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Személyzeti kérdésekről
Uj Péter 
(Népszabadság)

Nem, nem Matolcsy György lopta el Ozzy ‐
Osbourne fellépődenevérét, hanem énekest
cserélt a népszerű ausztrál ötös fogat, a
váltóáram/egyenáram együttes.

Számmisztika
Facsinay Kinga 
(Magyar Nemzet)
A kiadások és bevételek ide-odapakolása
ellenére a hiány nem tűnik el, sőt: GDP-
arányosan 2,4 százalékosra hízik, ami több a
vártnál, és messze áll a nullától.

Vagonnyilatkozat
Veress Jenő 
(Népszava)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,
hogy itt tényleg mindenkinek elment az esze. Az
is, aki ilyesmit rendel, az is, aki ilyesmit elfogad,
tisztesség ne essék szólván: kretén.

Büntetés jár, ha vizet iszunk a debreceni
villamoson

Cserháti Zoltán 
(Hajdúpress, Facebook)

De olyan a világon nem lehet, hogy tilos legyen
inni két korty vizet, mert valahol valami apró betűs
kis részt lehet így értelmezni. Ez az én
Magyarországomon soha nem lehet így!
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BELFÖLD MANDINER IDŐGÉP VÉLEMÉNY OFFSHORE JOBBIK ELNÖKVÁLASZTÁS OKTATÁS

Lázár: A kormány kész a tárgyalásra a köznevelés
ügyében
Lázár János, Kormányinfo, oktatás, közoktatás, KLIK, iskolák, tanárok, Balog
Zoltán, csok, V4, Brexit.

2016. február 4. 13:40

Ajánlás a Google-on

Lázár János szerint a kormány folyamatosan kész a tárgyalásra a köznevelés
ügyében, de azt kéri, hogy ne vigyék be a politikát az iskolákba. Az is kiderült, hogy
kötelező lesz tervezőt alkalmaznia annak, aki házat épít, ő fogja viselni a
felelősséget az építkezésért.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter közlése szerint a kormány folyamatosan kész a
tárgyalásra a köznevelés ügyében, de azt kéri, hogy ne vigyék be a politikát az iskolákba.

Lázár János csütörtöki sajtótájékoztatóján kijelentette: a kormány a párbeszédben, az
együttműködésben és a tárgyalásban hisz, ezért – ezekben az órákban is – a járási
tankerületi vezetők meghallgatják az iskolavezetőket. Február 9-én Balog Zoltán, az
emberi erőforrások minisztere vezetésével tárgyalóasztalhoz ülnek, a kormány kész jó
néhány kérdésben mérlegelni a felvetéseket – mondta.

A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta: a 2010 előtti oktatási rendszer megbukott, ezért
annak visszaállítására nincs lehetőség. A „restaurációs kísérlet elképzelhetetlen”, csak
akkor van értelme a tárgyalásoknak, ha a jövőről beszélnek – foglalt állást.

Lázár: az építkezésért a tervező viseli a felelősséget

Magyarországon kötelező lesz tervezőt alkalmaznia annak, aki házat épít, az építkezésért
ő viseli a felelősséget – számolt be a Miniszterelnökséget vezető miniszter az
építészkamarával folytatott tárgyalások eredményéről csütörtökön Budapesten
sajtótájékoztatón.

Lázár János elmondta, hogy a kormány szerdai ülésén tárgyalt a családi otthonteremtési
kedvezmény (csok) kapcsán az építésügyi szabályokról. Közölte, a kormány az

Kormányinfo

49 személy ajánlja ezt. Regisztrálj, hogy megnézd, mit ajánlanak
ismerőseid.
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Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

időrendben  | fordított időrendben  | értékelés szerint

gwrf 2016. február 4. 14:00

@Aerion
neked elég, ha egy mszmps-ből lett mdf-esből lett miépesből lett
gárdistából lett fideszes azt mondja, hogy ez ballibsi tüntetés, és onnan már hiszed is?
Hiába közöl le 2-3 beszélgetést a mandi a Révai igazgatójával, hiába köztudott, hogy
rajta kívül is még egy csomóan távol állnak a bal oldaltól a tiltakozók közül, neked elég
Bencsik, Gajdics, és a többi takony? Megnyugtat, ha őket szajkózod befogott füllel?

Arlet 2016. február 4. 14:01

Évek óta könyörögtünk nekik, hogy ne verjék szét az oktatást, rá se
hederítettek, aztán mire sikerült teljesen szétverniük és már csak a
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Uj Péter az Index
korrumpálódásáról
Szikszai Péter 
(Magyar Idők)

Kíváncsi vagyok az Index reagál-e erre. Nincs
szebb, mint egy ballib-ballib médiaháború.

Börtönbe senki ne kerüljön
füvezésért!
Zacher Gábor 
(24.hu)

Ha ma találnánk fel az alkoholt, az etanol kéne,
hogy a világ legféltettebb titka legyen.
Nagyságrendekkel súlyosabb probléma
Magyarországon is, mint a marihuána.

A pornó, mint az egyenlőség
eszköze?
Széll Dóra  
(Reflektor)

A nőmozgalmak célkitűzései között kell
szerepeljen a szexuális egyenlőség, és ennek
része kell legyen a megfelelő, nőbarát pornó is az
ipar teljes felszámolására tett kísérlet helyett.

Robi, nélküled nem
sikerülhetett volna!
Jeszenszky Zsolt

A ballib újságírás módszerei Magyarországon:
képmutatás, kettős mérce, hazugságok,
vélemények hírként való eladása (ahogy Ákos is
megénekli), csúsztatás.

Orbán Erdélyben flangál,
Iohannis tehetetlenül nézi
Dumitru Constantin 
(Főtér)

Orbán Viktorról van szó, a budapesti
kormányfőről, aki gyakrabban és ügyesebben
bolyong Románia területének ezen a részén, mint
bárhol Magyarországon.

VS: amikor a pénzfa mellett a
lófaszfát is megrázzák
Piréz Róbert 
(Tutiblog)

Egyrészről miért kell a minőségi újságírás cím
alatt az unalmas újságírást támogatni, másrészről
miért pont a középszer libnyafi állatorvosi
portálját?

Divide!
Vida István 
(Kisalföld)

Az oszd meg és uralkodj világa a gyurbánizmus
2006-os megizmosodásától fogva nyert megint új
teret és értelmet.

Tanácsadunk
Révész Sándor 
(Népszabadság)

Aki biztos akar lenni a bizalmunkban, tartsa távol
magát minden magánügylettől, mely a korrupció
lehetőségét rejti. Ez ilyen egyszerű. Nem muszáj
gazdagnak lenni.

VS.hu: az erkölcs győzött, a felelősök
maradtak
M. K. 
(Média 2.0)
Mintha eleve bűn lenne jobboldali lapnál dolgozni,
csak mert jobboldali párt uralkodik. A Mandiner is
álljon fel?

Én nem tartom aljasságnak,
amit néhány kolléga ír
Bátorfy Attila 
(Brotherhood of the Baby Powder)
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építészkamarával közösen létrehoz egy szerződésmintát, megerősítik a megbízó és az
építész közötti jogviszonyt, vagyis az építész lesz felelős az építkezésért. Hozzátette: a
kormány kész bevezetni a kötelező tervezői művezetést, amely azt jelenti, hogy az
építkezés során a tervezőnek hat alkalommal kell ellenőriznie az építkezést, ezért
maximum 180 ezer forint díjat kérhet.

Lázár János ismertetése szerint továbbra sem kell építési engedély, a tervezőnek
bejelentési kötelezettsége van. Összevonják az engedélyes és a kiviteli tervet, ebből lesz
az egyszerűsített kiviteli terv. A miniszter közlése szerint nem várt és elsöprő volumenű az
érdeklődés a csok iránt. Közölte, az idei költségvetésben negyven milliárd forint van erre a
célra, és ez az összeg nem a plafon, hanem a minimum.

Lázár: egységes V4-es fellépés kell

Csak az egységes V4-es álláspontnak van létjogosultsága a brit reformkövetelések
nyomán kidolgozott európai uniós javaslatcsomag esetében – mondta Lázár János
Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján. Kiemelte: szorosan
egyeztetnek a visegrádi partnerekkel arról, hogy milyen jogok és kötelezettségek illetik
meg a Nagy-Britanniában dolgozó magyar munkavállalókat. Erről lesz szó a február 15-i
prágai V4-es csúcstalálkozón – tette hozzá.

Lázár János megjegyezte, Orbán Viktor miniszterelnök 17-én Moszkvában tárgyal, 18-19-
én pedig az Európai Tanács ülésén vesz részt Brüsszelben, vagyis komoly munka vár a
kormányra a következő két hétben.

MTI  Lázár: a kormány kész a tárgyalásra a köznevelés ügyében

MTI  Lázár: az építkezésért a tervező viseli a felelősséget

MTI  Lázár: egységes V4-es fellépés kell

A dzsungel könyve
április 21-tól

Egy árva fiút a dzsungelben
farkasok nevelnek fel egy
medve és egy fekete párduc
segítségével.

Beépített tudat
április 21-tól

Egy CIA-ügynök emlékeit és
képességeit egy veszélyes
elítélt testében ültetik át.

Én és Kaminski
április 21-tól

Egy fiatal újságíró,
Sebastian cikket ír a nagy
művészről, Manuel
Kaminskiről. A srác reméli,
hogy Kaminski hamarosan
meghal, ugyanis akkor
gyorsan el tudja adni az
írását.

Moziműsor

»

»

»

A bejegyzés trackback címe: http://mandiner.hu/trackback/96778
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romok füstölögnek előállnak azzal, hogy készek tárgyalni.

Berecskereki 2016. február 4. 14:03

@Aerion
"Csakhogy a balliberálisok a jövőt a múltban képzelik el, ugyanis az
számukra a jelen."

Pedig folyton folyvást azt éneklik: A múltat végkép eltörölni.....
Akkor már ez sem igaz?
Ezek tényleg hazudnak reggel, délben, meg este?

Berecskereki 2016. február 4. 14:07

@Akitlosz
Rosszul tudod. Egy dolog volt a terv és egy másik dolog, hogy a
tervnek megfelelően való építkezést, kivitelezést valakinek kellett igazolna, amikor meg
lett kérve az igénybevételi engedély.

Az esetemben 1970. a tervező elvégezte a tervezést, a zsűriztetést, az engedély. Ezt
kifizettem, majd amikor az igénybevételi engedélyt kértem ujabb díj ellenében
leigazolta a nyilatkozatot, hogy az építkezés az engedélyeztetett tervben foglaltak
figyelembevételével lett végezve.

nick89 2016. február 4. 14:14

Ha komoly és szervezett ellenállásba ütközik ez a kormány, akkor
mindig hajlandó tárgyalni.

(Később persze nem mindig tartja be az ígéreteit.
Lásd: devizahitelesek megmentésétől a haveri brókerekig minden)

Ha meg nincs ellenállás, akkor szabadrablás...
(Lásd: Uniós támogatások lenyúlásától a földrablásokig minden)

gwrf 2016. február 4. 14:26

@Aerion
"A hatalom nem érti, mi a baja a pedagógusnak, mert nem akarja
beismerni, hogy oktatáspolitikája megbukott.

Nem balliberális?"

Nem, a legkisebb mértékben sem. Én is mondhattam volna. Persze a Gajdics-szinten
vegetálók engem is ballibsiznek olykor, de lepereg. 

"Ők jobban tudják nálam, nekem mi a jó, az pedig, hogy ezt én nem látom, és nem
értékelem, az annak az oka, hogy náci-fasiszta, antiszemtita, embertelen patkányállat
vagyok"

Igen, ezeket mind mondták :) Szerintem magaddal próbálj kicsit összhangba kerülni,
nem jó, ha tévképzetek irányítanak. Annak a fentiekhez hasonló bénábbnál bénább
"következtetések" lesznek csak az eredményei.

bookmark 2016. február 4. 15:03

A köznevelés kérdését a tanárképzésnél kellene kezdeni.
Ne csodálkozzunk, hogy nincs fejlődés, ha több száz éves iskolai
oktatási módszereket tanúlnak a jövőbeli tanárok. 

Egy tanterem, egy tanár, kb 30 gyerek és kézzel írt jegyzetek ma már elavult és időt
pazarló struktúra. Papíralapú tansegédeszköz pl könyv elavúlt technologóia.

Válaszok:
Berecskereki | 2016. február 4. 15:08

Berecskereki 2016. február 4. 15:06

"A kormány kész a tárgyalásra"

A Kész meg aláírásokat gyűjt a népszavazáshoz.

Magyarországon lassan már minden kész.

Berecskereki 2016. február 4. 15:08

@bookmark
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UP ír jogos dolgokat, ahogy marhaságokat is, de
nem hinném, hogy ez a 444 kollektív statementje
lenne.

Miért aljasság, amit a 444 a VS
ügyében csinál
unheimlich 
(unheimlich)

Buták vagytok és/vagy gonoszok, netán, netán
naivak, de az a legrosszabb. Ez a 444
szerkesztőségi üzenete a VS újságírói számára.

Te irigyled tőlem a csajokat!
Bayer Zsolt 
(Bádog)

De nem várok tizenöt évet, kimondom most:
Gabi, szerintem te irigyled tőlem a csajokat!

A „koton” a korai Bayer
aranymetszése
G. Fodor Gábor 
(888)

A fiatal Bayer számára ezek a polgári lét
legfontosabb kérdései. Meg a „fosás”.

Anyázás, polgári értelemben
Németh Róbert 
(hvg.hu)

A legfrissebb kontender az úgynevezett polgári
oldal egyik legsokoldalúbb, legizgalmasabb
figurája, a DJ Szövetségtől a hazai popkultúra
körüli ügyekig, sőt mostanában a napi hazai és
nemzetközi politikai megmondásokig ívelő
Jeszenszky Zsolt.

Ajánljon Ön is véleményt!

legfrissebb kommentek

MZ/X: Belőled meg az értelem... 08:26
Schiffer: Gyurcsány csatlakozott a kormány
neoliberális platformjához

Lone_Wolf: Mellesleg jövőre ígértek 0% közeli
értéket. idénre Kb ez... 08:25
Számmisztika

bbjnick: Ennek a nőnek fogalma sincs, miről
beszél --- reméljük, az ő... 08:25
A pornó, mint az egyenlőség eszköze?

MZ/X: Bazzzzzzzzzd meg Renzi! Nem az
osztrákok halásszák ki a... 08:24
Renzi: Ausztria az osztrák-olasz határ lezárásával
megszegi az uniós szabályokat

Zsusztina: A Fidesz erősen visszaesett, a
cuclisták erősödtek, ami magyarul... 08:24
Tárki: Nagyot esett a Fidesz, fej-fej mellett az
MSZP és a Jobbik

cutcopy: "hideg-meleg vizes mosogató.
Gondolom a... 08:23
Vagonnyilatkozat

adam: A zindex is talált egy műbőr fotelt... 08:22
Index: A TEK hozta haza Ugandából Orbán
Gáspárt

Counter: Senki nem beszél Orbánról rajtad kívül,
te kis hősszerelmes. 08:12
Büntetés jár, ha vizet iszunk a debreceni
villamoson

Counter: Mindenkinek ott kell szolgálnia a
magyarság ügyét, ahová a sorsa... 08:08
A csernobili atomkatasztrófa áldozataira
emlékeztek

MrStokes: Dumitru tudja soha nem volt az övék ,
soha nem lesz az övék az a... 08:00
Orbán Erdélyben flangál, Iohannis tehetetlenül
nézi
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"A köznevelés kérdését a tanárképzésnél kellene kezdeni."

Legyen Kész az oktatási miniszter. Akkor minden kész lesz .....

Vezetéknév Utónév 2016. február 4. 15:26

A Fidesz-féle újbeszél szótárban minden kifejezés pont az ellentétét
jelenti.

jobban teljesít = statisztikát hamisít, hazug médiakampányt csinál
csökkenti a bürokráciát = új minisztériumot / hivatalokat hoz létre
megvéd = ellop (pl. magánnyugdíjak) 
megszüntet = bevezet (adó, tandíj, devizahitel)
kivizsgál = eltussol (pl. korrupciós ügyek)
tárgyal = diktátumokkal kormányoz

Berecskereki 2016. február 4. 15:32

@Secnir
"6000 óra"?

Ez nyomdai hiba. Legfeljebb 600 óra.

gwrf 2016. február 4. 15:55

@bölcsuhú
"Az infantilizmusra az is jellemző, hogy sohasem ismerik el, hogy
azok!"

Téged melyik tankönyvből nem sikerült megtanítani magyarul? Vagy csak bevetted a
fogalmazásgátlót?

Pelso 2016. február 4. 16:03

a kormány kész a tárgyalásra"

Tehát elkészült a mellébeszéd-hablaty-üres ígéretek koncepciója az ügyben.

gwrf 2016. február 4. 16:05

@Aerion
nézd, én azt látom belőled, amit írsz.

Hogy az idézett véleményektől egy jókora logikai bakugrással sikerült eljutnod oda,
hogy ők embertelen patkányállatnak tartanak téged, majd utána tőlem kérsz számon
objektivitást, az semmiképpen sem egy összeszedett, tiszta gondolatokkal rendelkező
személyről tanúskodik.

Gregorius 2016. február 4. 16:50

Nem vagyok építész, csak egy kicsit gondolkodtam a dolgon. Nekem
annyi jött le, hogy ezek után a tervező építész fogja valamilyen módon
követni, akár mint egy műszaki ellenőr az építési naplót egy családi ház esetében is,
hiszen övé a felelősség. Szakszerűbb lesz a munka, de a tervezői díjba be kell
építenie ezeket a járulékos, ellenőrzési költségeket is. Esetleg a kőműves vállalkozó is
tesz majd egy nyilatkozatot a végén, hogy mindenben a tervek szerint járt el...Ha
minden rendben van, akkor ez nem érdekes, ha azonban van valami ciki, akkor ebben
az esetben egymás haját fogják tépni ( a megrendelőnek meg hullik az magától...)

Forsz 2016. február 4. 17:31

@Akitlosz
"...így pedig nem kellett külön tervezőt alkalmazni,..."
--------------------------------
Ez tévedés. Még a típustervet is adaptálni kell a helyi viszonyokhoz és ez bizony
tervezői feladat.
Egyébként pedig kétlem, hogy a típustervek elégségesnek bizonyulnának ma is, úgy,
mint a 60-as években.
Az igények nem hasonlíthatóak az akkoriakhoz.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tinnyei István: Mint macska az ajtó előtt
NATO tagság marad, az Unió ügyeibe való
belepofázásra nem lesz lehetőségünk, és a pénz
sem fog csordogálni.

Kettős Mérce
Ne húzzatok hasznot Kulka betegségéből!
Hiába a család kérése, hogy csupán a hivatalos
közlemények alapján számoljon be a sajtó Kulka
János állapotáról.

Orbán naptár Blog
Orbán naptár 2016
A nagy érdeklődésre való tekintettel újra kapható
a 2016-os Orbán Viktor naptár, most különösen
vígasztaló és erőt adó bölcsességekkel.

Mozgástér blog
Németország: mindenki vesztett
Angela Merkel talán kezdi megérteni a választók
üzenetét.

Spíler blog
Ezt nagyon benyalta a Pedagógusok
Demokratikus Szakszervezete
Fideszesnek hazudta a baloldali polgármestert a
PDSZ. Most akkor kinek kellene bocsánatot
kérnie?

törökgáborelemez
Nekrológ
A politikai elemzés halott. Megölték. Megöltük. S
még az sem biztos, hogy sajnálni kell ezért.

iflgazdasag.blog.hu
Minden, amit a NOK-ról tudnod kell...
Kiválogattam nektek az izgalmasabb részeket,
hogy megértsétek a NOK-nak a buktatóit. Van
belőle...

Mozgástér blog
Pukli Párt
Ne legyenek kétségeink: Pukli István politikus
szeretne lenni. Mint ahogy 2007-ig az is volt, csak
még jókor kiugrott Gyurcsány süllyedő hajójából.

Danube Institute blog
Brexit: szabad-e vitázni az EU-tagságról?
Cameron miniszterelnök teljes mértékben elítéli az
ötletet és kijelentette, hogy nem hajlandó részt
venni az efféle „cirkuszban”.

NOL blog
Orbán jó, kár, hogy gazemberekkel van
körülvéve
Ő vette körül magát velük, de nem tudhatta hogy
mifélék.

KÖNYV

Könyves Blog
5 szlovák könyv
A Könyvfesztivál díszvendége ezúttal Szlovákia
lesz, ezért mutatunk öt friss szlovák könyvet, amit
semmiképpen ne hagyj ott a Millenárison.

Kis Könyves Éj Blog
Ha én könyv volnék
Ha én könyv volnék, a Láng-Tékában szeretnék
lakni… Mert ott elhúzható könyvespolcok vannak.

Könyves blog
2016-tól a kamaszokhoz is szól a Szívünk rajta
Negyedévente szemlézi a gyerekkönyveket és
friss ajánlólistával rukkol elő a Bookline és az
UNICEF Magyar Bizottság Szívünk rajta
programja.

Könyves Blog
Schein Gábor: A múlt előállítható, de meg nem
érthető
2006-ban megszűnt Bíró doktornő munkahelye,
bezárt a Lipót.

KONYHA

UniQuitchen
Áfonyalekváros, brie sajtos melegszendvics
Az áfonyalekvár és a brie sajt párosítása isteni!
Próbáld ki!

Más Tészta
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Regisztráció | Elfelejtett jelszó

Málnás, mascarponés szelet
Ha már sok-sok éve viseljük ugyanazt a frizurát,
akkor egyszer csak elkezd foglalkoztatni minket,
hogy milyen más fazon állhatna még jól. Más szín,
más hossz?

UniQuitchen
Kezdd a tavaszt üdítő, citromos ízekkel
Éppen-éppen, hogy csak itt van a tavasz és a
napos idő, de ez a citromos pite tényleg üdítően
hat, legyen bármilyen idő kint.

SPORT

Barcanoticias
Deportivo-Barcelona előzetes
Egy valami azonban biztos, a ma esti bajnoki
mérkőzés különösen fontos lesz a szezon
hátralévő részét tekintve.

Sakkozz Mindennap Blog
Carlsen - Tallaksen 1:0
Carlsen ma sem kegyelmez az ellenfél királyának.
Világos lép!

NFL HU Blog
Az utolsó esély! Trent Richardson a Ravens
játékosa lett.
A Baltimore Ravens tegnap bejelentette, hogy
szerződtette a Cleveland Browns és az
Indianapolis Colts korábbi running backjét Trent
Richardson-t.

ÚTON

Kulturjunkie Blog
Izgalmas programok várnak a Szigeten!
A Sziget Fesztivál az a hely, ahol a koncerteken
túli élet is zseniális. Az alábbiakban kiderül, hogy
miért.

Menetszél 2016
Tavasz a Nyugatiban
A Lajosmizsére tartó Csörgő utáni vadászatot
félbe kellett hagynom. Így a megszakított fotózás
folytatásához új helyszínt kerestem.

Fővárosi Blog
Útikalauz a 4-es metróhoz: Újbuda-Központ
Járjuk be együtt a 2014-ben átadott tíz állomást.

FILM

Filmajánlók Blog
A pálya ördögei
Az anime központi figurája Benjamin, akinek az a
nagy álma, hogy egyszer híres focista lesz. Mi
tagadás, ügyesen bánik a labdával, mondhatni
született tehetség.

Brilliáns Film Blog
De Sica: Biciklitolvajok (Ladri di biciclette,
1948)
Vittorio De Sica filmje a neorealista filmtörténet
egyik legszebb alkotása. Az irányzat jellemzője,
hogy a háborúutáni valóságot tárja elénk, amatőr
szereplőkkel, valós külvárosi helyszínekkel.

Filmvilág
Nézd meg A kéz életét!
Borsody István és Kiss Sándor Kéz élete című
filmje korábban a Mediawaven és a XI.
Aranyszem Operatőr Fesztiválon is elnyerte a
legjobb kísérleti film díját.

ÉRDEKESSÉG

GNL Színfolt
Menő a nagymama
A 21. század megváltoztatta a családon belül a
nagymamák szerepét. Fiatalabbak és privilegizált
kapcsoltban állnak unokáikkal.

Old Timer RNR Magazine
Stockdale: „Fényes jövő előtt áll a rockzene”
A Wolfmother frontembere, Andrew Stockdale úgy
véli, hogy napjainkban nagyon élvezetes lett a
rockzene és fényes jövő áll előtte.

MÉDIA
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Média 2.0
Felfalja a magyar internetet a Facebook
Már az egész világon elérhető a Facebook Instant
Article, amivel azonnal, betöltési idő nélkül
olvashatunk cikkeket mobilról.

KAPCSOLAT
Mandiner Kft.
1088 Budapest, Rákóczi út 1., I. emelet 1.
Telefon:
+36.1.353.6620
E-mail:
mandiner@mandiner.hu
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