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Besokalltak az új 
minisztertől

Egészséges
különlegesség

Gyanús ügyei miatt a jobboldal is 
lázong Orbán új minisztere ellen.

Villámgyorsan készíthetünk fris-
sítő levest uborkából is.



Kedves Barátaim, 
Kőbányaiak!

Augusztus 11-én megállapo-
dás született a három balol-
dali párt kőbányai szervezete 
között a választási együttmű-
ködésről. Ennek értelmében 
a Demokratikus Koalíció in-
díthat polgármester-jelöltet a 
kerületben. Így velem bizto-
san nem fognak találkozni a 
polgármesteri szavazólapon.

Nem tagadom, nehéz volt 
számomra a döntés, több ok-
ból is. Szerettem volna töb-

bet tenni, maradandót alkotni 
a kerületben, ahol évtizedek 
óta élek, s ahol minden bi-
zonnyal eltemetnek majd 
egyszer. Azt hiszem, jobban 
is ment volna, mint a jelen-
legi fideszes vezetésnek. Fáj 
a dolog azért is, mert számta-
lan kőbányai polgár biztatott, 
támogatott, akiknek csalódást 
kell okoznom. És végül: csa-
patom másfél éves kemény 
munkája megy veszendőbe. 
Köszönettel és hálával tarto-
zom a kőbányai polgároknak 
és munkatársaimnak a támo-
gatásért, segítségért.

Az emberi szempontokon 
azonban túl kellett lépnem, 
mert ez a történet nem rólam, 
csapatomról vagy pártomról 
szól. A Kőbányán élők jövő-
je, Budapest sorsa a tét.  A 
mérleg másik serpenyőjében 
ugyanis a baloldali erők fő-
városi és országos összefogá-
sa találtatik. Nem vállalhat-
tam annak terhét, hogy pont 
itt, Kőbányán boruljon fel 
minden. 

Már csak azért sem, mert 
minden budapesti közös érde-
ke, hogy Tarlós István helyett 
igazi vezetőt kapjon a fővá-
ros. Nem Orbán ügynökére, 
hanem igazi érdekkijáróra 
van szükségünk. Olyan ve-
zetőre, aki kész akár harcolni 
is a budapestiekért. Falus Fe-
renc doktor úrban, a baloldal 
közös főpolgármester-jelölt-
jében mindez megvan, sőt, 
több is. Egy orvos embersége 
és egy gyakorlott közigazga-
tási vezető alapossága állhat 
a budapestiek szolgálatába 
októbertől. Olyan jelölt ő, aki 
mögé nem csak muszájból, 
de jó érzéssel sorakozhat fel 
mindenki, aki igazságosabb, 
szabadabb és biztonságosabb 
életet szeretne Budapesten.

Kőbánya erős baloldali kör-
nyék, nekünk fontos az igaz-

ságosság, a demokrácia. A 
Political Capital által publi-
kált kerületi „erősorrendben” 
az ötödik helyen, a baloldal 
számára egyértelműen nyer-
hető kerületként találjuk Kő-
bányát. Ezt a nyerő pozíciót, 
a kőbányaiak többségének 
bizalmát a következő két hó-
nap során meg kell őrizni. 
Mostantól a Demokratikus 
Koalíció és az Együtt felada-
ta, felelőssége, hogy mindezt 
eredményre is váltsák: hogy 
baloldali polgármestere le-
hessen otthonunknak.

Jómagam egyéni képviselője-
löltként az 5. választókerület, 
tehát a Gyakorló utcai lakó-
telep külső részén és a felső-
rákosi réteken élő polgárok 
támogatását kérem október 
12-én. Itt élek, és szerette-
im is e környéken laknak. 
Ezért örömmel vállalkozom 
a feladatra, amelyet legjobb 
tudásommal fogok ellátni. A 
baloldal kerületi listavezető-
jeként lehetőségem lesz rá, 
hogy folytassam a munkát 
Kőbánya egészének javára is. 
Ha szükség lesz rám, a kerü-
leti kampányt is örömmel se-
gítem.

A munka tehát nem ér véget. 
Ellenkezőleg: a java még 
előttünk áll!
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Csakugyan „élő várost” 
Kőbányán!

A jó döntéshez mindenek-
előtt tisztán kell látnunk: hol 
tartunk ma, hová süllyedtünk 
négy év akadálytalan Fidesz-
vezetés után?
 
Kőbánya ma a 2010-ben in-
dult jobboldali ámokfutás 
szomorú eredményeitől szen-
ved. Óriásira nyílt a szakadék 
a gazdagok és a kevésbé te-
hetősek között. A matolcsysta 
gazdaságpolitika eredménye 
nulla. A fideszes szociálpo-
litikát Lázár János fogal-
mazta meg: „mindenki any-
nyit ér, amennyije van”. Az 
eredmény: a munkahelyek 
fájó hiánya, a fizetések elér-
téktelenedése, szociális fe-

szültségek, és ami ezzel jár: 
bűnözés, korrupció, beteges 
ellenség-gyártás. Nem enged-
hetjük meg, hogy ilyen kö-
rülmények között nőjenek fel 
gyermekeink, unokáink! 

A Fidesz az emberek sokasá-
gáról és egész városrészekről 
is lemondott. Látjuk Kőbá-
nyán, hogy könnyű utcákat, 
tereket csinosítani – az álta-
luk csak szidalmazott Euró-
pai Unió pénzén, s a fideszes 
holdudvar örömére –, de hol 
maradnak az érdemi fejlesz-
tések, intézkedések, amelyek 
megkönnyítenék a minden-
napokat? Hiába is keresnénk 
ezeket, nincsenek! Pedig a 

Fidesznek immár négy éve 
minden adott: az ország és a 
főváros kormányrúdja, nagy 
többség a kerületben. 

A milliókat eközben számo-
latlanul költik – leginkább 
önfényezésre –, bizonyára 
mindenki találkozott mos-
tanában az önkormányzati 
sikerpropagandával. A hét-
köznapokról, a boldogulásról 
hallgatnak, ugyanis minden 
független felmérés azt bizo-
nyítja, hogy az hónapról hó-
napra nehezebb. 

Lassan ki se merjük monda-
ni hangosan a véleményün-
ket, a keserűségünket. Talán 

csak a legidősebbek emlékez-
nek erre a félszre, ami Kő-
bányán is megjelent. „Nem 
szól szám, nem fáj fejem” – 
mondják sokan, főleg, akik 
megélhetése, boldogulása az 
önkormányzattól függ. Ez el-
fogadhatatlan, mert megalázó 
és önkényes. Elfogadhatatlan, 
mert az igazság eltagadására, 
megszépítésére kényszerít. 
Vissza kell állítanunk a szó-
lásszabadságot, mert őszinte 
véleményekre, javaslatokra 
és kritikára is szükségünk 
lesz, hogy egyről a kettőre 
jussunk.

A feladat óriási. Mindenkire, 
minden dolgos kézre és alko-
tó elmére szükség van! E cél 
mögött felsorakozva született 
meg Kőbányán a baloldali 
összefogás. Csak elismerés-
sel és köszönettel tudok szól-
ni Somlyódy Csabáról, aki 
kész volt feladni személyes 
céljait a kerületért, az itt élő-
kért. Tőle átvenni a stafétabo-
tot elismerés és felelősség is 
egyben – még akkor is, ha ter-
mészetesen számítok tanácsa-
ira és segítségére a következő 
hónapok, évek során. Köszö-
nöm a baloldali pártoknak a 
gyors megegyezést, Csabá-
nak pedig a nagyvonalúságát.

Egy városvezetés igazi érték-
mérője nem az, hány köbmé-
ter betont avatott fel mások 
pénzén és hány reklámtáblát 
helyezett ki. A kérdés az, va-
jon hány kőbányai család bol-
dogulását tették könnyebbé? 
Olyan kerületi vezetőkre és 
képviselőkre van szükségünk, 
akik minden reggel ezzel, az 
igazi kérdéssel kezdik a mun-
kát. Ebben hiszek, és ehhez 
kérem az Ön támogatását is.

Élő Norbert, a kőbányai bal-
oldal polgármesterjelöltje

Kőbánya többet érdemel! Budapest szíve ma már sajnos csak mértanilag te-
kinthető a város középpontjának. Kerületünket ismét a főváros, és ezzel az 
ország motorjává, gazdasági növekedésének centrumává kell tennünk. Eh-
hez olyan városvezetésre van szükség, amelyik az itt élőkkel törődik, és nem 
az Orbán-kormány elvárásaival. A baloldali erők közös polgármesterjelöltje-
ként erre vállalkozom, ehhez kérem minden itt élő támogatását októberben.

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

Megszületett a baloldali
összefogás Kőbányán
Somlyódy Csaba írása

Élő Norbert, a baloldal kőbányai polgármesterjelöltjének írása

KŐBÁNYAI MAGAZIN
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A „Fürtös Krisztus” 
nyomában

A Kada utca és a Sörgyár utca 
sarkán különös keresztre, fe-
születre figyelhetünk fel. Első 
ránézésre talán észre sem venni 
jellegzetességét: a Krisztus-alak 
kéz- és lábfeje szőlőfürtökön 
nyugszik. Magyarországon egy-
általán nem jellemző ez a motí-
vum: elsősorban a Rajna folyó 
vidékének borászai alkalmazták, 
szőlőbirtokaik határán felállított 
kereszteken. Valószínűleg Kő-
bányán is egy idetelepült szőlős-
gazda állíttatta a „Fürtös Krisz-
tust”, hogy szerencsét, jó termést 
hozzon. A műemléken szereplő 
évszám azt is elárulja, mikor: a 
XVIII. század legvégén.

Bizony, Kőbánya hosszú év-
századokon át „boros” környék 
volt, mielőtt söreiről lett volna 
híres. Időtlen idők óta termesz-
tettek szőlőt kerületünk két sze-
rencsés fekvésű dombján, az 
Óhegyen és az Újhegyen. Az 
1700-as évektől kezdve ennek 
írásos nyomai is vannak, a kora-

beli térképeken is jól látszanak a 
birtokok. 

Szemben az országos gyakor-
lattal, nem néhány nagybirtokos 
kezében összpontosultak ezek a 
termőterületek. A pesti polgár-
ság művelte itt a kisebb-nagyobb 
parcellákat, saját hasznára és 
örömére. Szüreti mulatságokról, 
összejövetelekről szóló feljegy-
zések is őrzik a kőbányai borkul-
túra emlékeit, még a reformkor 
előttről. 

Kőbányai utcaneveink is emlé-
keztetnek a legelterjedtebb faj-
tákra: a vörös- és sárgadinka, a 
kéknyelű, a mézédes és az ezerjó 
fürtjei ringtak a tőkéken. A né-
met borászokat a századok alatt 
számtalan más náció vincellérei 
követték, ahogy a terület borá-
szati jelentősége egyre nőtt a 
XIX. század folyamán.

A szőlőtermesztéssel azonban 
a problémák is sokasodtak. A 

feljegyzések számtalanszor 
említik a rossz közbiztonsá-
got: a tolvajok tetemes károkat 
okoztak a szőlős gazdáknak, 
akik természetesen a korabeli 
örző-védők, azaz csőszök felfo-
gadásával védekeztek ez ellen. 
Ennek nyomát őrzi kerületünk 
legismertebb épülete, az 1844-
ben, az óhegyi dűlők határán 
emelt Csősztorony. A hazai ro-
mantikus építészet egyik fontos 
alkotása Zofahl Lőrinc és Brein 
Ferenc tervei alapján épült, és 
hozzá tartozik a a szolgálati la-
kás, azaz a csőszlak is.

A lopások azonban a század fo-
lyamán végig komoly problémát 
jelentettek, amiről levéltári do-
kumentumok sokasága tanúsko-
dik. A kőbányai gazdák a pesti, 
majd budapesti elöljárósághoz 
számtalan panaszt nyújtottak be 
emiatt. A hatósági válasz sem 
késlekedett. Létrehozták a Sző-
lőültetvény Bizottságot az 1860-
as években, amelynek egyik 

elnöke a későbbi főpolgármes-
ter, Rottenbiller Lipót volt. Ér-
dekesség, hogy Rottenbillert a 
kőbányaiak egy csoportja kifúr-
ta pozíciójából. A városvezető 
ezen úgy megsértődött, hogy 
később hosszú éveken keresz-
tül hiába kérlelték, és választot-
ták meg újra, nem volt hajlandó 
visszatérni a pozícióba. Úgy tű-
nik, sajnos a széthúzás sem mai 
jelenség!

A század végére a borászat – év-
százados, sőt évezredes múltja 
ellenére – szinte nyomtalanul 
eltűnt e vidéken. A pusztító pe-
ronoszpóra-járvány után újrate-
lepített tőkék már nem adtak jó 
minőségű bort. Hiába kísérletez-
tek pezsgőkészítéssel is. A roha-
mos léptékű iparosodás nyomán 
pedig hamar gyárak, üzemek 
foglalták el a korábbi szőlősbir-
tokokat. Így lett Kőbánya a múlt 
század elejére már egy másik 
ital, a sör hazája.

Folytatódik Somlyódy Csaba helytörténeti kisfilm-sorozata. A YouTube-on és a képviselő honlapján 
(www.somlyody.hu) elérhető, lokálpatrióta sztorik egyike egy különös, Magyarországon egyedülálló 
műemlék, a Fürtös Krisztus nyomába ered.

Helytörténeti kisfilm-sorozat Somlyódy Csabával

Kőbánya sokái "boros" környék volt.

Legidősebb műemlékünk - 
a Conti-kápolna története

A kápolnát a híres kőfaragó 
mester, Conti Lipót Antal és 
első felesége, Drenker Kriszti-
na építtette, hálaadásul a min-
denhatónak, amiért túlélték az 
akkoriban Pesten tomboló kole-
rajárványt. Az olasz származású 
Conti Lipót Antal személyesen 
készítette a díszítő szobrokat és 
az oltárt is. A Szűz Máriának 
felajánlott épület Kőbánya első 
temploma volt, sokáig azonban 
csak a család használta. Conti 
második felesége ajánlotta fel 
azt a kőbányai hitélet számára.

Ez nagy előrelépést jelentett, 
hiszen a kőbányaiaknak egé-
szen addig Józsefvárosig kellett 
menniük a vasárnapi misékre. 
Persze kezdetben akadozott a 
misézés az „új” kápolnában, hi-
szen Pestről érkezett a pap, és 
évente mindössze öt-hat alka-
lommal celebrált misét Kőbá-
nyán. Egészen 1869-ig kellett 
várnia az itt élő római katolikus 
közösségnek, hogy saját papot 
nevezzenek ki Kőbányára, s a 

környék önálló egyházkerület 
lehessen.

Az évek alatt szűkössé vált 
kápolna egy kis oldalhajóval, 
és fából ácsolt előcsarnokkal 
bővült – utóbbi később lángok 
martaléka lett. Az 1900-as évek 
elején felhúzott Szent Lász-
ló templom jóval tágasabb és 
alkalmasabb épületnek bizo-
nyult. Ez lett a római katolikus 
gyülekezet székhelye, a Conti-
kápolna pedig a görög katoli-
kusoké lett. Több restauráció és 
évtizedes leromlások váltako-
zása után, ma 1988-ban helyre-
állított állapotában látható.

A ma is görög katolikus temp-
lomként működő épület oltár-
képe az innsbrucki Madonna 
másolata, de megtaláljuk oda-
benn a máriapócsi bazilika 
könnyező madonnájának máso-
latát is – amelynek eredetijéhez 
II. János Pál pápa is elzarándo-
kolt magyarországi látogatása 
során.

A kőbányai Kápolna utca egy nemzetközi műemléki védelem alatt álló épületről, kerületünk legrégibb 
fennmaradt épített emlékéről, a Conti-kápolnáról kapta nevét. Az 1740-ben emelt, aprócska barokk 
templom falai sokat megéltek, történetük egybeforrt Kőbánya históriájával.

A Contiak olasz származású kő-
faragó família voltak. Conti Li-
pót Antal Sopronban jött világra, 
1708-ban, ahol Eysenkölbl Lőrinc 
keze alatt tanonckodott. Mesterle-
vele megszerzése után Pestre köl-
tözött, ahol 1734 után a városi ta-
nács látta el megbízásokkal. Első 
önálló munkáit az Invalidus-ház 
kápolnájában készítette, de hamar 
országszerte keresett szobrász-
mesterként tartották számon.

Élete és munkája szervesen ösz-
szekapcsolódott a jól megmun-
kálható és könnyen elérhető 
kőbányai mészkővel. Talán leg-
ismertebb alkotása, a róla elne-
vezett kápolna mellett, a kecs-
keméti Szentháromság-oszlop, 
amely az alföldi városban pusz-
tító pestisjárványnak állít emlé-
ket. 1773 elején, Pesten érte a 
halál.

Ki volt 
Conti Lipót Antal?
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Kifütyülték Orbánt és 
Kubatovot a stadionavatón

A szurkolói keménymag ki-
fogásolta korábban a drága 
jegy- és bérletárakat, valamint 
a véna-szkenneres azonosítást 
a beléptető kapuknál. Az új 
stadion 13,5 milliárd forintjába 
került az adófizetőknek. Befo-
gadóképessége 22 500 fős, mi-
közben az első osztály összes 
meccsére 21 145 fő látogatott 
ki az augusztus végi forduló-
ban. A Ferencváros meccseit 
tavaly átlagosan kilencezren 
látogatták. 

Bár Orbán a Jóistennek kö-
szönte meg az új arénát, an-
nak elkészülte természetesen 

leginkább a Fidesz-kormány 
bőkezűségének tudható be. A 
kabinet 110-130 milliárd forin-
tot költ új stadionokra, és mint 
kiderült, a költségvetési zárolá-
sok, megszorítások sem érintik 
a foci-beruházásokat, amelyek 
felügyeletére külön miniszte-
ri biztost is kinevezett Seszták 
Miklós nemzeti fejlesztési mi-
niszter. 

A stadionavató gálameccset a 
Chelsea nyerte, 2-1-re.

(A HVG és a 444 írásai alapján)

Elkészült a kétségkívül impozáns új Fradi-stadion az Üllői úton, azonban a zöld-fehér hívek egy része 
láthatóan nem volt boldog az átadási ceremónián. Az augusztus 10-én tartott, a Chelsea ellen rendezett 
gálameccsen füttyszó fogadta ugyanis Orbán Viktor beszédét. Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke 
(egyben a Fidesz pártigazgatója) szintén részesült a nemtetszés-nyilvánításból.

A 2012 januárja óta hatályos 
törvényi háttér értelmében az 
Orbán Viktor által létrehívott 
TEK, „nemzetbiztonsági cél-
ból” bírói felhatalmazás nélkül 
is végezhet megfigyeléseket. 
Telefonbeszélgetéseket hallgat-
hatnak le, lakásokat poloskáz-
hatnak be, levelezéseket olvas-
hatnak el. Az érintettek, tehát a 
megfigyeltek minderről utólag 
sem szerezhetnek tudomást, 
miközben a gyűjtött informáci-
ókat a hatóság korlátok nélkül 
megőrizheti. És a legszebb az 
egészben: mindehhez csak az 
igazságügyi miniszter döntésé-
re van szükség.

A két felperes, Vissy Beatrix 
és Szabó Máté Dániel, köny-
nyen lehet, hogy valóban ilyen 
megfigyelés alatt állnak, hiszen 
mindketten dolgoznak olyan 
jogvédő civil szervezeteknek is, 
amelyek az úgynevezett Nor-

vég Alap támogatásával mű-
ködnek, és így a kormány cél-
keresztjébe kerültek az elmúlt 
hónapokban. Azonban perük 
általános érvényű: nem kártérí-
tést szeretnének, hanem annak 
kimondását, hogy bírói enge-
dély nélkül, csupán a kormány 
döntése alapján, nem szabad 
mit sem sejtő állampolgárokat 
lehallgatni és megfigyelni. 

A jogi ügy esélyesnek tű-
nik szakértők szerint. A 
strassbourg-i bíróság még 
1978-ban jogellenesnek mond-
ta ki a hasonló nyugatnémet 
szabályozást, mert az sérti az 
Emberi Jogok Európai Egyez-
ményét. Amíg azonban nincs 
döntés, a TEK és a kormány 
különösebb akadályok nélkül 
kutakodhat bárki titkai után.

(az Index tudósítása alapján)

Bárkit, bármikor lehallgathat a TEK?

A strassbourg-i emberi jogi bírósághoz for-
dult két magyar jogász, mert úgy látják, jelenleg 
önkényesen, törvényes korlátok nélkül figyelhe-
ti meg őket – és bárki mást is – a Terrorelhárítási 
Központ (TEK) Magyarországon.

Putyin kottáját követi Orbán?

Miközben Orbánnak igazat adó 
írásról csak Lengyelországból 
érkezett hír, az amerikai sajtó 
kifejezetten éles hangon kelt 
ki miniszterelnökünk ellen. 
A New York Times hasábjain 
egyenesen szankciókat követelt 
a demokrácia visszaállítása ér-
dekében. A cikk felidézi, hogy 
Orbán leépítette az alkotmá-
nyos ellensúlyokat, reklámadó-
val támadja a kritikus sajtót, 
törvényekkel üldözi a hajlék-
talanokat, és idegen ügynökök-
nek bélyegzi az állampolgári 
jogokért harcoló civil szerveze-
teket.
 
De mindez szinte semmi a 
Foreign Affairs (Külügyek) 
című, gazdasági és politikai 
döntéshozóknak szóló szak-
lapban megjelent elemzéshez 
képest. Ennek szerzője, Jan-
Werner Müller, politológus 
professzor egyenesen „Moszk-
va trójai falovának” nevezi Ma-
gyarországot. Mint köztudott, 
2014 elején Putyin hatalmas 
pénzkölcsönről állapodott meg 
Orbánnal. A professzor szerint 

Oroszország máris elkezdett 
profitálni az ügyletből. Ma-
gyarország vezére lehet annak a 
folyamatnak,ami még elképzel-
hetetlennek tűnt az uniós csat-
lakozáskor: a volt szocialista 
országokban politikai vissza-
rendeződés történhet.

És mivel támasztja alá szavait 
az egyetemi tanár? A sajtósza-
badság korlátozásával, a gaz-
dasági hatalom átjátszásával 
fideszes oligarchák kezére, az 
alkotmányos keretek meggyen-
gítésével. Felemlíti az éjszaka 
leple alatt, rendőri biztosítás 
mellett „átadott” német meg-
szállási emlékművet és a tava-
szi választást is, ami az Európai 
Biztonsági és Együttműködési 
Szervezet (EBESZ) értékelése 
szerint „szabad volt, de nem 
tiszta”. Végül sajnálattal álla-
pítja meg: Orbán a keleti min-
taállamoktól a gyors növekedés 
receptjét nem tanulta el, csak a 
politikai minták másolásában 
jeleskedik.

Orbán Viktor tusnádfürdői beszéde, amelyben meghirdette a liberális demokrácia végét és a „munka 
alapú társadalmat”, nem csak Magyarországon, de világszerte felhördüléshez vezetett. A szomszéd ál-
lamokban, Csehországban, Németországban megjelenő írások szinte mind vészharangot kongattak: a 
szabadság és a demokrácia lebontásával Orbán az orosz, török, kínai államberendezkedés kialakításán 
munkálkodik.

Sajtóértesülések szerint Or-
bán Viktor lemondta washing-
toni útját, mivel ott továbbra 
sem számíthat vendégszerető 
fogadtatásra. A hűvös ameri-
kai-magyar viszony miatt a fe-
hér házban senki, a külügymi-
nisztériumban pedig csak egy 
helyettes államtitkár fogadta 
volna a magyar kormányfőt. 
Ráadásul az október 20-ra, a 
Georgetown Egyetemen ter-

vezett előadása is meghiúsult. 
Az egyetem ugyanis ragaszko-
dott hozzá, hogy Orbán nyilvá-
nos vitán válaszoljon a diákok 
kérdéseire. Ehhez azonban a 
jelek szerint nem volt kedve a 
fideszes politikusnak, aki mos-
tanában kerüli a vitákat, nyil-
vános eszmecseréket – a vá-
lasztási kampány során sem ült 
asztalhoz kihívóival.

Orbán nem vállalta

a vitát egyetemistákkal

Tisztelői fájdalommal értesül-
tek róla, hogy hosszas betegség 
után távozott az élők sorából a 
kiváló színművész, Bajor Imre. 

A halálhír természetesen bejár-
ta a magyar sajtót – kivéve a 
köztévét, amely egy szóval sem 
emlékezett meg róla. Később 
azzal indokolták ezt: Bajornak 

nem volt Kossuth-díja. Az ab-
szurd védekezésről hamar ki-
derült, hogy tarthatatlan, hiszen 
sok korábbi példa bizonyítja, 
hogy nem ezt a feltételt alkal-
mazzák szerkesztőik. Talán az 
volt a gond, hogy Bajor életé-
ben nem volt kimondottan Or-
bán-rajongó?

Elhunyt Bajor Imre, 
a köztévé hallgat
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Szuperhősök bírálták a trafikpályázatokat

Többet ér egy budai szavazat, mint egy kőbányai

A trafikok pályázati anyagait a 
Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium állítása szerint tizenketten 
bírálták el. Mindannyian ren-
des munkaidőn kívül, szabad-
idejükben dolgoztak a hivatalos 
verzió szerint. A Blikk számítá-
sa szerint, ha azt feltételezzük, 
hogy hétköznaponként öt órát 
túlóráztak ezek az emberek, 
hétvégéken pedig még 10-10 
órát foglalkoztak a bírálatok-
kal, akkor összesen 190 órájuk 
jutott a feladatra, fejenként. 
Összesen tizenötezer pályázat 
sorsáról döntöttek.
 
A testület tagjai között talál-
ni például a Fidelitas elnökét, 

fideszes parlamenti képviselőt, 
de államtitkárt, helyettes ál-
lamtitkárt, minisztériumi osz-
tályvezetőt és miniszterelnöki 
tanácsadót is. A bírálók közül 
senki sem vállalata, hogy meg-
magyarázza az újságnak a jo-
gosan felmerülő kérdéseket.  

Összesen 120 pontot lehetett 
elérni a pályázatokra, ennek 
épp a felét „szubjektív szem-
pontok” alapján osztották. 
Szekszárdon szivárgott ki egy 
hangfelvétel, ahol a jelek sze-
rint a helyi Fidesz-frakció épp 
a majdani győztesekről és vesz-
tesekről döntött. 

Alighanem természetfeletti képességekkel voltak megáldva azok, akik döntöttek arról, ki nyithat do-
hányboltot az egyes településeken, és kik azok, akiknek be kellett zárniuk akár évtizedek óta működő 
trafikjaikat. Egy-egy pályázat elbírálására ugyanis egyetlen perc jutott, számítások szerint.

A Fidesz új fővárosi válasz-
tási rendszert alkotott, és 
fogadott el sebbel-lobbal a 
nyár elején. Úgy írták át a já-
tékszabályokat, hogy ezúttal 
is nekik lejtsen a pálya. Az 
Alkotmánybíróság mindezt 
jóváhagyta vitatott ítéleté-
ben, pedig komoly problé-
mák vannak az új rendszer-
rel, amint arra az Eötvös 
Károly Intézet elemzése is 
rámutat.

A demokrácia alapja, hogy 
minden állampolgárnak azo-
nos joga és lehetősége van 
beleszólni a közügyekbe, leg-
főképp tehát egyenlő értéke 
van a választásokon minden 
szavazatnak. Az új budapes-
ti rendszer lényege azonban 
ennek ellentmondani látszik. 
A Fővárosi Közgyűlés tagjai 
ugyanis a korábbi ciklusokkal 
ellentétben nem külön pártlis-
tás szavazatok alapján kerül-

nek majd be a testületbe. A kerü-
leti polgármesterek (23 fő) adják 
a városháza nagyobb részét. A  
tagok kisebb hányada (9 képvi-
selő) pedig a pártok kompenzá-
ciós listáiról jut mandátumhoz.

Az Alkotmánybíróság rendkívül 
szoros döntéssel, 8-7 arányban 
jogszerűnek mondta ki a várat-
lan átalakítást. Pedig, ha egy-
más mellé tesszük a kerületek 
lélekszámát, látható, hogy óriási 

aránytalanságok vannak, lesz-
nek. Kőbánya lakossága mint-
egy nyolcvanezer fő, miközben 
például a budai I. kerületé alig 
huszonötezer. Kőbányán várha-
tóan a második helyezett polgár-
mesterjelölt is több szavazatot 
fog szerezni, mint a Várnegyed-
ben győztes induló. Mégis, 
mindkét kerület egyformán egy-
egy képviselőt szerez a Város-
házán. Igazságos ez így?

A Fidesz meghátrált, jöhet a 3-as metró felújítása?
Kunhalmi Ágnes, az MSZP 
budapesti elnöke szerint 
a Fidesz megijedt a fővá-
rosiak haragjától – illetve 
a szocialisták aláírásgyűj-
tő kezdeményezésétől –, 
és már készülődnek a las-
san életveszélyessé váló 
3-asmetró felújítására. A 

jelek szerint ugyanis hozzá-
láttak a munkálatok terve-
zéséhez. Ahogy Kunhalmi 
fogalmazott, „Tarlós István 
főpolgármester, Lázár Já-
nos és Seszták Miklós mi-
niszterek felfüggesztették 
az egymás közötti erőde-
monstrációt.”

A kormánypárti Magyar 
Nemzet értesülései szerint a 
tervezési költségek harma-
da uniós pénzből valósulhat 
meg. A szocialista politikus 
ugyanakkor arra emlékez-
tet, hogy épp a fideszes át-
szervezések miatt egyelőre 
egyáltalán nem folyósítanak 

pénzeket Brüsszelből. Kun-
halmi szerint a fővárosnak 
olyan vezetésre van szük-
sége, amelynek nem petíci-
ókban kell irányt mutatni, 
hanem magától is tudja a 
dolgát: az Orbán-kormány 
helyett a budapestiek érde-
keit védelmezni.
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Élő Norbert a polgármesterjelölt,
megvan a baloldali összefogás

Somlyódy Csaba, akit koráb-
ban az MSZP nevezett meg 
jelöltként, egyéni képviselői 
mandátumért indul az 5. Vá-
lasztókerületben – a Gyakorló 
utcai lakótelep külső fele és 
az alsórákosi rétek tartoznak 
körzetéhez. Somlyódy egyben 
a közös kerületi lista vezetője 
is.
Az augusztus 25-én induló 
ajánlásgyűjtő időszakban a 
baloldali aktivisták otthona-
ikban is megkeresik az ál-

lampolgárokat, de szeretettel 
várnak minden támogatót az 
MSZP és a DK irodáiban:

MSZP Kőbányai Szerveze-
te: Kada u. 120 (a CBA üzlet 
mögött)
Demokratikus Koalíció kép-
viselői iroda: Állomás u. 9. 
(bejárat a Vásárló utca felöl)

Az irodák 25-én déltől 20 órá-
ig, 26-án és 27-én 8-20 óra 
között, ezután munkanapokon 

8-18 óra között tartanak nyit-
va. A részletekről telefonon is 
lehet érdeklődni: 0670 / 779-
8353.

A megállapodás részeként az 
is kiderült, kik állnak startvo-
nalhoz az egyéni választóke-
rületekben, és a közös kom-
penzációs lista is összeállt.

Augusztus 13-án jelentette be az MSZP, a Demokratikus Koalíció és az Együtt-
PM kőbányai szervezete, hogy megállapodtak a választási együttműködésről 
a kerületben. Ennek értelmében október 12-én Élő Norbert, a DK politikusa 
lesz a baloldali összefogás polgármesterjelöltje.

A Népszabadságban jelent meg 
interjú az új „szociális ügyekért 
és társadalmi felzárkóztatásért” 
felelős államtitkárral, Czibere 
Károllyal. A politikus elismerte, 
hogy a szegénységi ráta romlott, 
a jövedelemkülönbségek pedig 
fokozódtak. Álláspontja szerint 
azonban „nem drámai” a felemel-
kedési utak szűkülése. Abban is 
egyetértett az újságíróval, hogy 
18 százalékról 27 százalékra 
emelkedett azon családok aránya, 
akik télvíz idején nem tudják be-
fűteni a lakásukat. De álláspontja 
szerint a rezsicsökkentés erre „re-
leváns választ” ad. És hogy szó 
szerint idézzük az államtitkárt: 
„Nem szabad azt az érzetet su-
gallnunk, hogy itt valami nagyon 
drámai folyamat történik, és hogy 
leszakadunk.”

A szegényügyi államtitkár szerint 
nem kell a hangulatkeltés

Azt már néhány hónapja tudjuk, hogy bezár Kőbányán a Danone – a valaha virágzó helyi tejipar utolsó 
bástyája. Ám a jelenség sajnos nem helyi probléma. Az utóbbi hetekben egymást érték a gyárak, vál-
lalatok bezárásáról szóló hírek. A Fidesz-kormány úgynevezett „stratégiai partnerei” sorra húzzák le a 
rolót.

Gyárbezárási hullám – ennyit érnek Orbán „stratégiai megállapodásai”?

Bár Orbán Viktor egymillió 
új munkahelyet ígért, leg-
utóbb pedig egyenesen mun-
kaalapú államról beszélt, a 
Matolcsy-féle unorthodox 
gazdaságpolitika eredmé-
nyei egyelőre váratnak ma-
gukra. A közmunkát leszá-
mítva nem látszik, hol tudna 
elhelyezkedni sok százezer 
álláskereső ember.

Az elmúlt hónapokban többek 
között a komáromi Nokia gyár 
is bejelentette, megszünteti ter-
melő tevékenységét. Kétezer al-
kalmazott, kétezer család kerül 
válságos helyzetbe – miközben 
a cég elvileg stratégiai partne-
ri megállapodást kötött Orbán 
Viktor kormányával. 

A Douwe Egberts budapesti 
kávépörkölő üzemének bezárá-

sát teljesen meglepetésszerűen 
közölték a 184 alkalmazottal. 
A Michelin gumiabroncsai sem 
Magyarországon készülnek 
ezentúl, a következő egy év so-
rán félezren kerülnek lapátra. 
Idén tavasszal végleg leállt a 
gödi Samsung gyár, ahol 2009-
ben még csaknem hétszázan 
találtak munkát, megélhetést. 
Nagy leépítéseket jelentett be a 
Telekom is, amely szintén stra-

tégiai partner. 1700 családban 
kezdhetik aggódva böngészni 
az álláshirdetéseket.

Joggal merül fel a kérdés, meny-
nyit is érnek ezek a megállapo-
dások, amelyeket a kormány 
lelkesen lobogtatott, mint gaz-
daságpolitikája sikerének bizo-
nyítékait?

Feketén őrizték az Adóhivatal székházát?
Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter lényegében el-
ismerte, feketén alkalmazott 
biztonságiak őrzik, őrizték a 
NAV székházát. A miniszter 
így fogalmazott Harangozó 
Tamás szocialista képvise-
lő kérdésére: „Közérdekű 
bejelentés alapján a NAV 

biztonsági szakterületén je-
lenleg is vizsgálat folyik az 
őrzésvédelmi területen eset-
legesen megvalósuló vissza-
élések feltárása érdekében.”

A közelmúltban hatalmas 
csalás-sorozatra derült fény, 
amelyben őrző-védő cégek és 

munkaerő-kölcsönző vállala-
tok is érintettek voltak. Hatal-
mas károkat okozva emberek 
sokaságát alkalmazták feke-
tén, vagy kevesebb munkaidő-
re bejelentve. Varga elmondta, 
az adóhivatalt őrző vállalatok-
nak joguk van alvállalkozókat 
felfogadniuk, és munkaerő-

kölcsönzőkkel is szerződhet-
nek.

(VS.hu cikke alapján)

Listás hely Jelölt Jelölő szervezet

1. Somlyódy Csaba MSZP

2. Patay-Papp Judit 
Vivien DK

3. Bányai Tibor 
Péter Együtt-PM

4. Lakatos Béla MSZP

5. Tóth András DK

6. Pintér Tibor Együtt-PM

7. Dr. Pénzes Károly MSZP

8. Tasnádi György DK

9. Tábi Attila Együtt-PM

10. Horváth Krisztián MSZP

11. Mustó Géza 
Zoltán DK

12. Árvainé Faludi 
Erzsébet Együtt-PM

13. Kobzi Vilmosné MSZP

14. Pilisy Sándor DK

15. Csonka Nikolett Együtt-PM

Választó kerület Jelölt Jelölő szervezet

1. Patay-Papp Judit 
Vivien DK

2. Bányai Tibor 
Péter Együtt-PM

3. Tábi Attila Együtt-PM

4. Mustó Géza 
Zoltán DK

5. Somlyódy Csaba MSZP

6. Tasnádi György DK

7. Horváth Krisztián MSZP

8. Pilisy Sándor DK

9. Tóth András DK

10. Dr. Pénzes Károly MSZP

11. Lakatos Béla MSZP

12. Pintér Tibor Együtt-PM
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A BIT Kőbányai Demokratikus 
Ifjúsági Szövetség adomá-

nyokat, támogatásokat 
gyűjt tevékenységének 

fellendítéséhez. 

Kérjük, ha van rá lehetősége,
támogassa Ön is.

Az Egyesület elsődleges célja a kőbányai közmű-
velődési, sport, környezetvédelmi, szociális, vala-
mint gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenységek 
kezdeményezése, szervezése a politikai közélet-
ben való aktív részvétellel.

Adószám: 19003300-1-42 
Bankszámlaszám: K&H Bank: 
10400157-50526684-67821006

Az új miniszter a jobboldalnak is sok

Amikor megalakult Orbán 
Viktor új kormánya, talán a 
legtöbben a nemzeti fejlesz-
tési miniszter, Seszták Miklós 
személyére figyeltek fel. Azóta 
szinte nem telt el úgy hét, hogy 
a kisvárdai ügyvéd neve ne ke-
rült volna elő a neve, legalábbis 
gyanús ügyletek kapcsán.

Először a kisvárdai cégtemető-
vel kapcsolatban kellett kínos 
kérdésekre válaszolnia. Mint 
kiderült, legalább hétszáz gya-
nús kisvállalkozás bejegyzésé-
ben működött közre 2001-2003 
között ügyvédként. Ezek tulaj-
donosai orosz, ukrán állampol-
gárok voltak, és szinte kivétel 

nélkül „cégtemetőben” végez-
ték. Ez azt jelenti, hogy mivel 
jellemzően nem fizették rende-
sen a közterheket, és működé-
sük sem volt szabályos, ezért a 
bíróság idővel felszámolta őket. 
Seszták, az ügyvédi titoktartás-
ra hivatkozva, néma maradt az 
ügyben – írta meg az Index.

Ezután gyorsan jött az off-shore 
botrány. Mint kiderült, Seszták 
cége, a Ramiris Autó körüli cég-
hálóban számos külföldi, ciprusi 
és Seychelle-szigeteki off-shore 
cég tűnt fel – olvashattuk a Nép-
szabadságban. Ezen a ponton 
már a kormánypártiként ismert 
Magyar Nemzet és a jobboldali 
Professzorok Batthyány Köre 
is aggodalmának adott hangot: 
vajon jó választás volt-e a kis-
várdai ügyvédet kinevezni az 
ország fejlesztési pénzeinek fel-
ügyeletére?

Az sem titok immár, hogy az Eu-
rópai Unió Csalás Elleni Hivata-
la vizsgálódott egy 2012-ben ki-
írt pályázat ügyében, amelyben 
Seszták is érintett volt. A Hiva-
tal jelentése nyomán az Unió a 
teljes támogatási összeget visz-

szavonta. Erről idén áprilisban 
értesítették a kormányt, amely 
szokatlanul gyorsan, egy szó 
nélkül elfogadta a döntést.

A pályázaton szélessávú inter-
netfejlesztésére lehetett támo-
gatást igényelni. A több mint 20 
milliárd forintot öt olyan cégnek 
ítélték meg, amelyek kevéssel 
korábban alakultak, minimális 
törzstőkével. Ráadásul mind az 
öt azonos címre volt bejegyezve! 
A tulajdonosok között megtalál-
ható egy cég, amelynek Seszták 
felügyelőbizottsági tagja és jogi 
képviselője is volt korábban.

A kereszténydemokrata politi-
kus láthatóan kezdi zokon ven-
ni a jogos kérdések sokaságát. 
Legalábbis a HírTV-nek így nyi-
latkozott augusztus elején: „Már 
annyiszor lenyilatkoztam, eze-
ket a dolgokat. Mindig megdöb-
benéssel tapasztalom, hogy most 
már öt-hat hete felteszik ezeket 
a kérdéseket, ahelyett, hogy in-
kább azt kérdeznék meg, hogy 
az elkövetkező hétéves ciklus-
ban a fejlesztési minisztérium 
a hétezermilliárd forintból mit 
fog elkölteni”.

Az „új” Orbán kormány nemzeti fejlesztési minisztere, Seszták Miklós körül kinevezése óta sokasodnak 
a botrányok. Előbb kisvárdai ügyletei, off-shore szálak, felszámolt cégek százai, illetve az EU Csalás El-
leni Hivatalának vizsgálata. Nem lesz ennek rossz vége?

Nem kevesebb, mint ötven-
milliárd adag oltóanyagot 
készített a francia központú 
állategészségügyi cég, a Ceva-
Phylaxia. A kőbányai gyár 95 
százalékban külföldre termeli 
a csirkék immunizálását szol-
gáló vakcinát – Kínától Bra-
zíliáig kőbányai szérummal 

védekeznek a Gumboró ba-
romfibetegség ellen.

A Phylaxia magyar, sőt kőbá-
nyai cég volt. 1912-ben azért 
hozták létre, hogy a sertés-
pestis ellenszerét kutassák. 
Kőbánya ekkoriban hatalmas 
disznótenyésztő központ volt 

– ennek emlékét őrzi többek 
közt a Mázsa tér neve is. A 
későbbiekben a cég más állat-
betegségekkel is felvette a har-
cot. A rendszerváltás után ér-
kezett a francia CEVA vállalat 
befektetőnek, azóta elsősorban 
a baromfi-betegségek elleni 
készítményeiről ismert a cég.

Világsiker a kőbányai vakcina
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Jön a Nagy 
Keresés Napja
Augusztus 30-án rendezik a Nagy 
Keresés Napja nevű versenyt, 
immár második alkalommal. A 
különös vetélkedőre a Hungexpo 
területén kerül sor, az Albertirsai 
úton. A fődíj nem kisebb, mint egy 
budapesti lakóparkban található 
garzonlakás tulajdonjoga. Ennek 
elrejtett kulcsát keresik a verseny-

zők. Palotás János, a rendezvény 
ötletgazdája sajtótájékoztatón el-
mondta, 40-50 ezer (!) résztvevő-
vel számolnak. A versenyzőknek 
előzetesen az info@dominiumvini.
hu email címen kell regisztrálniuk 
magukat. További részletek az in-
terneten, a www.dominiumvini.hu 
oldalon találhatóak.

Nem csak a gyümölcsleves vagy 
a spanyolok paradicsomlevese, a 
gazpacho lehet hideg. Uborkából 
(!) ugyanígy könnyű, friss fogást 
készíthetünk a nyári melegben. 
Az egészséges, nyomelemekben 
és vitaminokban gazdag leves 
akár nassoláshoz is kitűnő!

Hozzávalók két személy részére

Fél liter natúr joghurt
Egy közepes méretű kígyóuborka
Egy marék friss kaporlevél
Két-három csipet só
Némi citromlé, ha nem találnánk 
elég savanyúnak

Elkészítés

Ennél egyszerűbb leves nincs 
is! Az uborkát megmossuk, fel-
kockázzuk. Minden összetevőt 
egy nagy befőttes üvegbe, vagy 
magas falú lábosba teszünk, és 
botmixerrel összeturmixoljuk. 
Máris tálalható!

Idén már tizennyolcadik alkalom-
mal rendezik meg a Vegetáriánus 
Fesztivált, a Kőbányai Kulturális 
Központban, azaz a „Kőrösiben” 
(Szent László tér 7-14.). Az au-
gusztus 30-31-i eseményen nem 
csak a helyes táplálkozást bemu-
tató szakmai előadások és koncer-
tek, de főzőverseny is lesz. Erre 
augusztus 20-ig bárki nevezhet, 
aki nem hivatásos szakács, és 
bemutatná kedvenc vegetáriánus 
receptjét. Nevezni kétfogásos, 
vegan vagy lakto-vegetáriánus 
menüvel lehet. Az első fogás 
főétel körettel vagy egytálétel 
legyen, a második pedig saláta 
vagy édesség. Részletek a www.
kőrösi.org weboldalon található-
ak, jelentkezni a szigeti.monika@
korosi.org email címen lehet.

Hús nélkül, 
ízletesen

Könnyű nyári recept:

a hideg uborkaleves

Informatikai nyugdíjas klubot 
indít Újhegyen a Cselekedjünk 
Alapítvány idén nyár végétől. A 
klubnapokon, amelyekre szom-
batonként kerül sor, 9 és 19 óra 
között szórakoztató előadásokon 
és gyakorlatokkal ismertetik meg 
a világháló rejtelmeit az érdeklő-
dőkkel. Emellett egyéb progra-
mok, filmvetítés, kártya és sakk, 

receptbörze várja a klubtagokat. 
Akit érdekel a program, augusz-
tus 23-án és 30-án ingyenes nyílt 
klubnapon vehet részt. További 
információ a 0620/312-1890 te-
lefonszámon, haladó felhaszná-
lóknak az info@cselekedjunk.hu 
email címen érhető el.

Sosem késő megta-
nulni az internetezést!

SZOLGÁLTATÁS

BÁDOGOS, TETŐFEDŐ, ÁCS, KÉMÉNY-
FELÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALOK!
 TEL.: 280-1271, 06/20-532-7823
 
Ha tud olyan kis munkát, amit más nem 
vállal el, mi szívesen elvégezzük. Kőmű-
ves, burkoló, vízvezeték szerelő szak-
emberek állnak rendelkezésére.
 Tel.: 06/20-416-5879, 06/30-486-7472
  
FESTÉS - MÁZOLÁS - TAPÉTÁZÁS GYORS 
KEZDÉS, RÖVID HATÁRIDŐ. GIPSZKAR-
TONOZÁS. TEL.: 0630 5686255

BÁDOGOS, TETŐFEDŐ (BEÁZÁSOK 
MEGSZÜNTETÉSE) TETŐSZIGETE-
LÉS, BURKOLÁS, FESTÉS, KÖMŰVES 
(KÉMÉNYFELUJÍTÁS) MUNKÁK VÁL-
LALÁSA. CSALÁDI HÁZ ÉS LAKÁSFEL-
ÚJÍTÁS, 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. KI-
EMELTEN MAGAS ÁRON VÁSÁROLUNK 
FESTMÉNYEKET, PORCELÁNOKAT, ÓRÁ-
KAT, GYŰJTEMÉNYEKET, EZÜSTÖKET, 
ARANY ÉKSZEREKET, CSILLÁROKAT, 
SZŐNYEGEKET, PÉNZÉRMÉKET, KITÜN-
TETÉSEKET, ZONGORÁKAT, BÚTORO-
KAT, KOLONIÁLT IS. MINDENFÉLE LAK-
BERENDEZÉSI TÁRGYAT, HAGYATÉKOT 
KIÜRÍTÉSSEL IS. HÍVJON VAGY JÖJJÖN 
EL HOZZÁNK, KÉRÉSÉRE DÍJTALANUL 
KISZÁLUNK 1 ÓRÁN BELÜL HÉTVÉGÉN 
IS. MOBIL: 06 30 324 4986 

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

10% KEDVEZMÉNY! REDŐNY LEGOL-
CSÓBBAN A GYÁRTÓTÓL mobil- fix 
szúnyogháló, napellenző, szalagfüggö-
nyök reluxa, ÚJ KOLLEKCIÓ, két év  ga-
rancia. Ingyenes felmérés és árajánlat 
készítés. Tel.: 06 30 401 1029

OKTATÁS

Állásvállaláshoz: Targoncavezető, 
Emelőgépkezelő, Földmunkagépkezelő 
tanfolyamok, (20) 424-4843. Gépjármű-
vezetői Szaktanfolyamok: (GKI képzés) 
árufuvarozóknak, autóbuszvezetőknek. 
(20) 248-4700. Vállalkozáshoz: Áru-
fuvarozó, Autóbuszos, Taxis vállalkozói 
tanfolyamok. Gépjármű ügyintézői tanfo-
lyam, ADR képzés. (20) 938-4663, (1)261-
0078,  www.fuvinfoiroda.hu 

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

ÁLLÁS

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

RÉGISÉG

MAGÁNGYŰJTŐ AZONNALI KÉSZPÉNZ-
FIZETÉSSEL VÁSÁROL. FESTMÉNYEKET, 
BÚTOROKAT, PORCELÁNOKAT (HERENDI, 
ZSOLNAI STB.)  EZÜST TÁRGYAKAT, KERÁ-
MIÁKAT.  ELSŐ VÁSÁRLÓKÉNT MAGASABB 
ÁRAT FIZETEK. ÉRTÉKBECSLÉS, KISZÁLLÁS 
DÍJTALAN. TELJES HAGYATÉK FELVÁSÁR-
LÁS. TEL.: 06 20 593 06 87

KÁRPÁTI VIKTÓRIA KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROL 
BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, DÍSZTÁR-
GYAKAT, CSILLÁROKAT, ÓRÁKAT, KITÜN-
TETÉSEKET, HANGSZEREKET, KÖNYVEKET, 
BIZSUKAT, RUHANEMŰT, BOROSTYÁNOKAT, 
TELJES HAGYATÉKOT.  HÉTVÉGÉN IS HÍVHA-
TÓ. 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 te-
lek, 3 szobás családi ház, garázzsal összköz-

műves, tulajdonostól eladó. A ház alapmé-
rete: 110 m2. Tel.: 06 70 519 13 80

EGYÉB

NÁRAI ERIKA KIEMELT ÁRON VÁSÁROL 
MINDENNEMŰ RÉGISÉGET, VARRÓGÉPET, 
ÍROGÉPET, HANGLEMEZEKET, KÖNYVEKET, 
BÚTOROKAT, CSILLÁROKAT, FESTMÉNYE-
KET, PORCELÁNOKAT, ÓRÁKAT, EZÜST-
TÁRGYAKAT, PÉNZÉRMÉKET, BIZSUKAT, 
BUNDÁKAT,  RÉZ ÉS BRONZ TÁRGYAKAT. 
HAGYATÉKOK FELVÁSÁRLÁSA, DÍJTALAN KI-
SZÁLLÁS, ÉRTÉKBECSLÉS.
TEL.: 06-20-365-10-42

Igazi házi tepertő, füstölt kolbász, szalámi, 
sonka szalonna, hurka, disznósajt kapható!
Tel.: 06 20 440 9742

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

FESTÉS - MÁZOLÁS - TAPÉTÁZÁS GYORS 
KEZDÉS, RÖVID HATÁRIDŐ. GIPSZKAR-
TONOZÁS. TEL.: 0630 5686255



www.magazinlapok.hu


