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 „ Ne a tükröt hibáztasd, ha a képed ferde! ”

Interjú a 6-7. oldalon

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

Hegedűs 
D.Géza

A jó, a rossz és a csúf – 
zsírsavak az ételekben.

13. oldal

Blöff vagy valóság?
10. oldal

EP-választás

Nyugat vagy kelet – 
merre tovább, Magyar-
ország?
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Fényesedhetnek 
a rozsdaövezetek Kőbányán is

A rezsi ma se 
kevesebb, mint 
2010-ben

Miből működnek majd az 
önkormányzati cégek?

Az Orbán-kormány az 
elmúlt másfél évben 8-20 
százalékkal lenyomta 
ugyan a rezsiköltségeket 
- ám azok így is a 2010-es 
szint közelében járnak. 
Ezt mutatják a Központi 
Statisztikai Hivatal hite-
les adatai.
 
A Fidesz-kormánynak 
ugyanis csak a választáso-
kat megelőző időszakban 
volt fontos a közüzemi 
költségek csökkentése - 
korábban évekig nem za-
varta a gáz- az áram és az 
egyéb rezsiköltségek fo-
lyamatos emelkedése, 
amelyek állami hozzájá-
rulás nélkül nem léphettek 
volna életbe. Orbánék most 
javarészt állami kézbe 
akarják venni a közszol-
gáltatásokat. A kérdés csak 
az, hogy a kivásárlásokkal 
hány tízmilliárdos újabb 
adósságok terhelnek majd 
ezért valamennyiünket, s 
honnan veszik a további, 
számlálatlan milliárdokat, 
amelyekből kipótolják az 
állami, valamint az ön-
kormányzati cégek óriási 
veszteségeit?

Azokról a további, csilla-
gászati összegekről nem 
is beszélve, amelyekre 
szükség lesz majd, hogy a 
közművállalatok elvégez-
hessék a nélkülözhetetlen 
felújításokat, beruházáso-
kat. Egy máris bizonyos: 
ezekhez az annyit szidott 
EU forrásai messze nem 
lesznek elegendőek.

A tervezési folyamatban három terület kap 
kiemelkedő szerepet. A Duna menti területek 
fejlesztése, a barnamezős, úgynevezett rozsda-
övezetek fellendítése és a szociális városrész-
rehabilitáció.

A folyamat nem csupán a fővárosi és kerületi 
önkormányzatok együttműködése miatt újsze-
rű, hanem azért is, mert az embereknek is lehet 
szava a tervezési folyamat során. A projektek-
hez a résztvevők Európai Uniós forrásokat is 
felhasználhatnak.

Zöld helyett barna

Budapest komoly területfejlesztési tartalékok-
kal rendelkezik: jelentős kiterjedésű, mintegy 
1250 hektárnyi, korábbi funkcióját vesztett, 
használaton kívüli vagy alulhasznosított terü-
lete van. A kilencvenes évek elejétől több ki-
ürült ipari ingatlan és barnamezős terület funk-
cióváltása megindult. Azonban sok helyen, így 
Kőbányán is, még bőven maradt teendő.

A valaha szebb napokat látott, ma lepusztult 
rozsdaövezetek rendbetétele a környezetvé-
delem és a légszennyezettség miatt is fontos 
feladat. Nagyon sok múlik azon, hogy milyen 
új funkciót, rendeltetést találunk ezeknek az 
ingatlanoknak, mert egész városrészek fejlődé-
si pályája múlhat ezen. A zöldmezős területek 
beépítése ugyanis értékes szabad területet vesz 
el.
 
Elengedhetetlen tehát ezeknek a területeknek 
az újra pozícionálása, átstrukturálása és újra-
hasznosítása. 

A használaton kívüli, illetve alulhasznosított 
területek jelentős hányada klasszikus értelem-
ben vett barnamezős – azaz egykor ipari, köz-
lekedési, katonai funkcióval bíró – területek-
nek tekinthető, de számos olyan, akár belvárosi 
üres ingatlan is besorolható ebbe a kategóriába, 
ahol a jövőbeli beruházás célja az új funkció 
megtalálásával a környezet javítása.

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. A 
Gyömrői úton, a Maglódi úton, vagy a MÁV 
Északi Járműjavító területén, a Kőbányai 
úton is látni erre példákat.
 
Lepusztult városrészek, társadalmi egyen-
lőtlenségek

A növekvő társadalmi egyenlőtlenségek és 
a lakásprivatizáció által gerjesztett folyama-
tok az utóbbi két évtizedben szinte szétsza-
kították Budapestet: a közterek és épületek 
állapota egyes városrészekben drasztikusan 
leromlott, a felújítások elmaradtak, a hát-
rányos helyzetű lakosság egy helyre kon-
centrálódott. A kilencvenes évek óta számos 
városrész-rehabilitációt megcélzó program 
próbálta kezelni e komplex problémakört, 
eltérő eszközökkel és eredménnyel. Mivel a 
térbeli és társadalmi egyenlőtlenségek, va-
lamint számos egyéb probléma (a lakosság 
eladósodottsága) sok esetben a lakhatási vi-
szonyokra vezethető vissza, fontos, hogy ezt 
a kérdést is kezeljék a következő évek fej-
lesztési programjai. 

Rendezetlen Duna-part

A Duna Budapest történelmében mindig is 
jelentős szerepet töltött be. A folyó és a tele-
pülés kapcsolata azonban a városfejlődés so-
rán megszakadt, a közel hatvan kilométernyi 
dunai partszakasz nagy hányada rendezetlen. 
A közlekedésben és a turizmusban rengeteg 
a kiaknázatlan lehetőség. 

A Dunát be kell vonni a város életébe. Köny-
nyebbé kell tenni a folyó és a folyópart meg-
közelíthetőségét. A zöld területek növelése 
mellett a gazdasági hasznosításban is bőven 
vannak még tartalékok.

Az egyeztetések, a tervezési munkák elkez-
dődtek. Nagy kár, hogy még mindig csak 
találgatni lehet, mit terveznek Kőbányán!

2014-től új fejlesztési programon keresztül érkezhetnek fejlesztési pén-
zek Budapestre. A kerületi önkormányzatok és a főváros közösen dönt-
hetnek, mire fordítsuk az unós forrásokat.
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Ugyan, mit tehet értünk
az Európai Parlament?

Tisztelt Olvasók, Kőbányai Barátaim!

Szeretném ezúton is megköszönni a támo-
gatást és bizalmat, amit Önöktől kaptunk az 
országgyűlési választáson.  Kerületünkben a 
baloldal kapta a legtöbb egyéni és listás sza-
vazatot.  A szocialista Burány Sándor szer-
zett mandátumot – köszönjük!

A választás eredménye jól ismert, ismét a 
Fidesz-KDNP alakíthatott kormányt. A leg-
nagyobb ellenzéki frakció a Magyar Szocia-
lista Párté. Azt is sejthetjük, mire számítha-
tunk az Orbán-kormánytól. Felcsúton lassan 

már repülőtér is épül, miközben Kőbányára 
valószínűleg kevesebb figyelem jut.
 
Épp ezért, nagyon fontos szerepe lesz a 
helyben született, kőbányai kezdeményezé-
seknek, programoknak a következő évek-
ben.  Aktívabb önkormányzati munkára, ci-
vilekre, igazi lokálpatrióta összefogásra lesz 
szükségünk, hogy egyről a kettőre jussunk. 
Burány Sándor személyében ehhez tapasz-
talt, felkészült szövetségesünk lesz az Or-
szággyűlésben. A szocialista képviselő nem 
akármelyik, hanem a Költségvetési Bizott-
ság elnöki tisztségét tölti be a Parlamentben.

Május 25-én választjuk meg európai par-
lamenti képviselőinket.  A tét nagy: az 
Európai Parlamentnek ma már vétójoga 
van uniós költségvetési kérdésekben. Az 
európai szocialisták programja a munka-
helyteremtésre épül. Célunk, hogy már 
a minimálbér és a minimum-nyugdíj is 
biztos megélhetést szavatoljon minden 
uniós országban. Azért küzdünk, hogy a 
pályakezdők számára garantált legyen az 
elhelyezkedés, a nők bére, nyugdíja ne 
maradjon el a férfiakétól. Sürgetjük, hogy 
az Unió tehetősebb országai vállaljanak 
nagyobb áldozatot a keleti és déli tagálla-
mokért, köztük hazánkért. Egy szocialista 
többségű EP sokat tehet Kőbányáért is. 

Elkél a segítség: Brüsszel átmenetileg min-
den magyarországi kifizetést leállított.  Az 
Orbán-kormány ugyanis közvetlen politikai 
ellenőrzés alá akarja vonni a hazai uniós pá-
lyázatokat.  Munkahelyek tízezreiről, több 
ezermilliárd forintról van szó. Magyarorszá-
gon és Kőbányán jószerivel egyetlen méter 
járda sem épül uniós pénzek nélkül! Mind-
annyiunk jövőjét, boldogulását kockáztatja 
a Fidesz és a Jobbik, amikor szembe megy 
Európával, természetes történelmi és gazda-
sági közösségünkkel.

Mutassuk meg május 25-én, hogy a magya-
rok helye Európában van! Magyarország 
fejlett nyugati ország szeretne lenni, euró-
pai fizetésekkel és lehetőségekkel. Olyan 
képviselőkre van szükségünk, akik munkára 
vállalkoznak, nem csak hőzöngésre. Arra 
kérem Önt is, hogy menjen el szavazni, és 
támogassa a Magyar Szocialista Párt listá-
ját. Saját magunk, gyerekeink és unokáink 
boldogulása a tét. 

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

Somlyódy Csaba
polgármesterjelölt, MSZP
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A külső kerületek szívhatnak…

A Levegő Munkacsoport civilszervezet 
külön tanulmányt szentelt a tervezett 
dugódíj várható hatásainak. Ennek lényege, 
hogy behajtási díjat szednének a Hungária 
körút vonalán az autósoktól. Ez az út a 
szervezet tanulmánya szerint járhatatlan.
 
A javasolt megoldás ugyanis nem 
csökkentené Budapesten a légszennyezést, 
csak áttolná a centrumból a perifériára, 
például Kőbányára. De gondok vannak 
a rendszer fenntarthatóságával is. 
Budapesten nem szedhető akkora behajtási 
díj az autósoktól, mint a példának tekintett 
Londonban, viszont az üzemeltetési 
költségek nem sokkal maradnának el az 
angol rendszerétől. A dugódíj, behajtási 
díj vagy más díjfizetés képes ugyan 

csökkenteni egy övezetben az oda behajtó 
gépkocsik számát, de ez a torlódásokat, 
dugókat alig befolyásolja. 

A Levegő Munkacsoport szerint a kordonos 
behajtási díj a mai parkolási rend mellett 
arra ösztönzi az agglomerációból budapesti 
munkahelyre igyekvőket, hogy a kordon 
közelében találjanak parkolóhelyet. Így 
ezeknek a területeknek a parkolási és az 
ezzel járó levegőszennyezési terhelése 
abnormálisan megnő. A Hungária körút 
határvonala mentén torlódásos puffer-
zónává válna több érintett városrész. 

Nagy gondok fenyegetnek Kőbányán is, 
ahol az átmenő forgalom torlódása miatt 
állandósulhatnak a dugók. Előre látható, 

hogy a nagyobb csomópontok környékén 
közelharcot kell majd vívni a nem itt 
lakókkal a parkolóhelyekért. Ha nincs elég 
P+R parkoló, márpedig láthatóan nem 
lesz elég, akkor maradnak a kis utcák, 
közterületek.
 
A „kordonos”, vagy más néven zónahatáros 
típusú útdíjjal szemben és a Levegő 
Munkacsoport szakemberei a megtett úttal 
arányos útdíj mellett érvelnek.
Nagy kár, hogy a fővárosi és a kerületi 
önkormányzat hallgat arról, hogyan 
kezelnék a várható problémákat. Ha vannak 
is terveik, már hozzá kellett volna fogni a 
munkához. 

A főváros és a 10. kerület vezetése láthatóan tovább halogatja a dugódíj bevezetéséhez elkerülhe-
tetlenül szükséges intézkedések meghozatalát. 2016-tól csak fizetség ellenében hajthatunk be au-
tóval a Belvárosba, a szabályozás és a forgalom szervezése azonban késik.

A centrumból a perifériára

KÖKI - megszűnt az ingyenes parkolás
330 férőhelyes, háromszintes őrzött 
parkoló nyílt a KÖKI Terminál 
bevásárlóközpont mellett. A 3-as 
metró végállomásánál így már 
több mint 500 autót hagyhat ott 
a gazdája, ha tömegközlekedéssel 
utazik tovább. Azonban ez még 
mindig nem elég, ráadásul elég 
drága megoldás is a munkába 
igyekvőknek.

A bevásárlóközpont parkolójában 
ugyanis ezzel párhuzamosan 
emelkedtek a költségek. Már csak 

20 percig lehet ingyen parkolni. 
Ha valaki minden nap kilenc óráin 
át akarja otthagyni autóját, az, 22 
munkanappal számolva, havonta 
13.200 forintos költséget jelent – a 
bérlet árán felül. Az új parkoló ennél 
olcsóbb: havonta 7.700 forintból 
megoldható – már ha találunk 
benne helyet. Szakértők szerint 
ugyanis több tízezer új parkolóra 
lenne szükség Budapesten, hogy 
a dugódíjas rendszer rendesen 
működhessen.

A legnagyobb is kicsi: nem oldja meg a gondokat az új P+R parkoló sem
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Somlyódy javaslatára megújulhat 
a Kerepesi úti rendelő

A kerület több háziorvosi rendelője igencsak romos 
állapotban van. Ilyen a Kerepesi úti is, ahova a Gya-
korló utcai lakótelepen élő családok ezrei tartoznak. 

Somlyódy Csaba szocialista önkormányzati képvise-
lő ezért a tavaly november végi önkormányzati költ-
ségvetési vitában azt javasolta, hogy az önkormány-
zat kezdjen hozzá a rendbetételéhez.
 
A Fidesz tavaly még nem ölelte keblére az ötletet, 
de szerencsére idén tavasszal már győzött a józan-
ész. A költségvetésből megmaradt pénzekből 6,5 
millió forintot a tervek elkészítésére csoportosított 
a képviselőtestület. 

Így, amint pályázati lehetőség nyílik a munkálatokra, 
hozzá lehet látni a felújításhoz, és nem kell emiatt is 
hónapokat várni. 

Reméljük, az érdemi munka is mielőbb elkezdődhet a 
felnőtt és gyermekorvosi rendelőben.

„A kialakult helyzetben a tulajdonos Fővárosi 
Önkormányzat leghatározottabb elvárása az 
volt, hogy a szolgáltató-váltás kapcsán tovább-
foglalkoztassák a járművezetőinket, ezért nem 
igaz az Önök által közölt 900 fős elbocsátás, 
ugyanis a BKV érintett 320 buszvezetőjét a 
Volánbusz átveszi. Ezen túlmenően pedig át-
képzéssel, átirányítással igyekszik majd meg-
oldani a BKV vezetése azoknak a dolgozóknak 

a helyzetét, akiknek a „karbantartói kapacitás 
szűkülése kapcsán” veszélybe kerülne az állása. 
Az átvétel módjáról jelenleg is tárgyalunk az új 
szolgáltatóval. (...)

A jelenlegi helyzetben a BKV Zrt. menedzs-
mentje a Társaság és a dolgozók érdekeit szem 
előtt tartva mindent megtesz annak érdekében, 
hogy az új szolgáltató megjelenéséből szárma-

zó veszteség minél kisebb mértékű legyen. Az 
előzetes tárgyalásokon elhangzottak szerint a 
Volánbusz – bár nem kötelezettsége – lát reá-
lis lehetőséget arra, hogy felvegyen néhány, 
közvetlenül a szolgáltatási tevékenységéhez 
kapcsolódó BKV-s karbantartót, diszpécsert, 
beosztáskészítőt, teljesítményrögzítőt.”

Mi lesz a buszsofőrökkel?
– a BKV válaszolt

A Kőbányai Magazin márciu-
si számában megjelent „Ho-
gyan tűnik el 900 munkavál-
laló a BKV buszágazatából” 
c. cikkünkre a cég reagált a 
közlekedési vállalat. Levelük-
ben pontosítják a hírt, de ha 
jól értjük szavaikat, a helyzet 
nem éppen rózsás.
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Interjú Hegedűs D.Gézával

„Ne a tükröt hibáztasd,
ha a képed ferde!"

Hegedűs D. Géza állítja, őt a „biológiai optimizmusa" működteti, s amíg örömét lelheti a 
kiskertjében és egy éppen kinyíló rózsában, addig nagy baj nincs. Az pedig egy külön adomány, 
hogy csodálatos szerepekben és rendezésekben gazdag évadot zár a Kossuth díjas színművész.

Az Ön ismeretében azért a kiskert, sőt még a 
sűrű és fontos színházi elfoglaltsága sem elégí-
ti ki teljesen a kíváncsiságát, vagy tévednénk?

Ha nem kapnám meg  esténként a színházban a 
közönség visszaigazolását, hogy fontos darabo-
kat játszunk, s az a közönségnek tetszik, akkor az 
életem egyik alapvető értelme nem lenne rend-
ben. Nagy szerencsém van, hogy az a hivatásom, 
ami ilyen nagyon érdekel. Ráadásul hiszem, 
hogy minél konfliktusosabb és nehezebb a napi 
valóság, annál fontosabb, hogy amit a színpadról 
mi  közvetítünk, darabok, szerepek, rendezések, 
azok segítsék a közönséget: hogy rácsodálkoz-
zon, elgondolkozzon, jé, tényleg, ezt a problémát 
ismerem. Hogy nevessen, hogy kikapcsolódjon, 
vagyis hogy az ő élete szempontjából is fontos 
dolgokat mutassunk a világból. 
 

Ebben az évadban sikerült elérni ezt a célt?

Nagyon gazdag évadot zárok, fantasztikus fel-
adataim voltak. S minden egyes rendezésem 
vagy szerepem nekem is olyan további útravalót 
ad, amely fontos. Hogy eljátszottam Gogol Revi-
zorában a polgármestert, s így ma Gogollal val-
lom, s ajánlom mindenkinek: "ne a tükröt hibáz-
tasd, ha a képed ferde!" Hogy eljátszhattam egy 
dupla szerepet Sütő András "Álomkommandó" 
című darabjában, amelyben a népirtás szörnyű 
bűne , a diktatúra kegyetlensége mellett azon 
kell elgondolkoznia nézőnek, színésznek, med-
dig hagyhatunk magunkon erőszakot tenni az 
életünk megmentése érdekében. De a Nemzeti 
Színházból a Víg-be áthozott, Alföldi Róbert 
által rendezett Mephisto című darabban is ját-
szottam, nagyon fontos, nagyon jó előadás. Nem 
akarom most az összes rendezésem és szerepem 

felsorolni, de annyit szeretnék megjegyezni, sze-
rintem ma újra felértékelődött a színház, s ennek 
színészként rendezőként, tanárként csak örülni 
tudok.

Gondolom azért, mert sok mindent ma újra 
a színház mond ki! Önnek  egyébként ennyi 
feladat,   tanítás, közéleti munka mellett van 
még kedve, energiája, hogy egyáltalán azzal 
foglalkozzon, ami körülvesz minket, s ami 
nem feltétlen szoros értelemben kultúra?
  
De mennyire! TV-t alig nézek, mert nem a va-
lóságot tükrözi. Folyóiratokat sokat olvasok, de 
főképp gazdasági lapokat, mert azok a legnyitot-
tabbak, s a legjobban azok járulnak hozzá, hogy 
az ember felfogja az összefüggéseket, s nyitot-
tak a világra.  Aktív internet használó vagyok,  
Esténként, amikor hazaérek a színházból, még 
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néha órákig olvasok, s megpróbálom követni, 
mi minden történik velünk. Szeretem, ha magam 
dönthetem el, mit gondoljak egyes kérdésekről, 
s nem kedvelem, ha szájbarágós módon meg-
mondják, mi helyes, s mi nem?

Mit szólt ahhoz, amikor az Ön lányai egyszer 
csak azt mondták, akkor megyünk mi is kül-
földre, mint oly sok kortársuk manapság?

Nagyon támogattam, mert tudtam, hogy rengete-
get fognak tanulni, s ha hazahozzák azt a tudást, 
akkor nem csak ők, s nem csak a szakmájuk, 
hanem mi valamennyien profitálhatunk majd 
belőle. Ez lenne igazán a cél. Nálunk szeren-
csére éppen ez történt. Nagyobbik lányom, aki 
színésznő, Salzburgba ment, ahol tanult, okoso-
dott, tapasztalatokat szerzett. Most újra itthon 
van, s micsoda boldogság, hogy még a kritiku-
sok is dicsérik a Budaörsi Latinovits Színházbe-
li produkcióiért. A kisebbik Berlinben töltött el 

hosszabb időt. A fiatalok menjenek, tanuljanak, 
tanuljanak meg mindent, amit lehet, s utána ha-
zavárjuk őket. Ez a mi felelősségünk is , hogy 
olyan körülményeket teremtsünk, hogy hazajön-
ni is legyen kedvük!

Igaz, hogy a kisebbik lánya asztalos lett?

Nem egészen! Most teszi le éppen az asztalos 
mestervizsgát. Elvégezte az Iparművészeti egye-
temet, de sok külföldi és hazai kalandozás, ta-
pasztalat után rájött, hogy bútor restaurátor lesz. 
Ehhez elvégezte most itthon a megfelelő szak-
iskolát, s éppen készíti a mestermunkáját, egy 
csodálatos kis asztalt, mely egyszerre sokféle 
funkciónak is megfelel majd. Még sakkozni is 
lehet majd rajta, állítólag. Nagyon izgatott va-
gyok, mert a gyermekem nekem ajánlotta az első 
mestermunkáját, így én fogom megkapni!

Mérnök felesége hogy bírja ezt sok művészt 

egy családon belül?

Nagy-nagy türelemmel, áldozattal, megértéssel 
és humorral. Ő koordinálja ezt a sok álmodozót, 
s valóban az egyetlen, aki képes hosszútávon 
gondolkodni a családban. S azért megjegyez-
ném, hogy építészként neki is sok köze van a 
művészethez, csak éppen mérnöknek hívják!

Mindenki sír, panaszkodik, Önnél ennek nyo-
ma sincs!

Engem a "biológiai optimizmusom" működtet. 
Örömet lelem a kiskertemben, ahol reggelenként 
szívesen kapircálok. Egy éppen kinyíló rózsa 
már örömet jelent.  A színházban esténként visz-
szaigazolást kapok, hogy  jó úton járok-e, s azok 
a szerepek, gondolatok, melyeket közvetítünk, 
célba érnek. S végül de nem utolsó sorban a biz-
tos családi háttér az, ami nélkül mindez aligha 
működne.  

A közmunkás ne
kapjon infarktust!

A 61 éves Horváth György közmun-
kás volt. Egy hónapig. Most újra 
munkanélküli, három infarktus, két 
súlyos szívműtét után. Ellátást nem 
kapott, csak három hónap után egy 
levelet a Magyar Államkincstártól, 
hogy miért nem jogosult táppénzre.

Horváth György ez év január 6-tól 
közmunkásként portási állást kapott a 
kőbányai Széchenyi István általános 
iskolában. A kötelező üzemorvosi vizsgálat 

után egy hónapra kapott munkavállalási 
engedélyt. Az orvos EKG-ra küldte, mert nem 
találta egészségesnek a szívét.
 
Három nappal később rosszul lett, a 
Kardiológiai Intézetbe került, ahol életmentő 
szívműtétet hajtottak végre rajta. Kiderült, 
hogy ez volt a harmadik infarktusa, kettőt már 
lábon kihordott. Az operáció után három hétig 
a Rókus kórházban volt rehabilitáción.

Egy hónap után lejárt a munkavállalási 
engedélye, azt hitte, hogy kirúgják, de 
az iskolában azt mondták, hogy adja le a 

táppénzes papírt. A körzeti orvos nem engedte 
dolgozni, folyamatban van a leszázalékolása. 
Teltek a hetek, Horváth György közben 
márciusban ismét kórházba került, és 
kitartóan várta a táppénzét. Érdeklődött 
hivatalos helyeken, biztatták, hogy minden 
rendben, de az ellátás csak nem érkezett meg. 
Jött viszont egy levél április 5-én, a Magyar 
Államkincstár határozatával, ami szerint 
összesen január 17-21-ig jogosult táppénzre.
 
Az elmúlt hónapokban barátok, szomszédok 
segítették, egy-egy tál levessel, némi 
készpénzzel. Közgyógyellátásra most nem 
jogosult, nem tudja kiváltani a gyógyszereket, 
amikre pedig a műtétek után szüksége lenne. 
Májusban kap újra álláskeresési támogatás és 
közben intézi a papírokat az önkormányzatnál. 
Onnan remél segélyt, lakbértámogatást, 
igazolást a közgyógyellátáshoz. 

Az fáj neki a legjobban, hogy hónapok 
teltek el, amíg az állami hivatal meghozta az 
elutasító határozatát. Közben alig találkozott 
olyan ügyintézővel, akinél legalább némi 
együttérzést tapasztalt. Három infarktus után 
többnyire csak a vállukat vonogatták.

Abban reménykedik, hogy megéri, amíg 
hozzájut a közgyógyellátáshoz és kiválthatja 
a gyógyszereit.
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Krízisalap segíthet a legkisebb
kőbányai vállalkozásokon

A legkisebb kőbányai vállalkozások megsegítésére krízis-alap létreho-
zását javasolta Somlyódy Csaba szocialista képviselő az önkormányzat 
áprilisi ülésén. Az alap három területen nyújtana segítséget a pályázó 

vállalkozóknak: az utazási költségek (bérlet, üzemanyag), telekommu-
nikáció (telefon és internet-előfizetés), valamint a banki díjak (kész-
pénz-forgalom, számlavezetési és tranzakciós költségek) egy kisebb 
részét térítené meg az önkormányzat.

Somlyódy lapunknak elmondta, több okból is fontosnak tartja, hogy mentő-
mellényt dobjunk a fuldokló legkisebb cégeknek. Ezek sokszor családi vál-
lalkozásként működnek, máskor egyéni, úgynevezett „kényszervállalko-
zókról” van szó. Így ezek a munkahelyek megőrzésének utolsó mentsvárai. 
Ha hagyjuk őket tönkremenni, akkor jelentősen bővül a segélyre szorulók 
tábora. A három említett területen meredeken emelkedtek a költségek az 
elmúlt években. Ráadásul épp a „kicsik” számára jelent nagy terhet a bü-
rokrácia, számukra a legnehezebb támogatásokra pályázni. Egy-egy kisbolt 
vagy műhely bezárása pedig egész környékek számára jelenthet vesztesé-
get, bosszúságot.
 
A fideszes önkormányzati többség először elutasította a javaslatot, majd 
időt kért a szükséges egyeztetések lefolytatásához. Május végén kiderül, 
kapnak-e segítséget a kis- és mikrovállalkozások kerületünkben. Az ered-
ményről természetesen beszámolunk.

Legendás asztaltársaságok Kőbányán
Van egy szép régi tabló a Kőbányai Helytörténeti 
Gyűjtemény anyagában. A „Szerdai Asztaltársa-
ság” 36 tagját fűzi egy képbe a kőbányai fény-
képész, Keresztély Béla fotója. Ha ránézünk, 
egy pezsgő, szabadelvű korszak, a kiegyezés 
optimizmusa jut eszünkbe róla. Egy olyan idő-
szak lenyomatát őrzi a kép, amikor kerületünk 
gazdasági fejlődése nyomán a helyi közösségek 
is megerősödtek. Hivatalos és infor-
mális szerveződések, egyletek és tár-
saságok sokasága jelent meg hirtelen.

Először leginkább az iparosokat, ke-
reskedőket, vasutasokat és értelmisé-
geket tömörítették ezek a szervezetek, 
később a kőbányai munkásság is egy-
re több önkéntes tagságon alapuló laza 
közösséget alapított. Érdekes, a mai-
nál sokkal több jelentéssel bíró szer-
veződési forma volt az asztaltársaság.

Ezek általában olyan baráti társasá-
gokból alakultak, melyek fontosnak 
érezték, hogy a helyi közösség éle-
tében ne csak passzív szemlélőként 
legyenek jelen, hanem aktívan alakíthassák, 
fejleszthessék is azt. Tagjaik erős kőbányai kö-

tődéssel rendelkeztek. Ezek az asztaltársaságok 
szinte mindig zárt formában működtek, tagsá-
guk (kivéve az alapítókat) meghívásos alapon 
szerveződött. Jelentkezni, bekéredzkedni, vagy 
bármilyen más módon csatlakozni nem volt le-
hetséges.
Kőbányai asztaltársaság kétféle volt. Az egyik a 
kötetlen baráti beszélgetések felől haladt valami 

több felé. Az egyik ilyen csoport például elhatá-
rozta: azon túl, hogy kedélyesen töltik az estét, 

„a szórakoztató játékok differenciáját s egyéb 
befolyt összegeket egész éven át gyűjtve,” min-
den évben 8-10 egyedülálló anyát támogatnak. A 
másik típus asztaltársaságai épp fordított utat jár-
tak be. Egy-egy szakma képviselőiből néhányan 
elhatározták, hogy a szakmai összejöveteleken 
és a hivatalos kapcsolatokon túl, kötetlenebb, 
baráti közösséget hoznak létre. Így szerveződtek 
hetente tartott, (önköltséges) vacsorával egybe-
kötött, jó hangulatú beszélgetéseik.

Kőbányán a „Szerdain” kívül még számos ha-
sonló közösség működött. A legtöbb megkülön-
böztető nevet viselt. Ilyen volt az „Emberbarát 
Asztaltársaság”, a „Jókedv Asztaltársaság”, a 
„Kőbányai Műkedvelő Asztaltársaság, a „M. 
Á. V.-telepi Református Asztaltársaság”, a 
„Jóbarátok Asztaltársasága”, a „Kőbányai Épí-
tő Iparosok Asztaltársasága”, és a „Kőbányai 
Szombati Asztaltársaság”. Sokat a törzshelyük 
alapján neveztek el: ilyenek voltak például az 
Eggendorfer József vendéglőjében levő, ill. az 
id. Dreilinger Lajos Bánya utcai vendéglőjében 
székelő asztaltársaságok.

(Köszönjük Verbai Lajos segítségét a cikk meg-
írásához.)
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Európai parlamenti választást tartunk május 
25-én. Bár már tíz éve az Unió tagja Magyar-
ország, ez a választás sokak számára idegen. 
A jellemzően alacsony részvétel azt tükrözi, 
hogy nem tartjuk fontosnak, kiket küldünk az 
Európai Parlamentbe. Pedig nagyon is fontos 
a kérdés.

Az Unió költségvetése – mire mennyit költ-
hetünk uniós forrásokból – már nem születhet 
meg a Parlament jóváhagyása nélkül. Ezért 
sem mindegy, hogy a rendszerint a jómódúak-
nak kedvező, a szabad versenyt hirdető jobb-
oldal vagy a társadalmi igazságosságért küzdő 
baloldal kerül-e többségbe. Az sem mindegy, 
hogy az Uniót gyengíteni akaró és lenéző, nyu-
gaton elszigetelt pártok képviselnek-e minket, 
vagy olyan képviselők, akik megbecsült tagjai 
az európai politikai közösségnek és tenni is 
tudnak Magyarországért, nem csak kemény-
kedni.
 
Az európai szocialisták világos programmal 
vágnak neki a választásnak az Unió 28 or-
szágában. Munkahelyteremtés, megélhetést 
nyújtó minimálbér és minimum-nyugdíj, a nő-
ket sújtó egyenlőtlenségek felzárkóztatása, a 
pénzügyi spekuláció megadóztatása, a fiatalok 
garantált elhelyezkedése és a fejletlenebb tag-
államok nagyobb támogatása szerepel céljaik 
között. 
Az Európai Parlamentben eddig a megszorítá-
sokat sürgető jobboldali konzervatív Néppárté 
volt a legnagyobb frakció. A felmérések sze-
rint a választáson – szoros eredmény mellett 
– megszülethet a baloldali többség. Az sem 
mindegy azonban, hány mandátumot szerez-

nek az EU-tagadó radikálisok vagy épp a Zöl-
dek. Ezért minden szavazat, minden képviselői 
hely számít.

Hány képviselő lesz összesen?

Összesen 21 magyar képviselőt küldünk a 751 
fős Európai Parlamentbe. 

Hogyan választunk?

A választásra minden nagykorú magyar állam-
polgár jogosult, hacsak nem fosztotta meg bí-
rósági határozat ettől a lehetőségtől. Sőt: a Ma-
gyarországon élő külföldi, de uniós polgárok 
is nálunk adhatják le szavazataikat, ha kérik 
névjegyzékbe vételüket.

Hány szavazatunk lesz?

Ez talán a legegyszerűbb választás a világon: 
összesen egy X-et kell behúzni, valamelyik 
párt mellett. Tehát a voksolás egyfordulós, és 
csak listás (azaz párt) szavazatunk van.
Hogyan számolják a képviselői helyeket?
Az áprilisi országgyűlési választással szemben 
most arányosan számolják ki a mandátumokat. 
A listákra adott szavazatok arányában kapják a 
pártok a képviselői helyeket. Az 5 százalékos 
küszöb alatti eredményre most sem jár mandá-
tum.

Kikre lehet szavazni?

Összesen nyolc lista közül választhatunk. Az 
áprilisi baloldali ellenzéki összefogás szerve-
zetei az MSZP, a Demokratikus Koalíció és az 

Együtt-PM most külön méretik meg magukat. 
A Fidesz-KDNP, az LMP és Jobbik mellett lis-
tát állított A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt 
és a Seres Mária Szövetségesei is. 

Mikor zajlik a voksolás?

A szavazás május 25-én vasárnap lesz, reggel 
6 és este 19 óra között vannak nyitva a szava-
zókörök.

Hol szavazhatok?

A Választási Iroda névre szóló levéléből de-
rül ki, hogy melyik szavazókörben adhatjuk 
le voksunkat. Ha nem kaptunk ilyen értesítőt, 
mindenképp keressük meg a kerületi Választá-
si Irodát: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Telefon: 06-1-433-8100

Mit kell magunkkal vinni?

Mindenképp legyen nálunk arcképes igazol-
vány. Jó, ha elvisszük lakcímkártyánkat és a 
Választási Iroda értesítőjét, esetleges kérvé-
nyeinkre adott válasz-határozatait.

Kérhetünk mozgóurnát?

Igen, aki mozgásában akadályozott, most is 
kérheti, hogy a tartózkodási helyén szavaz-
hasson. A szavazást megelőző második na-
pon 2014. május 23-én (pénteken) 16 óráig a 
kerületi választási irodától, a szavazás napján 
15 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizott-
ságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a 
névjegyzékben szerepel.

Amit az EP-választásról tudni
érdemes
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Orbán Viktor óriásplakátokon „üzeni”, hogy 
tiszteletet követel a magyaroknak az Európai 
Uniótól. Csakhogy Európában a tiszteletet nem 
követelőzéssel, hanem munkával, őszinteség-
gel és szorgalommal lehet kivívni. „Sallerekkel 
és kokikkal”, hőzöngéssel még senki sem jutott 
semmire Brüsszelben.

Az is látszik, hogy a nyugati döntéshozók egyre 
kevésbé tűrik, hogy Orbán megpróbálja palira 
venni őket. Tiszteletet csak akkor várhatunk, ha 
betartjuk a játékszabályokat, figyelünk szövet-
ségeseink kritikájára, és nem vesszük semmibe 
az európai értékeket.

Hamarosan új európai parlamenti képviselőket 
választunk. A Fidesz és a Jobbik nem érti, nem 
szereti, és láthatóan gyengíteni akarja az Uniót. 
Ez Oroszországnak talán jól jönne, de nekünk, 
magyaroknak az erős Unió az érdekünk. A két 
jobboldali magyar párt az elmúlt években lát-
ványosan elszigetelődött Európában. Így pedig 
elég keveset tehetnek, de annál többet árthatnak 
az országnak.
 
A legfrissebb hírek szerint Brüsszel a közel-
múltban elzárta a pénzcsapokat, nem fogad 

be számlákat a magyar fejlesztésekről. Évente 
több mint ezermilliárd forint forog kockán. Ci-
vil szervezetek, önkormányzatok és vállalko-
zások hiába várják a pénzüket. Munkahelyek 
tízezrei kerültek veszélybe! Mindezt azért, mert 
az Orbán-kormány megpróbálta közvetlen po-
litikai irányítás alá vonni a hazai pályázatokat 

és a kifizetéseket. Ezt nem nézik jó szemmel a 
korrupcióra és hatalmi arroganciára érzékeny 
uniós testületek. 

A mostani botrány azt is előrevetíti, hogy mi 
történik, ha a Fidesz és a Jobbik végképp elve-
tik a sulykot. Láthatóan lenézik a szabad nyu-
gatot és inkább keleti irányba kormányoznák 
hazánkat.  Ha Magyarországot kizárják az Uni-
óból, azonnali gazdasági összeomlásra számít-
hatunk. Félmillió honfitársunkat küldenék haza 
egyik napról a másikra, akik itthon keresnének 
munkahelyet. Találni persze aligha találnának, 
de az biztos, hogy még lejjebb szorítanák a ma-
gyarországi fizetéseket. Az elmúlt tíz évben a 
magyarországi fejlesztések, beruházások 97 
százaléka uniós finanszírozással valósult meg. 
Aki az Unióval feleslegesen keménykedik, 
mindannyiunk jövőjét kockáztatja.

Ki gondolta volna, hogy államalapító István 
királyunk üzenete újra ennyire aktuális lesz? 
Május 25-én, az európai parlamenti választáson 
ismét nyugat és kelet között kell döntenünk. 
Válasszuk Európát és azokat a képviselőket, 
akik valóban értünk, magyarokért, kőbányaia-
kért dolgoznak!

Már-már megoldódni látszott a Hungária 
körút mellett fekvő, a MÁV tulajdonában 
álló Jancsi telepen élők sorsa. Az önkor-
mányzat már évekkel ezelőtt – a korábbi 
ciklusokban is – jelezte a vasúttársaság-
nak, hogy a kusza jogi helyzet rendbe téte-
le után kész átvenni a területet, és a lakókat 
tulajdonosokká szeretné tenni.

Jelenleg épp az értékbecslés folyik, a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelő, a MÁV és a 
kerületi önkormányzat egyeztet az átadás-
átvételről. 

Ebben a helyzetben bombaként robbant a 
lakótelepen, hogy a vasúttársaság azonnali 
hatállyal ki akarja tenni a szerinte jogtala-

nul ott élő embereket. Arra hivatkoznak, 
hogy ezek szolgálati lakások, és ha az ere-
deti bérlő már nem él, a család nem jogo-
sult ott lakni. 

A rossz állapotú lakásokban többnyire ne-
héz helyzetű emberek élnek, akik egész ed-
dig abban reménykedtek, hogy a sok jogi 
herce-hurca után megvehetik az ingatlant, 
vagy legalább lehetőséget kapnak rá, hogy 
tartósan benne maradhatnak.

Felmerül a kérdés, a megoldáshoz közeled-
vén miért lett hirtelen ilyen sürgős a MÁV-
nak a kilakoltatás? Kinek kellenének a fel-
szabaduló lakások? Kinek vannak tervei az 
épületekkel vagy épp a területtel?”

Nyugat vagy kelet – merre tovább,
Magyarország?

Jancsi telep – hangulatkeltő levelek a MÁV-tól
Legutóbbi számunkban foglalkoztunk a Jancsi telepen élők 
gondjaival, a lakóházak zavaros helyzetével. A jelenlegi 
tulajdonos állami vasúttársaság az áprilisi választás után 
felszólított több ott élő családot, hogy költözzön ki lakásából, 
mert nincs joga a használatához. Az évek óta megoldásra 
váró kusza jogi helyzet rövidesen rendeződni látszik, ám 
úgy tűnik, a MÁV nem akarja kivárni az egyeztetések végét.
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Beteges Kőbánya?

Aggasztó képet rajzol a kerület egészségi állapotáról egy 2012-es kutatás, amelyet az önkormányzat nem fogadott 
el, csak egy későbbi, megkurtított változatot. Mitől halnak meg arányaiban többen Kőbányán, mint Budapesten? 
Milyen egészségi problémák jellemzik otthonunkat, és mit tehetünk ezek ellen? Belelapoztunk a tanulmányba.

A kőbányai önkormányzat oldalán böngészve 
lettünk figyelmesek a CG&Partners Kutató 
és Tanácsadó Kft orvos és közgazdász 
szakértőinek jelentésére kerületünk egészségi 
állapotáról. A több mint 140 oldalas 
tanulmányt az önkormányzat rendelte meg. 
A kerület vezetése azonban 2012 tavaszán 
nem fogadta el a jelentést, csak egy későbbi, 
mintegy felére rövidített, átdolgozott verziót. 
Igyekszünk az alábbiakban a legérdekesebb 
részleteket bemutatni az eredeti anyagból.

A kőbányai halálozási arányszám meghaladja 
a budapesti átlagot. Az anyag több helyen 
utal rá, hogy ez a kerület gazdasági és 
szociális állapotával mutat kapcsolatot. A 
szív- és érrendszeri betegségekben halnak 
meg a legtöbben nálunk, akárcsak egész 
Magyarországon. Ezt a daganatok illetve az 
emésztőrendszer betegségei követik.
 
Bár Kőbánya több mint egynegyede 
zöldterület, a sok parknak és füves-bokros 
területnek hátránya is van. Az illegális 
szemétlerakók nem csak rondák: vegyszert 
és gyógyszert is találtak bennük a kutatók, 
amelyek a talajvízbe kerülve komoly 
problémákat okozhatnak.

Több közlekedési főútvonal, csomópont van a 
kerületben. A forgalmas útvonalak mentén az 
egészségügyi határérték feletti légszennyezést 
mértek. A nitrogén-oxidok szintjét vizsgálva, a 
Kőrösi-Csoma sétányon egy nap alatt 11-szer, 
a Gyakorló utcában található mérőpontnál 

6-szor mértek határérték-átlépést. Nem is 
szeretnénk belegondolni, milyen hatással lesz 
a levegőre a tervezett dugódíj után várható 
nagyobb dugó és parkolási káosz.

A fiatalkori dohányzást és az alkoholfogyasztást 
igen komoly problémának látják a kutatók. 
Egyre többen jelentkeztek addiktológiai 
ellátásra a vizsgált időszakban – különösen 
a „kettős diagnózisú” páciensek: mentális 
betegséggel és szer-függőséggel. A gyerekek 
étrendjében sok a szénhidrát és zsír, csak 
44%-uk eszik mindennap gyümölcsöt. A 
diákok harmada egyáltalán nem sportol a 
tornaórákon kívül. Így nem meglepő, hogy 
gyakori a fiatalkori elhízás. A 65 éven felüliek 
háromnegyede egyáltalán nem mozog, pedig a 
mérsékelt testedzés (vagy épp a jóga) segít a 
testi-lelki frissesség megőrzésében.

A kutatók saját felmérése szerint a kőbányaiak 
56,3%-ának van egészségügyi problémája, 
kétharmaduk járt orvosnál a megelőző hat 
hónapban. Ugyanakkor meglepően magas azok 
száma, akik az elmúlt egy évben nem láttak 
orvost. Az orvosi ellátás kielégítő a kerületben, 
de aggasztó, hogy a háziorvosok nagy része 
nyugdíjhoz közelít. Csaknem felük 60 évesnél 
idősebb volt 2011 végén. Alig 5 százalékuk 
volt fiatalabb 40 évesnél. A gyerekorvosok 
38 százaléka elmúlt már 60 éves, miközben 
egyikük sem volt fiatalabb 40-nél.
 
Több komoly probléma az elmúlt két évben 
is fennmaradt. A kőbányai egészségügyi 

szolgálatot egy tavalyi döntéssel összevonták 
a szociális intézményekkel. Reméljük, nem 
csökken az egészségvédelemre jutó figyelem. 
A Bajcsy Kórházat elvette a kerülettől az 
állam, az önkormányzatnak nincs már rálátása, 
ráhatása az intézményre. A Kőbányai úti 
szakorvosi járóbeteg-rendelőintézet a kerület 
nyugati peremén található, sok kőbányainak 
nagy távolságra. Ráadásul alapos felújításra 
szorul, ahogy egy sor házi- és gyermekorvosi 
rendelő is. Az évek óta tervezett kerületi 
mentőállomás a mai napig nem épült meg.
 

Elnézve a magyarországi és a kőbányai 
egészségügy helyzetét, egyre fontosabb a 
megelőzés, az egészséges életmód követése:
 
►Mozogjunk rendszeresen, akkor is, ha 
ez eleinte nehéz és nem is túl lélekemelő. 
Kezdésnek elég lehet, ha lift helyett gyalog 
megyünk fel a lépcsőházban! Már párhét után 
sokat javul állóképességünk!
► Hagyjuk abba a dohányzást, vagy legalább 
zárt térben ne füstöljünk!
► Minden nap együnk friss gyümölcsöt vagy 
zöldséget. Kerüljük a finomított cukrokat, a 
túl sok zsírt, alkoholt és lisztet!
► Minden nap találjunk időt kikapcsolódásra, 
amikor lazíthatunk, magunk mögött hagyva a 
rohanást és a stresszt!
►Járjunk szűrővizsgálatokra. Szinte minden 
betegség gyógyítható, ha idejében felfedezik!
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A jó, a rossz és a csúf
 – zsírsavak az ételekben

Három hónapja van érvényben az a rendelet, amely szabályozza az élelmiszerek transzzsírsav-
mennyiségét. Ennek értelmében tilos olyan élelmiszert forgalomba hozni, amely összes 
zsírtartalmának 100 grammjában a transzzsírsavak mennyisége meghaladja a 2 grammot.

Mi a transzzsír?

A transzzsírok olyan telítetlen zsírsavak, 
amelyek a növényi olajok (napraforgó, szója, 
repce) hidrogénezése során keletkeznek, 
elsősorban élelmiszeripari feldolgozás során. 
Kisebb mennyiségű transz-zsírsav képződik 
a növényi olajokkal történő sütés során is. 
A növényi olajok alapállapotban jelentős 
mennyiségben tartalmaznak egészséges 
(többszörösen telítetlen) zsírsavakat. A 
hidrogénezés során ezek egy része átalakul 
más (egyrészt telített, másrészt transz-típusú) 
zsírsavakká, így a kedvező élettani hatás 
eltűnik.

A transzzsírsavakat azért kedveli az 
élelmiszeripar, mert hosszabban eltarthatóvá 
teszik az élelmiszereket, ugyanis ezek a 
zsírsavak nehezebben avasodnak, mint a 
hagyományos zsiradékok. Az egészségügyi 
szakemberek azonban már korántsem olyan 
lelkesek, mint az élelmiszergyártók: számos 
tanulmány egyértelműen a transzzsírokat teszi 
felelőssé a szív- és érrendszeri problémák, 
köztük az érelmeszesedés gyakoriságáért és 

a szívinfarktusos esetek jelentős részéért. 
Egy felmérés szerint évente hatezer ember 
haláláért a transzzsírsav felelős.
 
A kereskedelmi forgalomból származó ételek 
transzzsírsav-tartalmát megtalálja az OÉTI 
honlapján, az alábbi webcímen: http://www.
oeti.hu/download/tfacsop.pdf    

Tudni kell, hogy a transzzsírsavak nem csupán 
a margarin alapú termékekben fordulnak elő, 
hanem a szarvasmarha húsában és tejében 
is találhatók kémiailag transzzsírsavnak 
nevezhető vegyületek. Egyes kutatók szerint 
a szarvasmarhában található transzzsírok 
jótékony hatással vannak szervezetünkre, 
más vizsgálatok korántsem osztják ezt az 
optimizmust, és minden transzzsírt egyformán 
kezelnek. 

Omega-3 – a jóból is megárt a sok

Ha a transzzsírok minden baj okozói, a 
legenda szerint az Omega-3 a csodafegyver. 
A legfrissebb tanulmányok arra hívják fel a 
figyelmet, hogy a sokat istenített zsírsavak 

túladagolva éppen ellenkező hatást válthatnak 
ki. A zsírsavak e fajtája különösen az olyan, 
amúgy zsírosnak számító halfajtákban fordul 
elő legnagyobb mennyiségben, mint a lazac, 
makréla és hering. Emellett a csekélyebb 
mértékben hasznosuló lenmagban, a dióban 
és a repceolajban is fellelhető.

Az állítólagos pozitív egészségi hatásaiból 
kiindulva a szakemberek az Omega-3 
zsírsavak fogyasztását ajánlják. De vigyázat! 
Az üzletekben kapható Omega-3 zsírsavval 
dúsított, panírozott halrudacska, felturbózott 
olaj, de még a bébiételek között is találunk 
ilyen termékeket. A Német Táplálkozáskutató 
Társaság (DGE) megállapítása szerint, ha 
többet fogyasztunk az Omega-3 zsírsavakból, 
mint amennyire szervezetünknek ténylegesen 
szüksége van, az anyag ártalmas lehet az 
egészségre. 

Részleteket itt olvashat: http://www.
webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/8637/
omega-3-zsirsavak--nagy-mennyisegben-
veszelyes!
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Új programok a Kőrösiben

Beviszlek az erdőbe

2014. május 18., vasárnap 17.00
Karafiáth Orsolya költő beszél-
get Koncz Zsuzsa előadóművész, 
énekesnővel.
 
A házigazda ígéretei közé tartozik, 
hogy nem udvariaskodja majd el a 
beszélgetést, nem fél kérdezni, be-
lekérdezni és a beszélgetés során 
vendége személyiségnek azon ré-
sze érdekli igazán, ami eddig talán 
rejtve volt a nagyközönség előtt.

Kánkán hármasban, 
de kié a nyakék?

2014. május 30., péntek 19.00 
zenés bohózat két részben
A Pódium Színház előadása

Gyereknap a Mély-tónál

Május 25-én vasárnap délután 
elsősorban a gyerekeket vár-
ják az Újhegyi Mély-tónál. Lesz 
kutyasuli, show-tánc, rajzbemutató 
és utcabál.

Folytatódnak a kőbányai hely-
történeti előadások

22-én 17 órakor a Kösziben a 
Drasche család és a kőbányai 

Drasche-téglagyár történetéről 
hallhatnak Menyhárt Csaba törté-
nésztől.

Június 17-én 16 órakor a Kőbá-
nyai Helytörténeti Gyűjtemény-
ben
a Kőbányai Írók, Költők Egye-
sületével közös szervezésben a 
kőbányai irodalmi elődökről tart 
előadást Verbai Lajos, a KHGY 
vezetője.

1105 Budapest, 
Szent László tér 7-14.
Tel: (+36-1)260-9959

Hozzávalók:

• 1 szál sárgarépa
• 1 nagyobb zellergumó
• 2 db közepes feketeretek
• 2 db közepes cékla
• 4-5 db közepes csicsóka 
  gumó
• 1 nagy fej lilahagyma
• 1 gerezd fokhagyma
• 1 citrom
• só
• cukor

Elkészítés:

A répát és a gumókat nyer-
sen nagyobb lyukú resze-
lőn lereszelem a hagymával 
együtt. Meghintem sóval, 
és kicsit állni hagyom, át-
keverem, megszórom kevés 
cukorral, a citrom levét rá-
öntöm, a fokhagymát szét-
nyomva hozzáadom. 

Jól átdolgozom, hogy meg-
felelően keveredjenek az 
alkotóelemek. Hűtőben 1-2 
órát érlelem.

Megjegyzés:
Kiváló vitaminpótló a téli, 
tavaszi hónapokban. Fo-
gyasztható magában, bármi-
kor, de sült húsok mellé is 
kiváló.

(mindmegette.hu)

Tavaszi 
vitamin-
bomba

Hol táborozhatnak nyáron a kőbányai iskolások?

Kőbányán a nyári időszakban a 
KÖSZI szervezi a kerületi gyere-
kek számára a nyári tábort, a Ja-
nikovszky iskola területén. Lehet 
jelentkezni úszásra, taekwon-do 
oktatásra és kreatív táborba. 
A részletek és az időpontok a 
KÖSZI honlapján olvashatók.

Emellett Újhegyen a Szent Lász-
ló Plébánia tartja a nyári hitta-
nos táborát a Széchenyi István 
általános iskolában június utolsó 

tanítási napjától egészen az au-
gusztus 20-ig tartó hétig.

A Bárka központ a hátrányos 
helyzetű családok számára tema-
tikus tábor tart. 

Sport-úszó tábor szerveznek az 
Újhegyi uszoda edzői Kuróczi 
Pál vezetésével.

Az újhegyi iskolában több tur-
nuson át kézműves tábor lesz, a 

szórólapokat az iskolák hirdető-
tábláin helyezik el a szervezők.
 
Ugyancsak a Széchenyi iskola ad 
otthont idén próbaként egy sátor-
tábornak is az iskola udvarán jú-
lius 1-2. hetében. 

Az érdeklődők a cserkészettel 
és a hagyományőrzéssel ismer-
kedhetnek. Fő szervező az iskola 
igazgatója, Sándor Zoltán.
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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

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 szakem-
berek 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 AL-
KALOM UTÁN. ILDIKÓ TEL.: 295 3998, 20 
335-5653

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. KIEMEL-
TEN MAGAS ÁRON VÁSÁROLUNK FEST-
MÉNYEKET, PORCELÁNOKAT, ÓRÁKAT, 
GYŰJTEMÉNYEKET, EZÜSTÖKET, ARANY 
ÉKSZEREKET, CSILLÁROKAT, SZŐNYEGE-
KET, PÉNZÉRMÉKET, KITÜNTETÉSEKET, 
ZONGORÁKAT, BÚTOROKAT, KOLONI-
ÁLT IS. MINDENFÉLE LAKBERENDEZÉSI 
TÁRGYAT, HAGYATÉKOT KIÜRÍTÉSSEL 
IS. HÍVJON VAGY JÖJJÖN EL HOZZÁNK, 
KÉRÉSÉRE DÍJTALANUL KISZÁLUNK 1 
ÓRÁN BELÜL HÉTVÉGÉN IS. 
MOBIL: 06 30 324 4986 

FA-KERT KFT. Fakivágás, gallyazás, kert-
rendezés, telektisztítás, zöldhulladék 
szállítás, öntöző rendszerek kiépítése, 
gyepszőnyegezés, valamint kisebb-na-
gyobb kőműves munkákat vállalunk. 
Nyugdíjasoknak kedvezmény, ingyenes 
munkafelmérés.
 Tel.: 06 20 417 93 69

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. Gépjár-
művezetői Szaktanfolyamok: (GKI 
képzés) árufuvarozóknak, autóbuszve-
zetőknek. (20) 248-4700. Vállalkozás-
hoz: Árufuvarozó, Autóbuszos, Taxis 
vállalkozói tanfolyamok. Gépjármű ügy-
intézői 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.

DOBOKTATÁS Kispest központjának kö-
zelében, jól felszerelt stúdióban, gyors 
eredménnyel a Dobos Magazin szakte-
kintély munkatársánál. 
Tel.: 06-30-495-7470 

ÁLLÁS

Csomagolókat keresünk Gyálra 3 műsza-
kos munkarendbe. Kőbánya Kispestről, 
Határ útról, Vecsésről, Monorról, Üllőről a 
bejárás céges busszal megoldott. 
Érd: 06-70-342-1653.

RÉGISÉG

MAGÁNGYŰJTŐ AZONNALI KÉSZPÉNZFI-
ZETÉSSEL VÁSÁROL. FESTMÉNYEKET, BÚ-
TOROKAT, PORCELÁNOKAT (HERENDI, ZSOL-
NAI STB.)  EZÜST TÁRGYAKAT, KERÁMIÁKAT.  
ELSŐ VÁSÁRLÓKÉNT MAGASABB ÁRAT FIZE-
TEK. ÉRTÉKBECSLÉS, KISZÁLLÁS DÍJTALAN. 
TELJES HAGYATÉK FELVÁSÁRLÁS. 
TEL.: 06 20 593 06 87

KÁRPÁTI VIKTÓRIA KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROL 
BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, DÍSZTÁRGYA-
KAT, CSILLÁROKAT, ÓRÁKAT, KITÜNTETÉSE-
KET, HANGSZEREKET, KÖNYVEKET, BIZSUKAT, 
RUHANEMŰT, BOROSTYÁNOKAT, TELJES HA-
GYATÉKOT.  HÉTVÉGÉN IS HÍVHATÓ. TEL.: 06 70 
651 10 28

EGÉSZSÉG

AZ ÁRUHÁZ PATIKA AJÁNLATA: Safeguard an-
tibakteriális szappan (80 g) 99 Ft, AquaClean 
felnőtt fogkefe 99 Ft, Cynex ajakápolók több-
féle ízben 99 Ft, Camea tusfürdők (250 mg) 
249 Ft. 1191. Bp., Kossuth tér 4-5. (Áruház sar-
kán). Nyitva: H-P-ig 8-19 óráig, Sz.: 8-13 óráig.

EGYÉB

NÁRAI ERIKA KIEMELT ÁRON VÁSÁROL 
MINDENNEMŰ RÉGISÉGET, VARRÓGÉPET, 
ÍROGÉPET, HANGLEMEZEKET, KÖNYVEKET, 
BÚTOROKAT, CSILLÁROKAT, FESTMÉNYEKET, 
PORCELÁNOKAT, ÓRÁKAT, EZÜSTTÁRGYAKAT, 
PÉNZÉRMÉKET, BIZSUKAT, BUNDÁKAT,  RÉZ ÉS 
BRONZ TÁRGYAKAT. HAGYATÉKOK FELVÁSÁR-
LÁSA, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, ÉRTÉKBECSLÉS.
TEL.: 06-20-365-10-42



www.magazinlapok.hu


