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Mind itt élünk: sokkal több 
dolog köt össze minket, mint 
ami elválaszt.

Az embereket megnyug-
tatja a rendszer, szeretnék, 
ha minél több helyen lenne 
térfigyelő.

"Mindig a magam
útját jártam"

Interjú a 8-9. oldalon

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

Vincze Lilla

dr. Gyetvai Tibor
A kamera mindent lát
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Várom és megbecsülöm az ellenvé-
leményt is, ha Kőbányát szolgálja

Hogy ne kelljen többet félni!

Milyen kampányra készüljünk, és fő-
leg: hogyan őrizhetjük meg nyugal-
munkat a csatazajban?
Biztos, hogy idén tavasszal is kiélezett 
választási küzdelem elé nézünk. De azt 
hiszem négy év folyamatos kampánykor-
mányzása után a legtöbb embernek már 
csak az fog feltűnni, hogy ellenvélemény-
nyel is találkozik. Ilyenkor pár hónapig 
az ellenzék szava is hallatszik, nem csak 
a kormányoldalé. Viszont azt remélem, 
az emberek többsége már nem húzza fel 
magát a kampányidőszakban. A rendszer-
váltás óta ez a hetedik választási év, már 
megtapasztaltuk, hogy a csatazaj elülté-
vel megy tovább az élet.
Tehát azt mondja, hogy nem kell annyi-
ra komolyan venni a választást?

Egyáltalán nem. Az országgyűlési és az 
önkormányzati választás tétje hatalmas, 
országosan, és Kőbányán is. Én csak azt 
szeretném, ha a politika nem mérgezné 
meg a mindennatpokat, nem verne éket 
szomszédok, barátok, ne adj’ isten csa-
ládtagok közé. Mérlegeljenek, szavazza-
nak a legjobb jelöltekre, de a hétközna-
pokban tudjanak beszélgetni, kulturáltan 
vitatkozni.
Kőbányán miről szólnak a választások?

Arról, hogy nem lehet egész kerületeket 
büntetni, egész városrészekről lemon-
dani! Kőbánya egész Budapest motorja 
lehetne, ha vennék a fáradságot, és tu-
datosan végiggondolnák a fejlesztési irá-
nyokat. Az elmúlt négy év legnagyobb 
vesztesége talán nem is az, hogy egy 
helyben toporogtunk, hanem, hogy még 
tervek sem látszanak: hová tartunk, mi-
lyen jövőt szánnak a kerületnek és az itt 
élő hetven-nyolcvanezer embernek. Pe-
dig ehhez kellene szabni már ma is az 
óvodákat, az iskolákat, a közszolgáltatá-
sokat és a területfejlesztési stratégiát.
Ennek nyoma sincs, miközben négy éven 
át a kormány, a főváros és a kerület ve-
zetése is a Fidesz kezében volt. Csak épp 
úgy tűnik, ennél jobban érdekelte őket a 
hatalom bebetonozása. Ami persze más 

bajok forrása is.
Miféle bajok?
Évtizedek óta először újra félnek az em-
bernek! Rengetegen joggal féltik az ál-
lásukat, a családjukat, s bizony kétszer 
is meggondolják, szóvá merjék-e tenni 
a nagyon is látható problémákat. Nem 
kell baloldalinak lenni, elég egy önálló 
gondolat, egy meggondolatlan mondat, 
és máris jön a büntetés. Ennek minden-
képp véget kell vetni, mert mindenkire 
szükségünk van, szükségünk lesz a közös 
munkában. Én kifejezetten várom és meg 
is becsülöm az ellenvéleményt, ha Kő-
bányát szolgálja! Mind itt élünk: sokkal 
több dolog köt össze minket, mint ami 
elválaszt.

Olyan időszak következik, amikor az emberekre valósággal rázúdul a 
politika: hangos zűrzavarban kell okos döntést hozni a választásokon. 
Somlyódy Csabát, az MSZP kőbányai polgármester-jelöltjét kérdeztük, 
mire számít a következő hónapokban.

Interjú Somlyódy Csaba polgármester-jelölttel

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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Mi igaz abból a sajtóhírből, 
hogy az önkormányzathoz ke-
rülhetnek a rendőrségtől a tér-
figyelői feladatok és a reagáló 
erőket a közterület-felügyelet-
tel bővítenék?
Én is a sajtóból hallottam elő-
ször, a kerületi jegyző úr nyi-
latkozott az ügyben. Nekem 
erről hivatalos tájékoztatásom 
nincs. Annyit tudok, hogy volt 
egyeztetés, több verzió is fel-
merült, szóba került a térfigyelő 
rendszer működésének meg-
reformálása, de konkrétumok, 
időpontok nem hangzottak el és 
a rendőrség nem kapott tájékoz-
tatást. 
Jelen állapot szerint az biztos, 
hogy március 31-ig a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság és a Kő-
bányai Önkormányzat között 
érvényes a szerződés a térfigye-
lő rendszer kizárólagos rendőri 
működtetéséről. 
Mit gondol az elképzelésről, ez 

a rendőrségi munka egyfajta 
kritikája?
Úgy gondolom, hogy a két szer-
vezet közös működésében sok 
lehetőség van. Igaz, hogy az 
utóbbi időben bővültek a közte-
rület-felügyelet jogkörei, a rend-
őrségre szükség van, hiszen pél-
dául egy elkapott autófeltörővel 
vagy utcai tolvajjal szemben az 
eljárást csak a kapitányság tudja 
lefolytatni. 
Tehát jó ötletnek tartja a kö-
zös működést?
Én a magam részéről támoga-
tom a közös fellépést, kiegészít-
hetik egymás munkáját. Konk-
rét példaként említeném, hogy 
a közterület-felügyelő azonnal 
kihallgatható tanúként a bünte-
tőeljárás során és a vele együtt 
intézkedő rendőr jelentése azon-
nal közokiratnak minősül. 
A lakosság hogyan reagált a 
térfigyelőkre? Beavatkozás-
nak tartja vagy megérti, hogy 

az ő érdekét is szolgálja?
Többségük örül, és egyre inkább 
szeretnék, ha minél több helyen 
lenne. Ha valaki nem akarja, 
hogy a háza vagy az autója lát-
szódjék a kamerában, kérheti, 
hogy takarják ki. Ilyen eset ke-
vés van, az embereket inkább 
megnyugtatja a rendszer. Csak 
ezen a héten már három bűncse-
lekmény leleplezésénél is jelen-
tős szerepe volt a kameráknak.
Milyen a kapcsolat a polgárőr-
séggel?
A Kőbányán jelenleg működő 
két polgárőr szervezet sok se-
gítséget nyújt a rendőrségnek. 
Több ezer óra közös szolgálat 
van a hátuk mögött, fontos a 
szerepük a megelőző tevékeny-
ségben. Rövidesen Óhegyen is 
megkezdi működését a polgár-
őrség, ami azért fontos, mert ott 
még nincs térfigyelő rendszer, 
ezért az egyik kedvenc terepe a 
bűnözőknek.

A héten már három esetben sikerült tolvajt fogni Kőbányán a térfigye-
lő kamerával. Segítségével gyorsan azonosították és részben elfogták a 
rendőrök az éjszaka hűtőkkel vagy tévékészülékkel távozó betörőket. El-
képzelhető, hogy a jövőben a térfigyelés a rendőrségtől a közterület-fel-
ügyelethez kerül. Dr. Gyetvai Tibor rendőrkapitánnyal beszélgettünk.

Figyelő szemek

Ezért ne cipeljen tévét
az éjszakában

Így jártak…

Belefutottak a kamerá-
ba azok a tolvajok, akik a 
sportuszodából loptak el 
két jégkrémes hűtőt. A tér-
figyelő felvétele alapján 
azonosították a betörőket. 
Egyiküket elfogták, a má-
sikat keresik, de ismerik.

Szintén a héten a térfigye-
lő segítségével sikerült 
leleplezni a tévé-tolvajt. 
A monitoron azt látták az 
ügyeletesek, hogy éjszaka 
egy ember cipel egy té-
vét, ami nem nevezhető 
szokványosnak. A gyanús, 
tolvajnak látszó személyt 
sikerült a kamerán kersztül 
azonosítani, s már keresik!  

A minap hajnalban is volt 
egy trükkös lopás, ahonnan 
szintén van térfigyelő fel-
vétel, így van nyom, amin 
el lehet indulni. 

4 az 1-ben. Így nevezték 
el a rendőrök azt az autóst, 
akit karácsonykor jogo-
sítvány nélkül, vezetéstől 
eltiltva, ittasan és érvény-
telen forgalmival szűrtek ki 
a forgalomból. Mint a vicc-
ben, de ezúttal igaz. 

10 ezer forinttal próbálta 
„elintézni” az ügyet az a 
külföldi autós, akit közle-
kedési szabálysértés miatt 
állítottak meg. A rendőr el-
lenállt, elfogta és előállítot-
ta a szabálysértőt.

BÜNTÉNY
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Figyelő szemek

A törvényben meghatározott 
módon havonta hirdetményben 
kell közölni a közös tulajdonú 
részeket érintő, közüzemi dí-
jakból származó megtakarítá-
sokat, méghozzá részletezve, 
szolgáltatónként.

A törvényt teljesíteni kell, mi-
közben gyakorlatilag nem telje-
síthető. Így vélekedik a Magyar 
Társasházkezelők Országos 
Szakmai Szövetségének a szó-
vivője, aki maga is lát el társas-
házkezelői feladatokat.

Langer Ivánné szerint a legna-
gyobb gond ott van, ahol a lakók 
maguk kezelik a társasházat, 
megosztva, felváltva végzik a 
munkát, természetesen plusz 
díjazás nélkül. Ha nem felelnek 
meg a törvénynek, még bírságot 
is róhatnak rájuk, miközben in-

gyen dolgoznak. Képtelenség 
tőlük elvárni, hogy másoljanak, 
táblázatokat, kimutatásokat ké-
szítsenek – teszi hozzá a társas-
házi szakember.

Persze a nagy kezelőcégeknek 
sincs ingyen a papír, a nyom-
da, a másolás, a közlekedés és 
a plusz munka. Egyikük kiszá-
molta, hogy egy évben 3 millió 
forint többletkiadása lehet. 

Vannak esetek, amikor a ház 
nem vagy alig érintett a rezsi-
csökkentésben, azonban akkor 
is ki kell rakni a tájékoztatást, 
gyakorlatilag a semmiről. 

Langer Ivánné komoly problé-
mának látja, hogy sok lakó azt 
hiszi, az intézkedéssel automati-
kusan csökken a közös költség. 
Ez azonban aligha lehetséges 

a lepusztult, elhanyagolt pri-
vatizált társasházakban, ahol 
több évtizedes felújítást kell 
pótolniuk, mert gázvezetéket, 
elektromos hálózatot kell cse-
rélni, szinte használhatatlan a 
víz- és csatornavezeték, meg a 
tető is sürgős felújításra szorul. 
Az alultervezett költségvetésből 
pedig bajosan lehet majd akár a 
legszükségesebb karbantartáso-
kat is elvégeztetni.

Arra viszont biztosan jó lesz az 
új szabályozás, hogy a lakókat a 
közös képviselők és persze egy-
más ellen is hangolja. Jöhetnek 
a fel- és bejelentések, mert a ki-
függesztett, de másnapra eltűnő 
tájékoztatók mellé nem állítható 
biztonsági őr. Újabb szomorú 
példája annak, amikor a politika 
nem tiszteli a magánszféra hatá-
rait.

2014. február 1-től módosul a társasházi törvény. A közös képviselő vagy 
az intézőbizottság térítésmentesen köteles tájékoztatni a tulajdonosokat 
a rezsicsökkentések végrehajtásáról.

Az én házam,
a Fidesz vára?

A mi zsebünkbõl
pótolják a kiesõ
rezsit
A kormánypártok fő vá-
lasztási jelszava a rezsicsök-
kentés. Hatalmas pénzek 
mennek el a hangzatos pro-
pagandaüzenet reklámjára. 
Ám ha a számok mögé né-
zünk, kiderül: a rezsicsök-
kentés árát is mi fizetjük: „a 
másik zsebünkből”. 

A főváros tavaly vásárolta ki a 
Vízművek külföldi tulajdonosait, 
jó 15 milliárdért. A tervek szerint 
a korábban nyereséges vállalat 
banki hitelt vett volna fel, hogy 
törlessze adósságát, ám miután 
a kötelező rezsicsökkentés és 
a közműadó tavaly több mint 3 
milliárd, idén további 4 milliárd 
forintos többletkiadást jelent, a 
veszteséges cégnek egyik bank 
sem kíván hitelt adni. Marad 
tehát a főváros költségvetése – 
azaz valamennyiünk pénze.
Hasonló a helyzet a teljesen fő-
városi tulajdonú Főtávnál, amely 
korábban ugyancsak nyereséges 
volt, de a rezsicsökkentés 2013-
ban 5,3 milliárd, idén újabb 4,2 
milliárd veszteséget hoz. A hi-
ányt itt is az állami költségvetés-
ből – tehát a „megsegített” adófi-
zetők pénzéből pótolják. Ezért is 
jut kevesebb az egészségügyre, 
az iskolákra, szociális ellátásra 
és sok minden másra. 

Schmidt Jenő, a Települési Ön-
kormányzatok Országos Szövet-
ségének elnöke a rezsicsökken-
tés kompenzációjának tavalyi 
állami költségeit 52 milliárd fo-
rintra becsülte – amikor még az 
újabb, 11 százalékos csökkentés 
nem volt ismert. 

A legnagyobb baj, hogy a kivé-
reztetett közműcégek borítékol-
hatóan nem fognak fejleszteni, 
és talán a karbantartáson is spó-
rolni igyekeznek majd. Csak re-
mélni lehet, hogy nem lesznek 
nagyobb üzemzavarok, kimara-
dások. 
(Forrás: Magyar Narancs)

REZSI

Valóban kevesebbet fizetünk?
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Felháborodott kutyatartók most a peticiok.
com weboldalon aláírásokat gyűjtenek a 
tervezett változtatások ellen. Több ezren 
írták már alá a kezdeményezést, amelyben 
többek között ezt olvashatjuk: 
"Mi kutyatartók és kutyákért dolgozók, 
elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy fel-
hívjuk a figyelmet: a sokadik olyan törvény 
készül, ahol közel kétmillió állampolgárt 
büntetnének azért, mert kutyát tart. A békés 
egymás mellett élésre, a kulturált állattar-
tásra vonatkozó szabályozásokkal maxi-
málisan egyetértünk - sok felelős állatvédő 
szervezet dolgozik is ezért. Lehet látszat-
megoldásokat felmutatni, lehet a kutyafut-
tatóra mutogatni, de egy szerényebb lehető-
ségekkel bíró vidéki ember környezetében 
nincs kutyafuttató - és vizsgázni sem lesz 
pénze, lehetősége. És ki vizsgáztat? Meny-
nyiért? Ki készíti fel a kutyát? Mennyi-

ért? S mire fordítják a befolyt összeget?
 
Igaz, a kutyák nem szavaznak, de a kutyá-
sok igen. Sokadszor adóztatják meg őket - 
és semmit sem kapnak cserébe. Miért nem 
lehet kompromisszumos megoldásokat ta-
lálni? Miért kell kétmillió embertől elvenni 
az örömet, hogy a kutyájával labdázzon a 
mezőn, elmenjen futni az erdőbe? Tiszte-
lettel kérjük, ne tegyék számunkra élhe-
tetlenné ezt az országot, és ne büntessenek 
tovább azért, mert megosztjuk otthonunkat 
négylábú barátainkkal!" – olvasható a fel-
hívásban.

Fertőző kutyafuttatók

Az ügyről megkérdeztük Korom Gábort, 
a Tükör kutyaiskolák alapítóját, aki részt 
vesz a Vidékfejlesztési Minisztérium ille-

tékeseivel folytatott tárgyalásokon. Mint 
elmondta, döntés még nem született, de úgy 
tapasztalják, hogy a kormányzat részéről 
készek mindkét oldal érdekeit figyelembe 
vevő megállapodásra, amelyre az év későb-
bi szakaszában lehet számítani. Az ismert 
kutyakiképző véleménye szerint a gazdik 
számára is fontos, hogy kedvencük leg-
alább a feltétlenül szükséges mértékben fe-
gyelmezett legyen, hiszen ezzel nem csak 
a környezetet, hanem az állat testi épségét, 
életét is védjük. Korom szerint egyébként 
a kutyafuttatók nem jelentenek megoldást 
a problémára: azok területe többnyire nem 
nagy, ott (még gondos gazdik esetén is) 
igen sok ürülék gyűlik össze, fertőzés-ve-
szélyt jelentve állatra, emberre egyaránt.

Mint elmondta, új gond, hogy egyes önkor-
mányzatok, mint pl. a 13. kerületi, vagy a 
debreceni, saját hatáskörben máris kiadtak 
rendeletet, amellyel tiltják a kutyák póráz 
nélküli sétáltatását, s a területfelügyelők 
büntetik is a rendelet ellen vétőket. A kér-
dés egységes rendezése annál is fontosabb, 
hogy megelőzhessék az olyan tragédiákat, 
mint legutóbb a 12. kerületben, ahol egy 
vadász a magaslesről lőtt agyon egy gaz-
dájával az erdőben sétáló border colliet. Az 
eset sajnos nem egyedülálló - az ország más 
részeiből is jelentettek már ilyen drámát.

Törvény készülne arról, hogy kutyát lakott területen – csakúgy, 
mint a természetben - csak pórázon sétáltathatunk, aki megsze-
gi a tilalmat, sok ezer forintos bírságot fizet. A póráz-kötelezett-
ség alól felmentést kapnának azok a kutyák, amelyek vizsgán 
igazolják, hogy fegyelmezettek, nem jelentenek veszélyt senkire 
és semmire.

Nem minden kutya jelent veszélyt

Kutyaügyek
Bírság vagy vizsga

KUTYAFUTTATÓK
KŐBÁNYÁN

1. Rottenbiller parkban
2. Vásárló utcai játszótér melletti terület
3. Tavas utca – Bányató utca sarok
4. A Lavotta és a Harmat utca találkozásánál 
a volt bánya területén ideiglenesen kijelölve
5. Halom utca-Veszprémi utca sarkánál
6. Bebek utcában
7. Óhegy-parkban
8. Tavas utca-Mádi utca sarkán
9. Gőzmozdony utcában
10. Zágrábi utcában
11. Csilla utca ki nem épített területén 
(Gyöngyike utca végénél)
12. Balkán utca – Somfa köz sarkán
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Kollátosz Jorgosz görög származású ze-
neművész Budapesten született. Zenei te-
hetsége már korán megmutatkozott.
Tizenhárom éves korában alakította meg 
első együttesét Mítikas néven, amelyben 
énekelt és buzukin játszott. A zenekarral 
számos koncerten és fesztiválon vettek 
részt.
Tizenhét évesen önálló szólólemezt adott 
ki. Együttesével az eredeti autentikus gö-
rög hangzást mutatták be az érdeklődő 
közönségnek.
Középiskolai és felsőfokú tanulmányait is 
zenei sikerek kísérték. 2007-ben elnyerte 
a legjobb zeneszerzőnek járó díjat az 
Arcus Nemzetiségi Színházi Találkozón. 
2008-ban együttesével ő képviselte a ma-
gyarországi görögséget egy Görögország-
ban rendezett ünnepség sorozaton.
Tanulmányait a bécsi Tanárképző főis-
kolán fejezte be 2012-ben. Jelenleg a 
klarinét művészi mesterképzés mellett 
zenepedagógusként is tevékenykedik. 
Második, saját szerzeményeit tartalmazó 
szólólemezét készíti „Odüsszeusz utazá-
sai” címmel.

Tökéletes a magyar nyelvtudása, de még 
mindig úgy érzi, jobban beszél görögül.  
Szülei görögök, ő maga már a harmadik 
generáció, aki Magyarországon született. 
– Görög is meg magyar is vagyok,– oszt-
ja meg vívódásait. Erős az itteni kulturális 
környezet, de a család talán még fontosabb, 
hiszen - mint mondja - őt görögnek nevel-
ték. Szinte minden héten felteszi magának 
a kérdést, hol kéne élnem? – Muszáj látnom 
a tengert, hiányzik a görög mentalitás, de a 
kettősség is jó dolog – meséli.
Mindig épp a másik helyre vágyik, de sze-
rencsére gyakran utazhat. Élt Németor-
szágban és Ausztriában is, ott nem érezte 
jelentőségét annak, hogy honnan jött. Ha 
Görögországba megy, azt mondják, „meg-
jött a magyar”.
Kollátosz Jorgosz (28) fiatal kora ellené-
re komoly érdemeket szerzett a magyar-
országi görög kultúra valamint a magyar-
görög kulturális kapcsolatok ápolásában, a 

görög népzene, a hagyományok és népszo-
kások megőrzésében, átörökítésében. Az 
általa szervezett görög néptánc és népzene 
tanfolyamok, kulturális rendezvények hosz-
szú évek óta méltán népszerűek a magyar-
országi görögök és a görög kultúra rajongó-
inak körében. A Pro Cultura Minoritatum 
Hungariae díjat komoly megerősítésnek 
érzi, meglepődött, amikor jelölték.
A legbüszkébb a Kőbányán működő Gö-
rög Klubra. Ide nem csak a környéken 
élők járnak, és sok magyart is érdekel a 
nyelv, a tánc, a kultúra. Van, aki a görög-
országi nyaralás után keresi újra a hangu-
latot. Járnak fiatalok, idősek, hatévestől a 
nyolcvanasokig. A fővárosban ez az egyik 
legnagyobb közösség. A Havasi Gyopár 
civil szervezettel együttműködve tornát 
is szerveznek nyugdíjasoknak. Lapjuk, az 
Ellinismos magyarul és görögül is megje-
lenik, az ellinismos.hu címen megtalálható 
a neten. Érdemes rákeresni!

Itt született, itt nőtt fel és tanult, de máig nem tudja, magyar-
nak vagy görögnek tartsa magát. Kollátosz Jorgosz a Kőbányai 
Görög Önkormányzat elnöke. Nemrégiben magas állami kitün-
tetéssel ismerték el munkáját, amit a helyi görög közösségért 
tesz évek óta.

Az állami kitüntetést komoly megerősítésnek érzi

Görögnek lenni
Magyarországon

BÚCSÚ
Döbbenten fogadtuk a szomorú hírt, hogy 
Molekné Margitka, a kőbányai MSZP 
egyik volt alapszervezeti titkára 2013 de-
cemberében elhunyt. E megkésett sorokkal 
szeretnénk búcsút venni tőle. Tudjuk, az 
emberi lét törékeny ezen a földön, mégis 
nehéz elhinnünk, hogy eltávozott.
Kevés olyan kőbányai lakos van, aki ne is-
merte volna, ne hallott volna róla. Arról az 
asszonyról, aki oly sok embernek adott erőt, 
hitet. Arról az asszonyról, aki életcéljául 
mások életének jobbítását, megkönnyítését 
tűzte ki. Ragyogó szervezőképességét is en-
nek szolgálatába állította. 
A kőbányai idősek számára színvonalas 
táncos délutánokat szervezett hétről hétre, 
amiről napokig meséltek a résztvevők. A 
társaság lelke volt az agilis, mindig vidám 
Margitka.
Óriási űr marad utána mindannyiunk szívé-
ben. Méltó volt a szeretetre, hiszen szeretet-
tel tudott örömet szerezni másoknak. Csak 
köszönettel tudunk emlékezni rá embersé-
géért és a baloldalon végzett munkájáért.
A Sirály és a Húsos alapszervezet, Milászné 
Ani, Dr. Pénzes Károly és Novák Gyula



Hány Vincze Lilla van és melyik az iga-
zi?
Sok színes Vincze Lilla van, sokféle arc-
cal és hangulattal. Egész életemben ke-
veredett bennem a zene, a színház, a kép-
zőművészet, mert ezt hoztam magammal 
a családból. Édesapám rajzolt, festett, a 
bátyám építész, gyerekkoromtól különféle 
hatások értek. Nagyon színes életet éltünk, 
úgy nőttünk fel, hogy állandóan zenéltünk, 
verseltünk. Siófoki lakásunk egyfajta kul-
turális szalonként működött. Ugyanakkor 
meghatározta életünket a Balaton, a ter-
mészet közelsége.

Végül mi döntött a zene mellett?
Korán kiderült, hogy nehezen viselem a 
kötöttségeket, a szigorú szabályokat. Újí-
tó, kísérletező típus vagyok, ezért olyan 
műfajt kerestem, ahol a magam útját jár-
hatom. A komolyzene túl merev volt, úgy 
éreztem, ott nem lett volna lehetőségem 
a kísérletezésre. A pop és a verses műfaj 
sokkal izgalmasabb, mert ott magadnak 
kell megtalálnod a hangod, a saját zenei 
világod. Gitároztam, dalokat szereztem, 
előadtam. Nagyon erős volt az irodalmi 
hátterem, fontos volt a költészet már gye-
rekkoromban.

Közben vártam, hogy megtaláljam azt a 
csapatot, akivel ezt az utat járhatjuk. 
Ez a csapat volt a Solaris?
Egy koncert után hangzott el tőlem a sors-
fordító mondat: megtisztelő volna, ha kez-
dő énekesnőként írnának nekem dalokat. 
Nagyon kedvesen reagáltak, és megígér-
ték, hogy kerítünk rá alkalmat, mihelyt 
lesz új próbaterem. Mivel én ezt az aka-
dályt is komolyan vettem, elővettem min-
den szervezőkészségemet, és Kőbányán, a 
Pataky mellett pár héten belül ez is meg-
oldódott. Ez után közös örömzenélések, 
koncertek következtek. Egy darabig az 
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„Mindig a magam
útját jártam”

Vincze
Lilla

Mindig izgatta a műfajok közötti játék, azért tudott több lábon állni, mert vállal-
ta az újításokat. Igazi kísérletező típus. Újra fellép régi zenekarával, a Napoleon 
Boulevard-ral, zeneiskolát vezet, van egy kamarazenekara és templomi koncer-
teket ad. Régi szerelme, a repülés után visszatért a vitorlázáshoz, és több örök-
befogadott állatot gondoz a Fővárosi Állatkertben.



egyetemi klubokban még párhuzamosan 
a Solarissal egymás után muzsikáltunk, 
majd az 1986-os siófoki Interpop Fesztivá-
lon már Napoleon Boulevardként elnyer-
tük a közönség fődíját.
Következett hat csodálatos és lendületes 
évünk, rengeteg koncerttel, külföldi feszti-
válokkal, minden lemezünk Arany Lemez 
lett. 

A közös sikerek után a zenekar is átala-
kult, miért? 
Mivel a változás szele már nem csak a 
dalainkban fújt át, de éreztük a bőrünkön 
is, így a 90-es évek elején közös meg-
egyezéssel elváltak útjaink, mert emberi 
és művészeti elképzeléseinket nem tudtuk 
összeegyeztetni. A zenekar egyik része pár 
évig még Napoleon Boulevardként zenélt 
új énekesekkel, én pedig külön úton épít-
getem társaimmal azóta is énekesnői pá-
lyámat.

Mennyire sikerült?
Megvalósíthattam olyan zenei világokat, 
amik korábban kimaradtak, bátrabban 
és felkészültebben játszhattam műfajok-
kal, technikákkal.1991-ben jelent meg az 
első olyan lemezem, ami popköltészet és 

crossover (műfajok közötti átjárás) volt 
együtt. Amelyben a komolyzenei átirat 
pop-rock formában érvényesül és az éne-
kesnő a klasszikus stílust keveri a modern 
technikákkal.
Több cd és videoklip után 2008-ban meg-
valósult a jelenlegi crossover műfajban 
játszott dalok lemeze is: Angyalnak, ma-
dárnak címmel. Beethoven Figlio Perduto-
tól Wolf Péter Ave Maria-ján keresztül 
saját dalok, és Napoleon feldolgozások, 
másképp. Kamarazenekarommal járjuk a 
templomokat, koncerttermeket, és 2010 
óta megújulva koncertezik a Napoleon 
Boulevard.

Az egymást érő tehetségkutató verse-
nyek idején van még igény ilyen „régi-
módi”, valódi értékeket kereső iskolá-

ra?
Én csak olyanokat 
vállalok, akik ezt el-
fogadják, akikkel 
együtt tudunk gon-
dolkodni. Sokféle ta-
nár van, ha ez valaki-
nek nem jön be, keres 
mást. A tanítványok 
nagy részét valóban 
csak az érdekli, hogy 
minél előbb sztár le-

gyen, a külsőséget, a gyors sikert hajszol-
ja. De én nem ezeket tanítom. Én nem azo-
nosulok ezekkel az értékekkel. Azoknak a 
tehetségkutatóknak látom értelmét, ahol 
a zenészek saját szerzeményekkel lépnek 
fel. Olyanon én is szerepeltem. Ezek a fia-
talok viszont akkor vannak bajban, amikor 
a saját világukat kell megteremteni. A te-
hetségkutató után derül ki, hogy mennyire 
tud kreatív lenni, mit tud kezdeni magával, 
tud-e saját zenei világot alakítani.

Legutóbb épp az egyik tanítványa nyer-
te meg az X-faktort, nincs itt ellentmon-
dás?
Természetesen boldog vagyok, hogy amíg 

együtt dolgoztunk, lelkileg, technikailag 
fel tudtam készíteni. Talán meg tudtam 
értetni vele, hogy ez a műfaj olyan, mint 
egy sportverseny, erősnek, kitartónak kell 
lenni. Nem vághatom el egy tehetségnek 
az útját csak azért, mert nem értek egyet 
ennek az egésznek a szellemiségével és 
működési mechanizmusával.
 
Milyen zene jelenti a pihenést?
Olykor a csönd zenéje, mert amikor meg-
telik az ember lelke túl sok zenével, ki kell 
engedni magából, hogy újra töltődhessen. 
Ilyenkor elvonulok a világtól.

Hova?
Ahonnan érkeztem, a Balatonra vitorlázni, 
vizet és napot imádni. Kirándulni, utazni, 
biciklizni, kis állatainkkal együtt mindezt 
élvezni.

Mi lett volna, ha nem zenész?
Mivel imádok repülni és sokáig hobbim 
is volt, stewardess. Rendező is szívesen, 
vagy zenei szerkesztő pl. egy rádióban. 
A másik vágyam is teljesült, szeretek ta-
nítani, és előbb voltam pedagógus, mint 
hivatásos énekes. Jelenleg is élvezem pár-
huzamosan mind a két oldalt, amiből én is 
folyamatosan tanulok.

MC
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„ A tanítványok nagy részét 
valóban csak az érdekli, hogy mi-
nél előbb sztár legyen, a külső-
séget, a gyors sikert hajszolja.”

Vincze Lilla és a Napoleon Boulevard



            főváros                                     KŐBÁNYAI MAGAZIN  10

Egyre többen szeretnének válto-
zást a tavaszi választások után – 
ez derül ki számomra azokon az 
utcafórumokon, amelyek során 
személyesen találkozhattam a 
választókkal Kőbányán, mint az 
összefogás jelöltje.

Az összefogás jelöltje,
a változás embere Burány Sándor

Összefogással a változásért Kőbányán is

A beszélgetéseken az emberek őszintén elmond-
ták, hogy nagyon elégedetlenek a Kőbányai ön-
kormányzat és az Orbán-kormány intézkedése-
ivel. Sajnos egyre többen vannak azok, akik az 
utóbbi két évben veszítették el a munkájukat és 
munkanélküliként már nincs hova forduljanak. 
Az emberek nem veszítették el a reményt, ezút-
tal is bíznak az MSZP-ben és a baloldali össze-
fogásban. Bíznak abban, hogy nem csak kell, de 
lehet is változtatni sorsukon, mindenekelőtt új 
munkahelyek teremtésével.

Az Újhegyen élők örömmel fogadták, hogy a 
panellakások korszerűsítését kiemelt ügyként 
kezelem, mivel meggyőződésem, hogy a re-
zsiköltségek érdemben és hosszútávon csak 
így csökkenhetnek. Ígéretet tettem, hogy győ-
zelmem esetén a felújítási munkák nem fogják 
teljesíthetetlen kiadásokra kényszeríteni az ott 

lakókat. Szinte mindenki szóvá tette a közbiz-
tonság javításának ügyét. Igazuk van a kőbá-
nyaiaknak, amikor minél több térfigyelő ka-
merát szeretnének, főleg az eddig elhanyagolt, 
kevésbé forgalmas utcákban is. Ezért is szerepel 
programomban a halaszthatatlan teendők között 
a közbiztonság.
Nincsenek kicsi vagy nagy problémák! Min-
denki sorsa, véleménye számít. Ezért a jövőben 
legalább hetente három alkalommal leszek az 

utcákon és remélem, hogy minél többen szeret-
nének beszélgetni velem Kőbányáról, és közös 
ügyeinkről. Burány Sándor

Ha személyesen szeretne 
találkozni, akkor

a sandor.burany@mszp.hu e-mail 
címen, vagy a (0620) 466-8492-es 
mobiltelefonszámon veheti fel 

velem a kapcsolatot.

Kőbányán is új országgyűlési választási 
körzetek jöttek létre. A Kispesttel közös 
körzet legesélyesebb ellenzéki indulója 
Burány Sándor.
Burány baloldali politikusként már négy-
szer kapott bizalmat választóitól. Kihívói 
mindig voltak szép számmal, de olyan so-
hasem akadt, aki elkötelezettebben képvi-
selte volna a kispestieket, mint ő. Mindig 
is választói között és értük élt, dolgozott. A 
bizalom töretlen volt iránta akkor is, ami-
kor miniszterként vagy éppen államtitkár-
ként szolgálta az országot és a hétköznapi 
embereket. A magas hivatalok ‒ sokakkal 
ellentétben ‒ nem szédítették meg Bu-
rányt. Közvetlenségét, nyugalmat sugárzó 
egyéniségét, higgadt, közérthető szakmai 
érvelését sokan ismerik és elismerik. Mű-
szerészből képezte magát közgazdává, 
majd politikussá, ezért is ismeri választóit, 

beszéli nyelvüket. Ugyanaz az arc köszön 
vissza ránk a kőbányai utcákon, mint akit 
országosan ismert politikusként láthatunk 
a televíziókban, hallhatunk a rádiókban. 
Választói méltó képviselete számára nem 
kampányfeladat, hanem mindennapi fele-
lősségteljes vállalás. Ezért korábban azok 
is támogatták szavazataikkal, akik liberá-
lis, konzervatív vagy zöld értékeket valla-
nak. A közös sikereket tudatos, követke-
zetes munkával érte el.
Az összefogásra a változás érdekében 
most is szükség lesz. Ezt tudják azok is, 
akik kiszámíthatóbb életre, nyugalomra, 
biztonságra vágynak Kőbányán. Aki Bu-
rány Sándort támogatja, ezt az esélyt adja 
meg önmagának, családjának, tágabb kö-
zösségének, Kőbányának.

-deka-

Somlyódy Csaba, Kőbánya MSZP-s polgármesterjelöltje (balra)
és Burány Sándor az összefogás jelöltje (jobbra) egy utcafórumon
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Az Ön céljai reálisak?

Sokaknál komoly fogadkozással kezdődik az 
új év, mit tesz és mit nem jövőre, leszokik, rá-
szokik, lefogy vagy meghízik, futni fog……
vagy csak folytatja úgy, ahogyan eddig. Fel-
mérték, mely fogadalmakat tartjuk be legin-
kább?
A változásokat fogadók közül a fogyást válasz-
tók a legeredményesebbek, a Thomson Reu-

ters felmérése szerint az Egyesült Államokban 
47 százalék le tudott adni kilókat, nemcsak 
ígérgetett.
A dohányosoknál rosszabb a helyzet. Több 
mint 40 százalék határozott arról tavaly, hogy 
szakít káros szenvedélyével, de nekik csak ne-
gyedük ért el valamilyen eredményt e téren.
Thomson kutatásai szerint legtöbben azt fo-

gadják majd meg, hogy rendszeresen sportol-
nak. Sláger marad idén is a testsúly csökkenté-
se és a cigaretta elhagyása.
Hazánkban is vezetik a listát a hasonló ígére-
tek. A fogyás, a sport, a káros szenvedélyek 
elhagyása mellett sokan tervezzük, hogy több 
időt szánunk a kedvteléseinknek, vagy jobban 
fogunk takarékoskodni. Milyen tapasztalato-
kat érdemes megfontolni, hogy valóban sike-
resek legyünk?
Ha egy konkrét időpontot, például születésna-
pi bulit vagy nyaralást tűzünk ki a fogadalom-
ban, akkor az különösen erős motiváció lehet. 
Nemcsak az időpont maga fontos határvonal, 
de a kitűzött eseménykor – siker esetén – egy 
jó adag elismerést is bezsebelhetünk a jelenlé-
vőktől. Ez szintén segít a betartásban, esetleg 
az ígéret meghosszabbításában.
Ne tűzzünk ki irreális célokat, inkább több 
lépcsős tervvel álljunk elő. Az apróbb sike-
rek, részeredmények segítenek majd folytatni 
a „küzdelmet”. Különösen hasznos ezt a taná-
csot például a takarékoskodásnál alkalmazni. 
Inkább örüljünk a havi félretett összegeknek, 
mint fél év után a sikertelenségen lehangolód-
va gyorsan elverjük, ami addig összegyűlt.

Új év, új élet?

Tóth Aranka varrónő

Három gyerekem van, akiket egyedül neve-
lek. Elhatároztam, hogy kedvesebb leszek 
hozzájuk. Úgy érzem, hiányolják, és sokszor 
megrónak, hogy türelmetlen vagyok velük. 
Nem lesz könnyű, mert mindhárman kama-
szok és tényleg fel tudnak húzni.

dr. Gyetvai Tibor
rendőrkapitány

Nem teszek fogadalmakat, mindig célokat 
tűzök ki magam elé és megpróbálom azokat 
elérni. Egy embernek el kell határoznia, ho-
gyan cselekszik, és ehhez tartania kell ma-
gát, függetlenül attól, hogy az éppen ünnep-
napra vagy hétköznapra esik. 

Lakatos Béla optikus

Fogadalmamat a gyerekek érdekében hoz-
tam. Végigjárom az óvodákat, iskolákat és 
mindenütt felhívom a figyelmet, hogy ne ha-
nyagolják el a fiatalok a szemüket. Időben 
ellenőrizzék látásukat és minden tanterem-
ben törődjenek a megfelelő világítással.

Gelniczky Józsefné nyugdíjas

Elhatároztam, hogy idén nem dőlök be egyet-
len politikusnak sem. Egyiknek sem hiszem 
el, amit ígér, bármelyik párthoz is tartozzék. 
Inkább segítem a gyerekeimet, amennyire 
csak tudom, és többet fogok törődni a vidé-
ken élő, idős édesanyámmal. 

Somlyódy Csaba képviselő

Megpróbálkozom a lehetetlennel. Igyek-
szem az életemet úgy szervezni, hogy egy-
formán jusson belőle a családomra, az uno-
káimra és a választókra is. Ez az év nehéz 
lesz mindannyiunknak, de számítok a támo-
gatókra otthon és a közéletben is.

Vincze Lilla énekesnő

Fogadalmam a vágyaimhoz kapcsolódik. 
Mindent megteszek azért, hogy megvaló-
sulhasson régi álmom, egy művészeti szalon 
megalakítása a Benczúr Házban, és dolgozni 
fogok azért, hogy ugyanott megtarthassam 
vadonatúj sanzon-estem.

Új évi fogadalmak Kőbányáról…
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Sokan gondolják, hogy a hetekig tartó 
„nagy zabálás” után a legegyszerűbb, 
ha néhány napig koplalunk, csak fo-
lyadékot iszunk vagy méregtelenítünk.

Zacher Gábor toxikológus témával kap-
csolatos véleménye közismert. A szak-
ember átverésnek tartja a méregtelenítő 
kúrákat, szerinte ez csak a fitneszipar 
találmánya, egyszerű pénzgyűjtő akció 
jómódúaknak. 
Az orvos szerint a modern toxikológia 
szerint dózis teszi a mérget, vagyis nincs 
az a szer, amelynek ne lenne mérgező 
adagja. Legfeljebb ezt a mennyiséget 
nem tudjuk megenni, mert nem fér be-
lénk, inkább agyonüti az embert. A mé-
regtelenítés divatját nagyon meglova-
golta az üzleti világ, az emberek pedig 
nagyon hiszékenyek, és bedőlnek egy 
csomó trükknek, például különleges-
nek mondott lábfürdőkre, tapaszokra, 
őssejtstimulálóként árult anyagokra ad-
nak ki pénzt. 
Zacher Gábor szerint azonban ehhez 
nem kell elvonulni: ha valaki erőt vesz 
magán, életmódot vált – ami nem igényel 
több tízezer forintos kúrákat –, akkor is 
feltöltődhet lelkileg. A toxikológus azt is 
hangsúlyozta, egyes eljárások veszélye-
sek lehetnek, kérdés például, hogy min-
denki alkalmas-e a léböjtkúrára. Vannak 
olyan krónikus betegségek, amelyek 
mellett a kizárólagos folyadékfogyasz-
tás halálos is lehet. Nagyon fontos tehát, 
hogy a helytelenül méregtelenítésnek ne-
vezett eljárásokra vállalkozók előzőleg 
tájékozódjanak.

Nem kell
méregdrága kúra

Idén is várja önt a művelődési ház

Programok a Kőrösiben

A lelket is megnyugtatja

CSEH TAMÁS emlékest
2014. január 18. 14.00

A magyar kultúra napja alkalmából és a magyar 
örökség díjas Cseh Tamás emlékére rendezen-
dő napon nem hivavtásos előadók éneklik a 
dalokat, a dalszövegíró, fotó és klip pályázat 
nyertesei mutatják be alkotásaikat. A pályamű-
vek előzetes zsűrizése után a legjobb előadók 
és alkotók meghívást kapnak, hogy produkció-
jukat a kulturális központ színpadán, élőben is 
bemutathassák. 

CSIRIBIRI – Halász Judit
koncertje
Gyerekeknek és felnőtteknek
2014. február 15. 16.00

Zenészek:
Anti Tamás - akusztikus gitár, mandolin, ének
Bartha Tibor - billentyűs hangszerek, hegedű, fu-
rulya, ének
Födő Sándor - basszusgitár, ének
FODO - dob, ütőhangszerek
Móricz Mihály - gitár, ének

Müller Péter a nőkről 
Interaktív előadás, könyvbemutató
2014. február 7. 18.00

„Összeomlóban van a sok ezer éves férfiuralom. 
És születőben a nők lelkében elfojtott igazi és 
örök Én-élmény. Az emberiség történetének leg-
nagyobb fordulatát éljük. A férfilélek katarzisát 
és a női lélek önmagára ébredését. Sorsunkban 
és párkapcsolatainkban olyan drámák zajlanak, 
amelyeket nemigen tapasztaltunk a múltban. Fér-
finak és nőnek ezért nehéz élni manapság. A fér-
finak vissza kell találnia elárult, magas szellemi 
valójához és alázatához.

Hideg délutánokon testet, lelket kényeztethet 
egy jó forró csokival. Nem kell hozzá más, mint 

7 dkg étcsokoládé
7 dl tej
1 kiskanál őrölt fahéj
3 tojás
a díszítéshez:
csokoládépor

A csokoládét apró darabokra törjük, majd a 
tejjel és a fahéjjal egy lábasban tűzre tesszük. 
Addig melegítjük, amíg a csokoládé megol-

vad. Ekkor félrehúzzuk, és a felvert tojást bele-
öntjük. Ezután lassan kevergetve felforraljuk, 
majd előmelegített poharakba vagy csészékbe 
öntjük, a tetejét csokoládéporral megszórjuk. 

Finom és habos
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HOROSZKÓP
Kos (III.21. – IV.20.)
A hónap javarészét a Vénusz és a 
Merkúr kedvezőtlen fényszögei 
határozzák meg. Ne hagyja, hogy 
érzései elragadják, most inkább 
hideg fejre lesz szüksége.

Bika (IV.21. – V.21.)
A retrográd Szaturnusz miatt szür-
kébbnek láthatja a világot, mint 
Németh Lászlóné fejlesztési mi-
niszter parlamenti felszólalásait. 
Vegye észre az élet apró örömeit!

Ikrek (V.22. – VI.22.)
A Jupiter nagyobb felfordulást 
hozhat magánéletében, mint a 
Klebelsberg Központ az oktatás-
ban. De ha erős és higgadt marad, 
még jól is kijöhet belőle. Kerülje 
a felesleges veszekedést!

Rák (VI.22 – VII. 22.)
Hullámhegyek és hullámvölgyek 
jellemzik érzelmi életét febru-
ár közepéig. Ügyeljen rá, hogy 
az emóciók ne homályosítsák el 
éleslátását: fontos döntéseket kell 
meghoznia, lehetőleg tiszta fejjel!

Oroszlán (VI.23 – VIII. 23.) 
Legendás vitalitása és küzdőszel-
leme átsegíti a tél nehéz hetein, de 
a Neptunusz átvonulások arra em-
lékeztetik, ne vegye túl komolyan 
a hajtást, néha álljon meg pihenni 
is!

Szűz (VIII. 24. – IX. 23.)
Az új év a spórolásra és rendte-
remtésre hajlamos szüzeknek jól 
indul, elemében érezheti magát. 
Dicséretes, hogy környezetével 
sokat törődik, de ne hanyagolja el 
önmagát, egészségét sem: ha rég-

óta tervezi, most feltétlenül men-
jen el orvoshoz!

Mérleg (IX. 24. – X.23.)
Szükség lesz híres béketeremtő 
készségére. Környezetében ön-
nek fontos emberek vitájában kell 
igazságot szolgáltatnia. Menni 
fog!

Skorpió (X. 24. – XI. 22.)
Magabiztossága most könnyen 
bajba sodorhatja. Kétszer is gon-
dolja meg, ha munkájában na-
gyobb változtatásokra készül. 

Nyilas (XI.23. – XII.21.)
Az Uránusz erőt ad, hogy inspirá-
ciót meríthessen a nehézségekből 
is, és látszólag vesztes helyzeteket 
is előnyére változtasson. Ez azon-
ban csak akkor fog sikerülni, ha 
saját céljait és ütemtervét követi!

Bak (XII. 22. – I. 20.)
Meglepően energikusnak, kipi-
hentnek érzi magát. Erre minden 
bizonnyal szüksége is lesz: nagy 
változások, előrelépés alapjait 
rakhatja le a következő hetekben.

Vízöntő (I. 21. – II.19.)
Engedje szabadon álmodozó, ro-
mantikus énjét! Ha meg tud feled-
kezni a hétköznapok nyűgjéről, új 
szerelmet ígér a Vénusz és a Nap 
kedvező fényszöge.

Halak (II.20. – III.20.)
Ne hagyja, hogy kihasználják! 
Ügyelnie kell saját szempontjai, 
érdekei érvényesülésére is, külön-
ben annak sem tud majd segíteni, 
akinek szüksége volna rá.

Sudoku – keresztrejtvény 
számokkal

Az 1979-ben feltalált játék szabályai egyszerűek: töltse ki a hiányzó mezőket úgy, hogy minden 
sorban, oszlopban és kis négyzetben is szereplejen az összes szám, 1-től 9-ig. Jó rejtvényfejtést!Mit tudnak az angolok 

Kőbányáról
A Wikipédiát, az interneten ingyenesen 
hozzáférhető lexikont százmilliók olvas-
sák világszerte. Belenéztünk: megtalál-
juk-e például a Kőbányát a nagy világ-
nyelveken írt szócikkekben? De mennyire 
– meglepően nagy terjedelemben és többé 
kevésbé pontos adatokkal. A lexikon an-
gol kiadása emlékeztet arra, hogy a ke-
rületnek erős ipari, ezzel szakszervezeti 
hagyományai vannak, míg a szocializmus 
összeroppanását követően napjainkban a 
középosztályt vonzza a nagy kiterjedésű, 
különböző építészeti környezeteket kíná-
ló kerület. Az angol Wikipédiára rákat-
tintó olvashatja, hogy a söriparáról híres 
kerületben készülő Kőbányai világos „a 
szocialista rend idején egyfajta nemze-
ti ital volt”, de értesül arról is, hogy az 
egykori rákosi repülőtéren, ahol a magyar 
repülés úttörői dolgoztak az első világhá-
ború előtt, egyszer Louis Bleriot is részt 
vett egy versenyen.
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A VÁLTOZÁS EMBERE
AZ ÖSSZEFOGÁS JELÖLTJE

Budapest 9. választókerület
Kőbánya − Kispest

Burány Sándor
képviselőjelölt

Mobil: (0620) 466-8492
E-mail: sandor.burany@mszp.hu

SZOLGÁLTATÁS

BÁdoGoS, TeTŐFedŐ, ÁCS, KÉMÉNYFeL-
ÚJÍTÁSI MUNKÁT VÁLLALoK! 
TeL.: 280-1271, 06/20-532-7823
 
Ha tud olyan kis munkát, amit más nem 
vállal el, mi szívesen elvégezzük. Kőmű-
ves, burkoló, vízvezeték szerelő szakem-
berek állnak rendelkezésére. 
Tel.: 06/20-416-5879, 06/30-486-7472
  
GYÓGYPedIKŰr, MANIKŰr, TeLJeS TeST, 
TALPMASSZÁZS/NeM SZex/. GYeNGÉd 
CSoNTKoVÁCSoLÁS BoWeN TeCHNIKÁ-
VAL, AMITŐL eLFeLeJTHeTI NYAKFÁJÁ-
SÁT, LUMBVÁGÓJÁT 2-3 ALKALoM UTÁN. 
ILdIKÓ TeL.: 295 3998, 20 335-5653

FeSTÉS - MÁZoLÁS - TAPÉTÁZÁS GYorS 
KeZdÉS, rÖVId HATÁrIdŐ. GIPSZKArTo-
NoZÁS. TeL.: 0630 5686255

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

KÉSZPÉNZÉrT VeSZeK BÚToroKAT, 
FeSTMÉNYeKeT, dÍSZTÁrGYAKAT, ÓrÁ-
KAT, PorCeLÁNoKAT, KÖNYVeKeT, 
HANGSZereKeT, BIZSUKAT, ÍrÓGÉPeT, 

VArrÓGÉPeT, SZŐrMÉT, HAGYATÉKoT, 
dÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. 
TeL.: 06 20 544 0027 

ÉV eLeJI 10% KedVeZMÉNY! redŐNY 
LeGoLCSÓBBAN A GYÁrTÓTÓL mobil- 
fix szúnyogháló, napellenző, szalagfüg-
gönyök reluxa, ÚJ KoLLeKCIÓ, két év  
garancia. Ingyenes felmérés és árajánlat 
készítés. Tel.: 06 30 401 1029

EGÉSZSÉG

AZ ÁrUHÁZ PATIKA AJÁNLATA: 
Safeguard antibakteriális szappan (80 g) 
99 Ft, AquaClean felnőtt fogkefe 99 Ft, 
Cynex ajakápolók többféle ízben 99 Ft, 
Camea tusfürdők (250 mg) 249 Ft. 1191. 
Bp., Kossuth tér 4-5. (Áruház sarkán). 
Nyitva: H-P-ig 8-19 óráig, Sz.: 8-13 óráig.

INGATLAN

eLAdÓ – KIAdÓ INGATLANoKAT Kere-
SeK -  KÍNÁLoK   A  KerÜLeTBeN. AJÁN-
LAToK : www.ilonalak.hu  
TeL: 06-20-364-4237  HÉTVÉGÉN IS!!!    

OKTATÁS

Állásvállaláshoz: Targoncavezető, eme-

lőgépkezelő, Földmunkagépkezelő 
tanfolyamok, (20) 424-4843. Gépjármű-
vezetői Szaktanfolyamok: (GKI képzés) 
árufuvarozóknak, autóbuszvezetők-
nek. (20) 248-4700. Vállalkozáshoz: Áru-
fuvarozó, Autóbuszos, Taxis vállalkozói 
tanfolyamok. Gépjármű ügyintézői 
tanfolyam, Adr képzés. (20) 938-4663, 
(1)261-0078,  www.fuvinfoiroda.hu 

Angol és olasz nyelvoktatás kezdők-
nek, újrakezdőknek, haladóknak. 
Érettségire, felvételire, nyelvvizsgára, 
állásinterjúra felkészítés. Kedvezmé-
nyes óradíjak. Tel.: 06-30-858-1068.

MATeMATIKA ÉS FIZIKA TANÍTÁS ÁLTA-
LÁNoS ÉS KÖZÉPISKoLÁSoK rÉSZÉre. 
KerÜLeTBeN HÁZHoZ MeGYeK. TeL.: 
06 70 20 14 228

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

ÁLLÁS

Gépkezelőket, csomagolókat keresünk 
3 műszakos munkarendbe Budapest 

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

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

RÉGiSÉG

KISPESTI RÉGISÉG ÜZLET! 

xIx. KerÜLeT NÁdASdY U. 158. KI-

eMeLTeN MAGAS ÁroN VÁSÁroLUNK 

FeSTMÉNYeKeT, PorCeLÁNoKAT, 

ÓrÁKAT, eZÜSTÖKeT, ArANY ÉKSZe-

reKeT, CSILLÁroKAT, SZŐNYeGeKeT, 

PÉNZÉrMÉKeT, KITÜNTeTÉSeKeT, 

ZoNGorÁKAT, BÚToroKAT. MINdeN-

FÉLe LAKBereNdeZÉSI TÁrGYAT, HA-

GYATÉKoT KIÜrÍTÉSSeL IS. HÍVJoN 

VAGY JÖJJÖN eL HoZZÁNK, KÉrÉSÉre 

dÍJTALANUL KISZÁLUNK 1 ÓrÁN Be-

LÜL. H-V-IG, 10-18 ÓrÁIG.

MOBIL: 06 30 324 4986 



www.magazinlapok.hu


