadásainak csökkentésével ezentúl
kevesebb közös költséget kell majd fizetniük. A
résztvevők számokkal, tényekkel bizonyították,
hogy ez csalóka várakozás, mert a rezsicsökkentés összege lakásonként alig tesz ki néhány
száz forintot havonta.
A lakók szinte csodát vártak a rezsicsökkentéstől. A valóság ezzel szemben az, hogy sok esetben, főleg a kisebb lakásszámú társasházaknál
a csökkentéssel elért eredményt az emelkedő
banki költségek, a megemelt szemétszállítási
díjak, de a közzététellel kapcsolatos kiadások
mindenütt meghaladják. A közgyűléseken a
lakók többsége azzal kénytelen szembesülni,
hogy az egész csak egy kampányfogás. Azt
pedig külön is nehezményezték a közös képviselők, hogy törvényben kötelezték őket arra,
hogy a rezsicsökkentést hirdetőtáblán kötelesek
közzétenni. Aki ezt elmulasztja, komoly szankciókkal, bírsággal számolhat. Világossá tettem,
hogy ezen változtatni kell, ezt képviselőként
meg is ígértem. Nem lehet senkit törvénnyel
egyoldalú agitációra kötelezni. Olyan szabályozás kell, ami nem csapja be a lakókat. Az

érdemi tájékoztatást meg lehet oldani költséges
faliújságok nélkül is – korábban sem volt titok,
hogy mi mennyibe kerül. Ne csak az legyen világos, miért fizetünk kevesebbet, derüljön ki az
is, miért fizetünk többet. Már csak azért is, mert
a fórumon egyértelművé vált: a lakók hátralékai
a legtöbb társasházban nőttek, az emberek nagy
része egyre nehezebben boldogul.
Jeleztem: kormányra kerülve haladéktalanul
hozzáfogunk a panelprogram újraindításához,
a lakáskorszerűsítések megvalósításához. A
fórum résztvevői egyetértettek velem abban,
hogy a lakók számára csak ez hozhat érdemi
rezsicsökkenést. Nem beszélve arról, hogy a
felújítási programok fellendítik a hazai építési
vállalkozásokat, bizonyíthatóan sok ember számára teremtve munkahelyet, megélhetést, ami
ma mindennél fontosabb kérdés.
A közös képviselők ezt helyeselték. Mert beszédesek a megvalósult példák: ahol ugyanis a
korábban indított programban korszerűsítették
a házakat, a rezsicsökkenés évente meghaladja
az egymillió forintot.
Burány Sándor

Köszönöm támogatásukat.
Számítok Önökre! Számíthatnak rám!
Választási programomat részletesen megtalálja:
www.buranysandor.hu

A hónap idézete
„Az emberek látóköre messzebb terjed a jövő havi villanyszámlánál. (...) Rendkívüli súlyú, három-négy generációt érintő döntésről van szó. (...) Hol van a példátlan nagyságú adósságtehernek az igazolása? Ki állja az árfolyamkockázatot? A
beruházás terhét mindenképp az országnak kell fizetnie. (...) Vagyis az alacsony
ár nem valós.(...) Ami a miniszterelnökségre korlátozott titkos előkészítésből, az
alig néhány képviselő jelenlétében lefolyt úgynevezett vitából és végül az érdemi
adatok titkosításából kibontakozik, az nem más, mint a hatalomgyakorlás hitelességi válsága.”
Sólyom László, korábbi köztársasági elnök a paksi bővítésről kötött
Orbán-Putyin paktumról
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A nő verve jó, lehetőleg a konyhában?
Március 8, a nőnap, világszerte 1917 óta, Magyarországon 1948 óta ünnep. Eredetileg harcos, a
nők egyenjogúságát és szabad munkavállalását sürgető megemlékezés volt. Magyarországon ma is
aktuális ügyekre emlékeztet.
zépvezetői szintnél a munkahelyen, olyan maradi előítéletek miatt, miszerint „úgyis rögtön
elmennek szülni”, vagy „nem bírják olyan jól
a stresszt”. Összességében a nők jóval alacsonyabb nyugdíjra számíthatnak.
Újra ki lehet rúgni a kisgyerekes anyákat

Az első, március 8-hoz kötődő esemény 1857ben történt, amikor emberibb munkafeltételeket és magasabb fizetést követelő textilipari
nődolgozók tüntettek New York utcáin. 1866ban született meg a Nemzetközi Munkásszövetség határozata, ami annak az évezredes
sztereotípiának kívánt véget vetni, mely szerint
a nők helye kizárólag otthon van. Ennek majdnem 150 éve. Azóta a világ legtöbb országában
megvalósult a jogok és lehetőségek egyenlősége – azonban rendszerint csak papíron. Magyarország azonban sokak szerint határozott
lépésekkel tart visszafelé a fejlődésben, ezért
érdemes végigvenni, hol van adósságunk.

Európában ilyen szempontból a legmaradibb:
nálunk a jelenlegi parlament 8%-a áll női politikusokból, s ez is elsősorban az ellenzéki
pártoknak köszönhető. A német Bundestagban
csaknem 33 százalék a nők aránya.
Miért baj ez? Azt tartják, hogy ha több nő kapcsolódik be a közéletbe, akkor annak stílusa is
emberibb, békésebb lesz. Másrészt „az ország
háza” példát is mutat: a legfelelősebb pozíciókban van-e helye nőknek, bízunk-e rájuk fontos döntéseket? Jelenleg ez a példa nem éppen
kedvező.

„Mit pofázol bele, kisanyám?!”

A legújabb eredmények szerint Európában átlagosan 17 százalékkal keresnek kevesebbet a
nők a férfiaknál. Magyarországon a Workania
felmérése szerint 2011-ben 25 százalék volt a
„bérszakadék” a két nem között. Jól ismert az
„üvegplafon” jelensége is: rendszerint még a
legtehetségesebb nők sem jutnak feljebb a kö-

Így szólította meg előzékenyen egy fideszes
honatya ellenzéki képviselőtársát. Nem is nagyon hallotta, mit mondott, leginkább az nem
tetszett a derék atyafinak, hogy egy nő megszólal politikai ügyekben. A magyar parlament

A pénz beszél

Pedig e téren már sokkal jobban álltunk az
elmúlt évtizedekben. A nők ma egyre nehezebben találnak munkát, a gazdasági válságok
rendszerint ugyanis a rosszabb helyzetben lévő
munkavállalói csoportokat „büntetik” leginkább. A munkahelyek biztonsága is jelentősen
romlott, hiszen az új, 2012-es Munka törvénykönyve lehetővé teszi a kisgyermekes anyák
kirúgását is. A nők munkába állását nehezíti,
hogy országszerte kevés a bölcsődei, óvodai
férőhely.
Asszony verve jó
Magyarországon hetente agyonvernek egy
nőt, és minden ötödiket rendszeresen bántalmazzák. Civilek ezrei gyűjtöttek több mint
százezer aláírást, hogy a parlament a családon
belüli erőszakot minősítse önálló büntetőjogi
tényállássá. A Fidesz ezt sokáig ellenezte, és
csak az általános felháborodás láttán hajlott
meg. Varga István fideszes képviselő szerint,
ha a nők eleget szülnének, akkor nem kellene
félniük, hogy az uruk megpofozza őket. Ezek
után az elhíresült „vak komondor” esetén már
aligha lehetett csodálkozni.
Van hát mire emlékeznünk és emlékeztetnünk
március 8. kapcsán. A nőnapot Magyarországon nem lehet elintézni egy szál virággal: valódi lépésekre van szükség!

Az Összefogással a nők is nyernek
A demokratikus ellenzék olyan Magyarországot akar, ahol valamennyi nő szabadon dönthet arról, hogyan akarja kiteljesíteni az életét. Az Összefogás 7 pontja:
• Eltöröljük a bölcsődei gondozási díjat, bölcsődei és óvodafejlesztési programot indítunk.
• Valódi védelmet adunk az anyáknak, hogy visszatérhessenek
a munkahelyükre.
• Kiemelten ösztönözzük és támogatjuk majd a családbarát
munkahelyek létrehozását.
• Támogatjuk a rugalmas foglalkoztatási formákat.

• Kikényszerítjük, hogy a nők egyenlő munkáért a férfiakéval
egyenlő bért kapjanak.
• Állami programokkal megakadályozzuk a többszörösen hátrányos helyzetű nők elszegényedését.
• Zéró toleranciát hirdetünk a családon belüli erőszakkal szemben
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Négy elfecsérelt év
- válasz Révész Máriusznak
Csak a környező városrészekkel összefogva
tudunk tartós javulást elérni. Épp ezért állapodtam meg négy szomszédos kerület szocialista önkormányzati politikusaival tavaly az
együttműködésről.

Tisztelt Képviselő Úr!
A Kőbányai Magazin előző számában szóvá
tettem, ami egyre nyilvánvalóbb. A Fidesz
nem tudott maradandót alkotni Kőbányán.
Az elmúlt négy év teljesítménye főleg „gondnoki” szerepkörre korlátozódott, de nincs
nyoma valóban előremutató fejlődésnek. Ez
láthatóan érzékeny ponton találta Önöket,
hiszen alig győzték bizonygatni, hogy valóságos aranykor köszönt a kerületre, és ez
leginkább György István parlamenti képviselőjelöltjük érdeme. Én pedig nyilván csak
akadékoskodom.
Bár éles kirohanása meglepett, ez nem személyes ügy. Tisztán kell látnunk, mire jutottunk
négy év alatt Önökkel és az állítólag példátlan fővárosi és kormányzati segítséggel, a sokat szapult Európai Unió bőséges forrásaival.
Ön 19 beruházással büszkélkedett az önkormányzat ülésén. Egyikkel se volna önmagában
semmi probléma. De valami nagyon hiányzik
belőlük: a koncepció, a tervszerűség. Hogyan
vezetnek a fejlesztések új kőbányai munkahelyekhez, magasabb fizetésekhez, a kerület
felpezsdüléséhez?
Nézzük tételesen! A tizenkilenc pont egyharmada sportlétesítményeket, leginkább műfüves focipályákat takart. Szép sport a foci, az
Önök főnöke, Orbán Viktor is inkább stadionokra költ, kórházak és iskolák helyett. Az arányokra azonban illene figyelni! Mi, szocialisták egyetlen esetben elleneztük a beruházást,

amikor egy pálya költségei a tervezett 7 millió
helyett csaknem 50 millió forintra emelkedtek.
Azt azonban Ön sem gondolhatja, hogy a
foci a válasz Kőbánya problémáira.
Az iskolák és óvodák épületeinek felújítása,
támogatása is üdvös, na de a nyílászáró-csere meg az újraszigetelés lenne a sikertörténet? Ettől fogunk zseniket és világszínvonalú
szakembereket képezni? Sajnos ennél sokkal
többet árt, hogy a gyerekeinket és a tanárokat
Hoffman Rózsa és a borzalmas Klebelsberg
Központ kezére adták.
Örülök, hogy betemették az Óhegy park alatti
pincét, megkaptuk a Törekvés sportpályáját, és
napelemeket szereltek az idősek otthona tetejére. De komolyan kérdezem, ezt tűzik a kalapjuk mellé? Ez lenne a példátlan fejlődés?
Vagy az, hogy több százmillió forintért megvásárolták a sörgyári „S1 terület” hiányzó részét,
amiről még azt sem tudják, hogyan akarják
hasznosítani?
Elhangzott, hogy „eltűnt a kőbányai önkormányzat adóssága”. Két rossz hírem van. Az
egyik, hogy ezt az adósságot Önök hozták
össze. A baloldali vezetés hárommilliárd forintos többlettel adta át a kerületet. A másik,
hogy sajnos nem tűnt el, csak átvette a központi költségvetés, de attól ezt még ugyanúgy
adóforintokból kell kifizetni.
A térfigyelő kamerarendszer fejlesztése dicséretes, folytatni is kell. De a bűnözés már csak
olyan, hogy nem lehet helyben megoldani.

A Sibrik Miklós utcai felüljáró csúszását a
polgármester is elismerte. Az Újhegy sétány
felújítása is rég esedékes. Örülök, ha végre hozzálátnak, szeretném nem érteni, miért
kellett a választás előtti időszakig várni vele.
Megjegyzem, a 600 millió forintból 500-at
Brüsszel biztosít hozzá. Az újhegyi Közösségi Házat átadták, de a programkínálaton és a
jegyárakon sem látszik, hogy erre százmilliós
nagyságrendű keretet különített el annak idején a baloldali kerületi vezetés. És remélem,
nem hiszik, hogy legnagyobb lakótelepünket ezzel „ki lehet pipálni”, a Zágrábi úti és a
Gyakorló utcai problémákról pedig meg lehetne feledkezni!
A végére hagytam a legnagyobb falatot, a több
mint 1,1 milliárd forint értékű városrész-rehabilitációt a Kis-Pongrác lakótelepen. Én erre
sem lennék annyira büszke az Önök helyében.
A 90 százalékos uniós támogatást még 2009ben nyertük el. Önöknek annyi lett volna a dolga, hogy tisztességgel, határidőre elvégeztessék a munkát. Ehhez képest óriási csúszásban
van a felújítás, és számolatlanul dől a panasz
a lakókból a trehány kivitelezés nyomán. Ha
olvassa a Kőbányai Magazint, ezt Önnek is
tudnia kell.
A gondnoki teendőket ellátták az elmúlt
években, de a példátlan politikai hatalomkoncentráció – Fidesz vezette kormány, főváros és
kerület – ellenére sem sikerült maradandót alkotniuk Kőbányán. Fenntartom, hogy nem az a
legnagyobb baj, hogy a sokat szidott Európai
Unió pénzéből keveset sikerült idecsatornázni.
Az a legszomorúbb, hogy a tudatosság nyomát
sem látom: mitől lesznek új munkahelyek,
tisztességes fizetések az itt élőknek?
Azt hiszem, a többség erre már nem a Fidesztől és nem György Istvántól várja a választ.
Kevesebb foci, kisebb mellény, több munka és
szakmaiság vezet előre. Az Összefogásra vár,
hogy valóban új korszakot nyissunk Kőbányán!
Tisztelettel,
Somlyódy Csaba
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Állj ki és beszélj!
Interjú Straub Dezsővel
Sokan azt hiszik, az évek óta egyre népszerűbb stand up comedy-hoz elég annyi, ha
valakinek jó beszélőkéje van, elsüt néhány poént, és azzal máris ott tudja tartani a
közönséget. Straub Dezső szerint valóban ez az alap, de valódi gondolatok nélkül
az egész csak egy lufi. A Vidám Színpad művészeti vezetője több évtizede játszik és
rendez, a műfaj minden csínját bínját ismeri. A kabaré jelenéről és a régi-új Vidám
Színpadról beszélgettünk.
A korábbi évek utazó színházi működése
után ismét állandó játszóhelyen, az óbudai
Eurocenterben működik a Vidám Színpad.
Hogy kerültek ide, a nem éppen a kulturális
életéről ismert bevásárlóközpontba?

házban új esélyt kaptunk. Mindent megteszünk
azért, hogy szűkebb lakóhelyem, Óbuda is magáénak érezze a Vidám Színpadot.

Apropó foci. A színészet előtt sok évig rúgta
a bőrt, nem bánja, hogy nem lett hivatásos
labdarugó?

Ami történt folytatás vagy újrakezdés?

A mai focit nézve, nagyon nem.

A környéken lakom, és láttam, hogy a mozi
legnagyobb terme kihasználatlan. Több éves
vándorélet után néhány művészi szellemű
vállalkozó és vállalkozó szellemű művész
összefogása révén a több, mint 400 személyes termet színházzá alakítottuk. Színpadot,
hangtechnikát, öltözőt teremtettünk. Sokat
dolgoztunk azon, hogy a színház szelleme újra
otthonra találjon. Úgy érzem, a stabil kőszín-

24 évig voltam a klasszikus Vidám Színpadon,
most csak a helyszín más, a csapat, a cél, a
szellemiség a régi. Ezeket átmentettük, a nevet
levédettük, és most folytatjuk. Együtt, az eddigi társulattal. Azt hiszem, megvan a képesség
bennem, hogy összetartsak egy csapatot. Mindig közösségben gondolkoztam, világ életemben csapatjátékos voltam. Színházban vagy
focipályán egyaránt.

Fennen hirdeti, hogy a színészet, mint szakma megszűnt. Ezt hogy kell érteni, hiszen
nagyon sok pályatárs és Ön is leginkább
ebből él?
A szakma, a színészet teljesen átértékelődött,
sokat veszített a vonzerejéből, a művészettel
szembeni szemlélet az egész világon megváltozott. Mindez csak, mint állapot létezik to-
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ciós könyveket olvasni, hogy rájöjjek, mit hol
rontok el. Közben kiderült, hogy ez a műfaj
igen közel áll a szakmámhoz. A résztvevők szívesen veszik, ha egyébként száraz kommunikációs anyagokat színész szemmel tudok prezentálni. Összeálltunk néhány kollégával, és
nagyon szórakoztató programokat csináltunk.
Állásinterjúkra készítettünk fel embereket. Hiszen ez is a verbális képességeken, a beszéden
alapul, sok múlik a megjelenésen, öltözködésen, és el lehet játszani, hogy egy ilyen meghallgatáson milyen hibákat követnek el azok,
akik szeretnének egy pozíciót elnyerni. Megmutattuk, mi a pozitív, mi az ellenszenves, és
ez mindkét félnek nagyon izgalmas volt. A mai
napig csinálom és élvezem.
Mit tapasztal, mire van ma nagyobb igény,
a hagyományos vígjátékra, kabaréra, vagy
az egyre jobban terjedő stand up comedyre?
Hol húzódik a határ a műfajok között?
A stand up egy lufi.
Elég kemény vélemény, hogy érti?

vább, és lassan elérjük a régóta várt nyugati
színvonalat.
Miben?
Abban, hogy megtanuljuk,
csak színészetből nem lehet
megélni. Nálunk is terjed
a „napközben pincér, este
színész”, ezt észre kell venni. Már nagyon sok évvel
ezelőtt híres külföldi színészek kérdezték, hogy „fiúk,
ti miből éltek”? Sértődötten
feleltük: „Hát színészek vagyunk!" Erre azt mondták:
„Mi is, de ti miből éltek?"
Merthogy nyugaton minden színésznek van polgári megélhetése, akad
köztük pincér, taxis és szállodatulajdonos is.
Amikor pedig nagyobb pénzhez jutnak egyegy film vagy színházi szerep után, azt azonnal
befektetik a vállalkozásukba. Hiszen a színészélet csupa bizonytalanság, arra nem szabad
építeni. Vállalkozói világban élünk, ahol csak
a profit számít. Nekünk az volt a szerencsénk,
hogy Bodrogi Gyula mellett a Révay utcában
már a nyolcvanas években megtanulhattuk a
vállalkozói szemléletet!

Valóban, de ha valaki nem akar az éhhalál szélére kerülni, kénytelen polgári foglalkozást is
találni. Csak így tarthatja meg a függetlenségét, ami szerintem nagyon fontos. Muszáj több
lábon állni!

Ha valaki nem akar az éhhalál szélére kerülni, kénytelen polgári foglalkozást is találni. Csak így tarthatja
meg a függetlenségét, ami szerintem
nagyon fontos.”

Nálunk azért ez nem ilyen egyszerű. Senki
nem keres annyit, hogy abból befektethessen.

Ezért foglalkozik a színházon kívül évek óta
kommunikációs tréningekkel, rendezvényszervezéssel?
Nem akartam régen sem megvárni ezt a korszakot, inkább elébe mentem az eseményeknek. El akartam kerülni, hogy ha „kimúlik”
alólunk egy szakma, ott álljak a semmiben.
Honnan ért hozzá?
Kreatív az agyam. Úgy jár, hogy szlogeneket
gyártok, himnuszokat, indulókat írok városoknak, cégeknek. Amikor átmeneti problémáim
voltak az életemben, elkezdtem kommuniká-

Állj ki és beszélj! Ez a stand up. Ilyenkor kiderül az ember alkalmassága. Egy órán keresztül
viszont nem lehet gondolatok nélkül beszélni.
Nem lehet fapofával vicceket mesélni, poénokat gyártani úgy, ha nem jut eszünkbe semmi.
Ha viszont egy órát úgy tölt valaki a színpadon, hogy váltogatja a prózát, éneket, esetleg
előad még egy jelenetet egy kollégával, meg
tudja tartani a közönséget. Ezt viszont úgy hívják, hogy kabaré. A stand uposok szűk rétege
valóban tud annyit, hogy kiválóan megállja
a helyét, úgy, mint régen Kellér Dezső vagy
Nagy Endre. De ez csak akkor megy, ha valakinek gondolata, világképe van.
Hofi Géza, Kabos László, Bodrogi Gyula,
Szuhay Balázs, Kazal László – ők a maguk
módján és idejében mind stand uposok voltak.
Tehát a stand up nem új dolog, csak most másként hívják.
Egész élete a humor világában telt. Nem
akart soha kilépni ebből a skatulyából?
Játszottam korábban drámákban, komoly darabokban, televízióban is, de úgy éreztem, hogy
a közönség ezt kéri, ezt várja tőlem. Soha nem
éreztem skatulyának, nekem a nevettetés egyfajta misszió. Jó nézni, hogy az emberek néhány órára elfelejtik stresszes életüket és felszabadultan szórakoznak. Bárhol járunk, azt
látom, hogy nekünk nem sikereink vannak, hanem a műfaj melletti rokonszenvtüntetéseink!
Mi sokat szeretnénk tenni a mosolygó Magyarországért.

helyi hírek
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Rozsdaövezetek
egykor, ma és holnap

Tarlós már
a dugódíjat
tervezi
Némi tesztelés után 2016ban indulhat a „dugódíj”
néven ismert rendszer Budapesten, jelentette be Tarlós István főpolgármester.
A lépés nyomán évente 2030 milliárd forint bevételre
számíthat a budapesti költségvetés. Azonban a jelek
szerint még messze vagyunk
attól, hogy a rendszer felállhasson.
Beléptető kapukra volna szükség a város belső területének
határán, és azt is lehetővé kell
tenni jogilag, hogy a kerületek kezelésében lévő területeken szedhessen pénzt a főváros. Ez a probléma azonban
eltörpül amellett, hogy óriási
késésben van az őrzött P+R
parkolók kialakítása városszerte. Hova fogják letenni a
kocsijukat azok, akik tömegközlekedésre váltanak? Hány
ezerrel több autós fog parkolóhelyre vadászva keringeni
a fizetős övezet határán fekvő környékeken? És vajon a
BKV járatok fel vannak készítve az utaslétszám várható,
jelentős emelkedésére?
A mostani állapotokat elnézve, bőven lehetnek kétségeink.
(Népszabadság cikke alapján)

Rozsda, rozsdásodás – elavult, megkopott, elhagyatott képek jutnak eszünkbe
e szavak hallatán. Rozsdaövezet: ezzel a szóval jelöli a szakirodalom azokat a
területeket, ahol régebben ipari termelés folyt, ám időközben megszűnt, mert
korszerűtlenné vagy gazdaságtalanná vált.
Kőbánya területén is egy sor ilyen rozsdafolt emlékeztet a kerület gazdag ipari és munkás hagyományaira.
Olyan területek, amelyek értékes helyen fekszenek,
ám a mai napig nem nyerték el új, méltó rendeltetésüket.
Elég, ha végigmegyünk a Gyömrői úton, ránézünk a
csodaszép Konzervgyárra a Maglódi úton, vagy elmerengünk a MÁV Északi Járműjavító területén a Kőbányai úton. Régebben több száz, ezer munkahely volt
itt, ma ecetfák nőnek az udvaron. Jól van ez így?
Városszerte számtalan példa bizonyítja a belbudai
Millenáris Parktól a XIII. kerületi Marina Partig, hogy
újragondolva ezek a területek az adott városrészek
fénypontjaivá válhatnak. A rozsdaövezetek nem kőbányai, még csak nem is magyar sajátosságok. A nehézipar visszaszorulása egy sor európai nagyvárosban
efféle nyomokat hagyott maga mögött. Így természe-

tes, hogy uniós pályázati lehetőségek is rendelkezésre állnak ezek megújításához: 2015-től az új európai
költségvetés forrásaira pályázhatunk. Ehhez azonban
felkészült, az Uniót ismerő és elismerő csapatra van
szükség a kerületben és az országgyűlésben. Többek
között ezért is bízom Burány Sándor és Lukoczki
Károly képviselőjelöltek sikerében: mindketten jó
gazdasági szakemberek, és elkötelezettek a környék
megújítása mellett.
Az elmúlt években többen is megkérdezték tőlem külföldi ismerőseim, hogy a mai magyar kormány miért
viselkedik ellenségesen az EU-val szemben? Őszintén, erre nem volt és ma sincs épkézláb válaszom. Magyarországon és Kőbányán jószerivel egy méter járda
sem épült uniós pénzek nélkül az elmúlt években.
Csak remélni tudom, hogy Magyarország és Brüsszel
viszonya javulni fog, mert ez mindannyiunk érdeke.

Öt alapvető követelmény a rozsdaövezetek felszámolásához:
1. Teremtsenek kőbányai munkahelyeket a kivitelezés és a későbbi fenntartás során.
2. Ne terheljék a kerületi költségvetést indokolatlanul a megvalósulást követő években.
3. Emeljék a környék fényét, a környező ingatlanok értékét

4. Ne okozzanak új problémákat, például a közlekedésben.
5. A legjobb ajánlatot tevő, valódi versenyeztetéssel kiválasztott beruházó végezze a munkát.
Somlyódi Csaba önkormányzati képviselő
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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
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Utcafórumokon találkozunk a kerületi emberekkel
cafórumok szervezésével, hogy egy nap alatt
összegyűjtöttük a jelöltségünkhöz szükséges
számú aláírást. Minden héten több alkalommal lehet találkozni velünk és egyre népesebb aktivista csapatunkkal.

lyen gondokkal küzdenek, és miben várják a
segítséget.

Sokan elkeseredettek és változást várnak.
Mást látnak a híradóban, mást olvasnak az
újságokban, mint amit a saját bőrükön tapasztalnak. Megrázó volt számomra tapasztalni, hogy több, mint 700 család szorul rá
Kispesten a szociális élelmiszer csomagra.
Megrendítő volt látni, hogy öt kilónyi alapvető élelmiszer mekkora segítség több, mint
2000 gyereknek és felnőttnek. Elkeserítő
volt első kézből hallani, hogy összességében hogyan nőttek a mindennapi megélhetés
költségei. Miközben egyre többen vannak
nehéz helyzetben, a Fidesz által irányított
média híradásaiból szinte csak a dicshimnuszokat hallani. Talán ezért is keresik fel
mind többen az MSZP utcafórumait, ismerkednek meg közvetlenül is a párt jelöltjeivel
és azzal a programmal mely újra demokratikus, nyitott és a helyben élők gondjaira is
odafigyelő politikát nyújt a választóknak. Az
utcafórumok jövőbeni pontos helyszíneiről
honlapomon www.buranysandor.hu-n lehet
tájékozódni.

Hiller Istvánnal azután sem álltunk le az ut-

Burány Sándor

Drága plakátok, szórólapok és fizetett hirdetések helyett hónapok óta
Kispest utcáit rójuk, és első kézből halljuk: más a kormánypropaganda
és más a valóság.
Évek óta hangsúlyozzuk, hogy az ilyen közvetlen találkozókon lehet valós képet kapni
a választók akaratáról, arról, hogy mit gondolnak az ország és a kerület sorsáról, mi-

Mélyrepülésben a forint
Nemzeti fizetőeszközünk január vége óta látványosan gyengélkedik, és egy euró ára tartósan 310 forint körül stabilizálódott. Matolcsy György jegybank-elnök váratlan húzással
tovább csökkentette az alapkamatot, amivel egyes elemzők
szerint csak „olajat öntött a tűzre”. Az biztos hogy a lépés
unortodox, mert a gyengélkedő árfolyamokat rendszerint kamatemeléssel védik a nemzeti bankok.
A választásra készülő pártok eltérően magyarázzák a friss
gyengülést, és azt, hogy az Orbán-kormány hivatalba lépése
óta az euróhoz képest 16, a svájci frankhoz képest 37 százalékot gyengült a forintárfolyam.
Bodnár Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke, az
Összefogás egyik gazdasági szakértője szerint a forintgyengülés egyértelműen az Orbán-Matolcsy páros munkásságának
lenyomása. Ennek bizonyítéka, hogy 2002 és 2010 között a
világválság kitörése ellenére is csupán 9-10 százalékos gyengülést kellett elszenvednünk, az elmúlt négy évben azonban
ennek többszörösét.

mozaik
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Védett, és védtelen utcáink
mint a hajdanvolt, többségben németek lakta
Pest legtöbb utcájának – a kiegyezést követő
években "magyarosították” : a Maglódi út 1873
január elsejétől kapta régi-új nevét. A Vaspálya
utcát, amely a vasút korabeli elnevezését örökíti, 1911 óta hívják így. A 20. században azután évtizedekig nem nyilvánítottak védettnek
kőbányai közterületet, majd 1953-ban kettő is
született: a Harmat, valamint a Kőér utca, Az
utóbbit a 19. sz. közepén még Dobó Gasse-nek
hívták, azután az Apaffyak nevét viselte.

Tudja-e, hogy kerületünk 40 közterületének
neve védett? Az utcák, terek nagy többsége
még a 19. sz. utolsó negyedében kapta máig
őrzött nevét. A legrégebbi a Maglódi út, a korábbi Magloder Weg, amelynek elnevezését –

gond az, hogy sokat viszont lehet. Igaz, nem
a védetteket, hanem a személyekről elnevezetteket. Míg a rendszerváltás után több, mint
20 évig úgy szólt a szabály, hogy személyről
legkorábban annak halála után 25 évvel lehet
közterületet elnevezni, a jelenlegi kormányzat
ezt mindössze öt évre szállította le. Sőt: 2010ig a Fővárosi Közgyűlés párt-összetételét tükröző külön testület, a Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság vizsgálta, egyeztette
és terjesztette a Közgyűlés elé a javaslatokat
arról, kiről nevezzenek el közterületet. Ilyen
testület azóta nincs, a kormányzó politikai erő,
túlsúlyát felhasználva, ebben is, mint oly sok
mindenben, maga dönt. Arról is, hogy a jelenlegi politikai kurzus által nem kívánatosnak
nyilvánított személyek nevét ne őrizze többé
közterület. Akkor sem, amint erre már nem egy
példa volt, az "önkényuralmat támogatónak"
minősített személy a valóságban országáért
életét áldozó hazafi vagy nemzetközi tekintélyt
is élvező tudós volt.

S hogy miért a védettség? Amint a jeles Ráday
Mihály Budapesti utcanevek A-Z című, kitűnő kötetéből megtudhatjuk, a Fővárosi Közgyűlés dönt arról, hogy hely- és várostörténeti
szempontból fontos közterületek elnevezését
védetté nyilvánítja – azokat ezután nem lehet
megváltoztatni.
Ezzel alkalmasint mindenki egyetért: miért
kellene a nemzedékek óta használt, közismert
utcaneveket bármi okból is módosítani. A

1848-as emlékhelyek Kőbányán
zésére, a tanárok és a Kőbányai Kisiparosok Körének támogatásával állították
a Népligetben. 1974-ben területrendezés
miatt lebontották, majd 1978-ban a régi
hely közelében újra felállították. Elveszettnek hitt fatábláját, a restaurálást követően
1982-ben ünnepélyes keretek között újra
átadták.
Rottenbiller Lipót szobra

Az 1848-as Székesfővárosi Szépmíves Líceum centenáris emléke
Az emlékjelet a Képző- és Iparművészeti
Szakközépiskola diákjainak kezdeménye-

Ő írta először alá az 1848. március 15-én
a városi tanács elé terjesztett 12 pontot. A
pestvárosi rendre ügyelő választmány elnöke volt a forradalmi napokban. Ingatlan
tulajdona volt Kőbányán. Az 1860-as években a szőlőhegyi választmány elnöke volt,
majd lemondott. Kamotsai István alkotása
a KÖSZI előtt, emléktáblája a KÖSZI falán
található.

A Fiumei úti temető sírjai és honvédsírjai
A pesti és budai belterületi temetők felszámolásával számos neves személyiség végül
a Kerepesi temetőben nyert végleges nyughelyet. Petőfi Sándor szülei a szomszédos,
Kőbánya területén lévő ideiglenes kolera
temetőből, az 1848-49-es honvédek sírjai a
budai Gesztenyéskert helyén működött Németvölgyi temetőből kerültek áthelyezésre. 1867 és 1919 között épültek fel a nagy
mauzóleumok: Kossuth, Batthyány, Deák,
Ganz sírépítménye. A temető nemzeti sírkertként őrzi a magyar múlt hagyományait,
kimagasló alakjainak emlékét, egyben művészi értékei révén Európa legnagyobb szabadtéri szoborparkja, mely a múltban Kőbánya területéhez tartozott.

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. április. A magazin tartalmát szerzői jogok védik!
www.magazinlapok.hu
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Maradt elég vitaminja?
Tesztelje magát!
A-vitamin hiányában a haj száraz lesz,
a körmök elvékonyodnak, töredeznek.
A bőr kiszárad, megvastagszik, hámlani
kezd, és fogékonyabb lesz a kórokozókkal szemben. Ajánlott a tojássárgája, a
sütőtök, a sárgarépa, a máj, és a tengeri
halak fogyasztása.
A B-vitaminok a bőr és a hajhagymák
anyagcseréjében játszanak fontos szerepet, növelik bőrünk ellenállóképességét.
Erőssé teszik a hajat, csökkentik a
korpásodást, védenek a hajhullástól, és
késleltetik az őszülés folyamatát.
A nagyon sokrétű C-vitamin méltán az
egyik legismertebb. Hatása az egész testre kiterjed. Erősíti a hajszálerek falát,
egészségesen tartja az izmokat és az ínszalagokat. Vízben oldódó antioxidáns,
napi 100-150 mg bevitele ajánlott, ami
már 3 deciliter frissen facsart narancslében megtalálható. Más vitaminok működését is segíti.

A jó idő beköszöntével a tavaszi fáradtságot vitaminhiánnyal szoktuk
magyarázni. De vajon ismerjük-e az egyes vitaminok hiányának tüneteit? És azt, hogy a tavaszi fáradtságot valójában melyik vitamin alacsoA D-vitamin közismerten akkor képzőnyabb szintje okozza?
dik, amikor a bőrünket UVB sugarak érik.
A vitaminok nélkülözhetetlen funkciókat
töltenek be szervezetünkben, ezek (is) felelnek az immunrendszer működéséért, a
szemünk egészségéért, sejtjeink regenerálódásáért, a véralvadásért, csontjaink és
fogaink tartósságáért. Van olyan vitamin,
amely több mint száz feladatot lát el.
Ezért, ha nem jutunk hozzá a kellő men�nyiséghez, hiánytüneteket tapasztalhatunk, melyeket időben felismerve megfelelő élelmiszerek elfogyasztásával és
kiegészítő vitaminkészítményekkel súlyos
következményeket kerülhetünk el. Szerencsére nem mindenből fogyunk ki, vannak
vitaminok, amelyek bőségesen raktározódnak a szervezetben és az elégtelen bevitel csak hosszú idő után vezet hiánytünetekhez. A tavaszi fáradtságot a télen
jelentősen lecsökkent D- és C-vitamin
szint okozhatja, ha nem gondoskodtunk
a plusz bevitelről. Változatos étrenddel a
kellő vitamin mennyiséget biztosítani tudjuk a szervezetünk számára. Így elkerülhető a tényleges vitaminhiány.

Mi fogy ki a leggyorsabban?
A vitaminok a szervezet működéséhez nélkülözhetetlen szerves vegyületek. Testünk
csak néhányat képes előállítani ezért a táplálékkal kell őket felvenni. Vízben oldódik a C-vitamin, és a B-csoport vitaminjai
(B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), zsírban az A-, D-, E- és K-vitamin. A szervezet a zsírban oldódó vitaminokat hosszabb
ideig képes raktározni, hiányuk ezért viszonylag ritka, ellentétben a vízben oldódó vitaminokkal, melyek a vizelettel ürülnek, ezért naponta elegendő mennyiséget
kell bevinnünk belőlük, hogy elkerüljük a
hiányukkal fellépő kellemetlen tüneteket.
Vitaminokkal külső-belső szépségünkért
Ha táplálkozásunk változatos, sok friss
gyümölcsöt és zöldséget, ezen kívül tejtermékeket, olajos magvakat, aszalt gyümölcsöket, gabonaféléket és tojást is fogyasztunk, általában külsőnkön is meglátszik.

Ezért napi legalább 10 perces szabadban
tartózkodás ellátja a szervezetünket a kellő D-vitamin mennyiséggel, ám az őszi,
téli időszakban szükség lehet pótlására.
Főleg idősebb korban, fontos csontozatunk egészségének megőrzéséhez.
Zöldséget mindig csak nyersen!
A zsírban oldódó vitaminokat főként tej
és tejtermékekben, tojásban, halakban
és növényi olajokban találjuk meg. A tőkehalmáj nagyon gazdag D-vitaminban,
belőle 1 g már fedezi a napi D-vitamin
szükségletünket. K-vitaminban gazdag a
szója, a sötétzöld levelű zöldségek nagy
K-vitamin- és karotin-tartalommal rendelkeznek. A búzacsíra, teljes kiőrlésű gabonák, mandula, dió és mogyoró gazdag Eés B6-vitaminban. C-vitaminban gazdag a
citrusféléken kívül a kivi, brokkoli, karfiol, karalábé, sóska és a paradicsom. Viszont hőre és erős fényre lebomlik, ezért is
ajánlott minél többször nyers zöldséget és
gyümölcsöt fogyasztani.

KŐBÁNYAI MAGAZIN

SZOLGÁLTATÁS

EGÉSZSÉG

BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, ÁCS, KÉMÉNYFELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK!
TEL.: 280-1271, 06/20-532-7823

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.

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
GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, TELJES TEST,
TALPMASSZÁZS /NEM SZEX/. GYENGÉD
CSONTKOVÁCSOLÁS BOWEN TECHNIKÁVAL, AMITŐL ELFELEJTHETI NYAKFÁJÁSÁT, LUMBVÁGÓJÁT 2-3 ALKALOM UTÁN.
ILDIKÓ TEL.: 295 3998, 20 335-5653
FESTÉS - MÁZOLÁS - TAPÉTÁZÁS GYORS
KEZDÉS, RÖVID HATÁRIDŐ. GIPSZKARTONOZÁS. TEL.: 0630 5686255
CSERÉPKÁLYHÁS! Építés, átépítés, javítás, értékesítés teljes körű garanciával és
nyugdíjas AKCIÓ. Tel.: 06 30 418 3292
GÁZ – VÍZ – FŰTÉSSZERELÉS! Fürdőszoba
felújítás, gázkészülékek javítása, cseréje, csapok javítása, cseréje, villanybojlerek, gáz-víz
melegítők, cirkók javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával. Tel.: 06 20 955 47 68

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.

INGATLAN
BP., X. kerület azonnal beköltözhető 50
m2-es felújított előkertes ház, vízórariasztó van. Irányár: 7,9 millió Ft.
Tel.: 261 48 94

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

hirdetés
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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
EGYÉB

Wekerlei kétlakásos házfél 25 M Ft-ért!
95nm (fszt 3 szoba + tetőtér 2 félszoba),
200nm kert. Rákos-Aba sarok.
Tel.:06-30-8753312

DOBOKTATÁS Kispest központjának
közelében, jól felszerelt stúdióban,
gyors eredménnyel a Dobos Magazin
szaktekintély munkatársánál.
Tel.: 06-30-495-7470

OKTATÁS

ÁLLÁS

Állásvállaláshoz: Targocavezető, Em
előgépkezelő,Földmunkagépkezelőtanfolyamok, (20) 424-4843.
Gépjárművezetői
Szaktanfolyamok: (GKI képzés) árufuvarozóknak,
autóbuszvezetőknek. (20) 248-4700.
Vállalkozáshoz: Árufuvarozó, Autóbuszos, Taxis vállalkozói tanfolyamok.

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

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

