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Főszerkesztői üzenet. Sikeres évet hagy maga mögött 
Magyarország, a 2017-es esztendőben lépésről lépésre haladt az 
ország, nyilatkozta Szatmáry 
Kristóf, Kertváros és Alsórá-
kos országgyűlési képviselő-
je. 2018 azonban izgalmasabb 
és hangosabb év lesz, mert a 
tavaszi választás tétje nagy: 
a voksoláson dől el, Magyar-
ország megmarad-e annak az 
országnak, amelyet szeretünk. 
Lapunk mellékletében olvas-
hatnak a BVSC-Zugló nagy 
fejlesztéseiről, amelyek kap-
csán Märcz Tamás, a férfi ví-
zilabda-válogatott szövetségi 
kapitánya is megszólalt. Va-
lamint helyszíni beszámolót közlünk a XVI. kerületi Erzsébet-
ligeti Színházban megtartott jótékonysági rendezvényről. 

– Hogyan értékeli az elmúlt esztendőt?
– Munkás időszaknak, amelyben 
sikerült előre jutni. Sok mindennel 
foglalkoztam kerületi és országos 
szinten, és azt tapasztaltam, hogy 
lépésről lépésre, de jó irányba halad-
nak a dolgok. Az emberek érzik, hogy 
egy kicsivel előrébb vannak, mint 
tavaly, látják az ország fejlődését. A 
családok mozgástere nőtt, és bízom 
benne, hogy közösen tudunk osztozni 
a magyar családok sikerében.

– És a Kertvárosban miként nyil-
vánul meg a siker?

– Jónéhány közintézmény meg-
újult, utak épültek, számos zöld te-
rületet sikerült kialakítani. De nem 
mindig azt kell nézni, mi történik 
egy adott esztendőben, hanem azt is: 
milyen jövő áll előttünk. És az még 
pozitívabb képet sugall, hogy számos 
nagyszabású terv indult el. Említhe-
tem a szakrendelő megújítását, a Kis-
tarcsai kórház fejlesztésének terveit, 
de a HÉV-metró összekötése is újabb 
lökést kapott. Ezekből is láthatjuk: 
immár vagyunk olyan erőben, hogy 
nagy dolgokat tudunk végrehajtani.

– Nem csak a Kertvároshoz kö-
tődik ezer szállal. Alsórákoson nőtt 
fel, de a BVSC-Zugló elnökeként is 
fontos önnek a szomszédos kerület. 
Az ottani helyzettel is elégedett?

– Zugló már egy kicsit nehezebb 
terep, hogy finoman fogalmazzak: 
többféle visszajelzést is kaptunk. To-
vábbra sem került nyugvópontra az 
iszlám központ kérdése. A nyugati 
terrortámadások tükrében megér-
tem, hogy a helyiek bizalmatlanok 
az intézménnyel szemben. Ezért is 
jó ötlet a térfigyelő kamerák rend-
szere – ám minden ígéret ellenére 
ezt a városrész vezetése nem tudta 
megvalósítani. Ugyanakkor van-
nak jó hírek is, például a BVSC fej-
lesztése. Nagy dolgok történtek már 
idén is: megújult a külső medence 
és strandmedence. A beruházások 
eredményei már meg is mutatkoztak, 
hiszen Hosszú Katinka eredményeit 
leszámítva a döntős helyezéseket te-
kintve a BVSC-Zugló teljesített leg-
jobban az idei budapesti vizes világ-
bajnokságon. De ezek az építkezések 
szinte eltörpülnek a 2018-as várható 
fejlesztések mellett. Nagyon örülök 
annak is, hogy idén először sportág-

választó rendezvényt szerveztünk, 
amelyen 1000-1500-an ismerkedtek 
a sportolási lehetőségekkel, nagyon 
sok zuglói és alsórákosi jött el.

– Saját részéről melyik eseményre 
emlékszik legjobb szívvel?

– A reformáció 500. évfordulóján 
ötéves munkánk gyümölcse ért be 
azzal, hogy elkészült a Reformátorok 
tere. Az országos média érdeklődé-
sét is felkeltette, hogy Közép-Euró-
pa legnagyobb reformációs emlék-
művét adhattuk át a Kertvárosban. 
Nekem azért is különösen kedves 
ez a valóra vált álom, mert olyan 
közösségi tér jött létre a parkkal, a 
szökőkúthoz tartozó szoborcsoporttal 
és a kilátóval, amely a közösségünk-
nek, valamint Árpádföld, Cinkota, 
Mátyásföld, Rákosszentmihály és 
Sashalom egységének is a szimbó-
luma lehet. Mindeközben Zuglóban 
mecset épül. Reményeim szerint a 
tér tovább fog bővülni, s a jó időben 
olyan közös hely lesz, amely minden 

odalátogatónak visszaadja a Kertvá-
ros hangulatát. 

– És mit tartogat számunkra 2018?
– 2018 legfontosabb eseménye, 

hogy választás lesz Magyarországon. 
Örülnék, ha megúsznánk a durva po-
litikai csatározásokat, de már most 
vannak jelek a lejárató kampányra: 
személyeskedő, családot érő alaptalan 
támadások már értek engem is. De az 
ellenzék egyelőre inkább saját magá-
val van elfoglalva, mint a kampánnyal 
és az országgal, aminek a példája a 
XVI. kerület MSZP-s elnökének el-
szólása. Ő mondta: az ellenzéki kis 
pártok torzsalkodását és helyezkedé-
sét látva megérti, ha a választópolgár 
úgy vélekedik, „ezekre nem bíznám 
a kutyámat sem”. Ezt a véleményt 
egyébként sok kertvárosi is osztja.

– Ilyen ellenzéki széthúzás mellett 
még a végén kampányolnia sem kell 
a kormányoldalnak.

– Mi természetesen nem az ellen-
zékkel foglalkozunk, hanem azért 

fogunk kampányolni, hogy egy jobb 
országot építsünk. Tavasszal bele fo-
gunk állni a választási küzdelembe 
az igazunkért, mert a választás tétje 
különösen nagy. Mégpedig az, hogy 
Magyarország megmarad-e Magyar-
országnak. Az országot ugyanis meg 
kell védeni attól a Brüsszelből jövő 
liberális ámokfutástól, - illetve ennek 
a politikának a magyarországi képvi-
selőitől - ami milliós idegen népes-
ség betelepítésével Európát teljesen 
át akarja alakítani etnikailag. Ránk 
szegeződik minden tekintet, mert 
hazánknak óriási súlya, szerepe van 
ebben a csatában, hiszen mi voltunk 
az elsők, akik az újkori népvándorlást 
megállítottuk, a tömeges migrációra 
nemet mondtunk. Így extra felelőssé-
günk van abban a küzdelemben, ami 
a Soros-féle és a hagyománytisztelő 
gondolkodásmód között zajlik. So-
kat járok a kerületben, sok emberrel 
beszélek, és úgy látom: az emberek 
jelentős része partner ebben a küz-

delemben, mert jól látja, hogy ki kell 
állni a nemzeti érdekek mellett. To-
vábbá azt is látják a választók, hogy 
ma az ország kormányzására sem 
a Jobbik, sem az MSZP, sem a DK 
nem alkalmas, csak a Fidesz. Ezért 
bízom abban, hogy április közepére 
a politikailag felfokozott hangulatot 
magunk mögött tudjuk, és megint a 
munkára fókuszálhatunk.

– Mi lesz annak a bizonyos mun-
kának a legfontosabb része?

– Az egészségügy fejlesztése lát-
ványosan fel fog gyorsulni. Óriási 
lépések várhatóak, olyan megújulásra 
számíthat az ország, amilyen az el-
múlt 40-50 évben nem történt. Csak 
a kerület szempontjából említhetem a 
szakrendelő egymilliárd forint körüli 
fejlesztését vagy a több tízmilliárdos 
kórházfejlesztést Kistarcsán. Ez az a 
két intézmény, ami a XVI. kerületieket 
80-90 százalékban kiszolgálja.

– Az idei évre visszatérve: Böjte Csa-
ba ferences rendi szerzetessel közös 
akciója milyen eredményeket hozott?

– Idén is több ezer cipősdoboznyi 
ajándék gyűlt össze, amit a rászoru-
lóknak adhatunk át. De még jobban 
örülök, hogy Csaba testvér kérésére 
szerveztünk egy külön napot az örök-
befogadásról. Mert azt kell mondjam, 
nem mindig a világot kell megválta-
ni, gyakran inkább a környezetünk-
ben kell megtalálni azokat, akiknek 
szükségük van a szeretetre. És pont 
az örökbefogadás az, ami - ha nem 
is veszünk róla tudomást - nagyon 
közel van hozzánk, és megérdemli 
a figyelmet. Hiszen a legnagyobb 
ajándék az, ha szeretetet tudunk adni 
olyanoknak, főleg gyerekeknek, akik-
nek erre a legnagyobb szüksége van.

– A karácsonyt hogyan tölti?
– A karácsony több mint egy ün-

nep, így azokkal kell tölteni, akik a 
legfontosabbak. A feleségemmel, a 
négy fiammal és édesanyámmal osz-
tom meg az év talán leglélekemelőbb 
napjait. És lehet bármilyen zaklatott 
vagy munkával teli egy év, jó meg-
állni és nyugodtan várni az esztendő 
végét. Remélem ezért, hogy a két ün-
nep között is lesz pár nap pihenésre 
lehetőség. Hasonló nyugodt év végét, 
áldott és békés karácsonyt, valamint 
sikerekben gazdag új esztendőt kívá-
nok mindenkinek.
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Lépésről lépésre haladunk előre

Jelentősen bővült a Mátyásföldi Fecs-
kefészek Óvoda, a mintegy 229 millió 
forintból elkészült beruházást a múlt 
héten avatta fel Kovács Péter polgár-
mester és Szatmáry Kristóf országgyű-
lési képviselő. A kapacitásbővítést szol-
gáló fejlesztéshez a Kertváros 64 millió 
forintot kapott a Belügyminisztérium 
2016. évi központi költségvetéséből.

Az építkezés első részében, a nyár 
folyamán az új épületrész konyáját hoz-
ta rendbe a kivitelező, a 45 négyzetmé-
teres helyiségben 320 adag étel mele-
gítésére van kapacitás. A folyosók és 

a lépcsőház elmaradhatatlan kifestése 
mellett a padló mintegy 300 négyzet-
méteren kapott linóleum burkolatot. 
Megújultak a konyhához tartozó ki-
szolgáló helyiségek, a nevelői étkező, 
de új ételliftet is kapott az óvoda.

A régi épületrész átalakítása ennél is 
jelentősebb volt, ugyanis immár nem-
csak a tetőszerkezet teljesen új, hanem 
sikerült kialakítani a három (több mint 
160 négyzetméter összterületű) új cso-
portszobát az azokhoz tartozó vizes-
blokkokkal és öltözőkkel. A mintegy 
kétszáz férőhelyes intézmény így 73 

újabb óvodást tud fogadni. Az intéz-
mény több mint 600 négyzetméternyi 
homlokzata kapott 10 centi vastag hő-
szigetelést, ám az energiahatékony-
ságot nem csak ebből a szempontból 
tartotta fontosnak az önkormányzat. 
Elkészült az új elektromos és fűtési 
hálózat is, valamint a csapadékvíz el-
vezetésére az udvari szikkasztó rend-
szeren keresztül nyílik lehetőség. Az 
intézmény a háromállomásos személyi 
liftjének köszönhetően immár akadály-
mentes, valamint kiépült a tűzjelző és 
a behatolást jelző rendszer is.

Az ország és a kerület szempontjából is sikeres évet hagyunk magunk mögött 
- vélekedett a 2017-es esztendőről Szatmáry Kristóf, Kertváros és Alsórákos 
országgyűlési képviselője. 2018 azonban izgalmasabb és hangosabb év lesz. 

A választások tétje nagy: a voksoláson dől el, hogy Magyarország megmarad-e 
annak az országnak, amelyet szeretünk. A parlamenti képviselő szerint itthon 

csak a Fidesz képes útját állni Brüsszel Európát etnikailag is átalakítani szándékozó 
ámokfutó tervének, de a kormánypártok győzelme és a választási csatazaj elülte után 

folytatódnak az építkezés nyugodt évei Magyarországon.

Újabb férőhelyek a Fecskefészek Óvodában

Minden kedves Olvasónak

Kertvárosi
Képújság

kellemes ünnepeket, és békés,
boldog új esztendõt kívánnak

a Ferenci Kiadó munkatársai:

Minden kedves Olvasónak
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Ünnepeljünk gondtalanul!
Nem kell a reklámtábla adó?

Évzáró – az Ikarus csúcsot döntene

A II. Világháborús
harcok nyomában
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Tűzoltósági hírek

KERTVÁROSI KÉPÚJSÁG 
hirdetés és információ: 405-6655

XIV. kerület
Közlekedési mentések

November 7-én 10 óra előtt 
leszakadt egy Mercedes sze-
mélygépkocsi tankja a Hungá-
ria körút 155/A. előtt. Kihasadt 
felső részéből gázolaj ömlött az 
úttestre, amit a raj mentesített.

A Mexikói út 47-nél két sze-
mélyautó karambolozott nov-
ember 9-én este, egy személy 
megsérült. Szintén november 
9-én két kocsi ütközött össze a 
Kerepesi út és Hungária körút 
sarkán; senki nem sérült meg.

November 11-én este a Thö-
köly út és Hungária körút ta-
lálkozásánál Toyota Corolla és 
VW Polo ütközött, egy sérültet 
a mentők a helyszínen ellát-
tak. A tűzoltók a kifolyt olajat, 
fagyállót felitatták, a forgalmi 
akadályt kézi erővel megszün-
tették.

A Gvadányi út 69. előtt két 
személyautó karambolozott 
november 20-án, az egyik fa- 
és betonoszlopot döntött ki. A 
raj a forgalmi akadályt okozó 
villanyoszlopot XIII/daru segít-
ségével távolította el, személyi 
sérülés nem történt.

Két nappal előtte délelőtt Su-
zuki Swift, Suzuki Ignis és egy 
Fiat 600-as „találkozott” a Róna 
utca és Mogyoródi út kereszte-
ződésében, egy embert a mentő 
az Uzsoki kórházba vitt. A raj 
áramtalanított, a forgalmi aka-
dály megszüntetéséhez a tulaj-
donosok hívtak trélert.

December 2-án éjfél után a 
Kacsóh Pongrác úti felüljáró 
közepén lerobbant egy kisteher-
autó. A tűzoltók a kocsit kötéllel 
vontatták le.

Lakásfelnyitások
November 9-én egy Fűrész 

utcai lakást tört fel a raj, mivel 
az idős lakó nem adott életjelet 
magáról. A lakót elvitte a men-
tő.

November 14-én az Újváros 
parki, negyedik emeleti lakásá-
ban elesett egy idős asszony, s 
nem tudott lábra állni. A raj erő-
vel betört és utat adott a men-
tőknek. E napon még egy Róna 
parki lakást is feltörtek, mert 
az idős lakó nem adott életjelet. 
Bent az illetőt holtan találták.

November 27-én egy Ameri-
kai úti, első emeleti lakást tör-
tek fel dugólétra használatával, 
mert az idős lakó nem mutatko-
zott. A lakás üres volt.

November 30-án a rendőrség 
kérésére egy Fogarasi úti lakást 
tört fel a raj; lakóját holtan találták.

Megsérült Zsolnai Vilmos 
utcai lakásában az idős lakó 
december 1-én, és nem tudott 
ajtót nyitni a segítségnek. A raj 
a rendőrség hívására az erké-
lyen át hatolt be, és nyitotta ki 
az ajtót.

December 3-án délelőtt sérü-
lést szenvedett Tihany utcai la-
kásában és nem bírt ajtót nyitni 
a segítőknek a lakó. A raj erővel 
hatolt be.

Lógó faág
A Fogarasi út 110-nél egy 

faág vezetékekre lógva okozott 
vészhelyzetet, a raj november 
10-én reggel XIV/létra és mo-
toros fűrész használatával eltá-
volította.

Elakadt liftek
Az Istvánmezei út 2-ben egy 

tízemeletes épület hatodik eme-
letén áramszünet miatt elakadt 

a lift. A raj liftkulccsal kimen-
tette az utast november 11-én.

November 20-án este elakadt 
a lift a negyedik emeleten a 
Hungária körút 37-ben. A tűz-
oltók két személyt mentettek ki.

Égő villanyóra
Az Egressy út 154. alatti 

családi ház előszobájában lé-
vő villanyóra túlterheléstől, 
illetve rövidzárlat következ-
tében kigyulladt, a tüzet a raj 
porraloltóval oltotta el novem-
ber 22-én.

Pincetűz
A Zsálya utcában egy 10 

emeletes lakóépület pincéjében 
tűz ütött ki november 22-én 
délután. Égtek az ott tárolt ru-
haneműk, berendezési tárgyak, 
elektromos készülékek. A táro-
ló és a lépcsőház füsttel telítő-
dött.

Konyhatűz
A tűzhelyen felejtett étolaj 

gyulladt meg november 17-én, 
délben egy Tábornok utcai, har-
madik emeleti lakás konyhá-
jában. Károsodott az elszívó, a 
konyhaszekrény; személyi sé-
rülés nem történt.

Leszakadt vezeték
A Németpróna utca 9. előtt 

leszakadt egy távközlési veze-
ték, és 10 méter hosszan feküdt 
az úttesten. A tűzoltók novem-
ber 19-én reggel távolították el.

Égő bódé
A Hajtsár út melletti fás-bok-

ros területen kigyulladt egy 
nyolc négyzetméteres, hajlékta-
lanok által használt bódé, amit 
egy D-sugárral oltottak el.

Szemetet égettek
A Dévényi utca 1-nél, a Rá-

kospalotai vasúti pályaudvar 

melletti erdős részen hajlék-
talanok szemetet égettek a ta-
nyájuk mellett november 21-én 
délután. A raj oltott, az erdőben 
nem esett kár.

XVI. kerület
Fakárok

Az Újszász utca 45/b-nél, a 
parkoló melletti nyárfáról vas-
tag, letört faág lógott, november 
9-én a raj kézi erővel eltávolí-
totta.

Faág elektromos kábelekre 
lógott szikrázást okozva az Új-
szász utca 12-nél. November 
12-én este az ELMŰ lekapcsol-
ta a kábelt a rendszerről, és a 
tűzoltók eltávolították az ágat.

Lakásfelnyitás
Egy Mészáros utcai idős lakó 

kért segítséget, de nem tudott 
ajtót nyitni november 11-én dél-
ben. A raj felnyitotta a bejárati 
ajtót.

Tűz a cukrászdában
November 11-én délután tűz 

ütött ki a Csömöri út 32-ben 
lévő cukrászdában, feltehető-
leg egy polcon lévő elektromos 
készülék zárlata miatt. Káro-
sodott a fából-fémből készült 
polcrendszer, a süteményes 
pult hűtője, több hűtőszekrény, 
székek, asztalok, iratmappák, 
armatúrák, kész és félkész ter-
mékek, alapanyagok. Az oltás 
során több, nagy felületű üveg 
berepedt, betört. Senki nem sé-
rült meg.

Háztűz
November 13-án éjfél előtt 

egy Rákosi úti, 150 négyzet-
méteres ház födémszerkezete 
a kémény körül kigyulladt, az 
oltás egy C-sugárral történt. A 
végleges oltáshoz jelentős visz-
szabontást kellett elvégezni, így 

az ingatlan érintett része lakha-
tatlanná vált.

Akkutöltés
Egy Dobó utcai családi ház 

udvarán kigyulladt egy Opel 
Astra november 13-án este. A 
tulaj az akkumulátort töltötte 
fel, de zárlat vagy túlhevülés 
miatt tűz keletkezett. Károso-
dott a kocsit motor- és utastere, 
a műszerfal, első lámpák.

Közlekedési balesetek
A Veres Péter út, Thököly 

út, Lándzsa utca találkozásánál 
HÉV-szerelvény ütközött egy 
személyautóval november 14-én. 
Személyi sérülés nem történt.

Zárlat
November 20-án jelentették 

be azt a tűzesetet, ami nov-
ember 18-án délben történt a 
Hunyadvár utca 96/A-ban. A 
háromszintes társasház alagso-
rában, a tároló helyiség elektro-
mos doboza és kábelei égtek ki.

Felborult a kocsi
A Szlovák út 142.előtt Toyo-

ta Corolla árokba hajtott, majd 
beton hídáteresznek ütközve 
visszaperdült az úttestre, majd 
oldalára borulva állt meg nov-
ember 25-én reggel 8 órakor. A 
mentő két sérültet az Baleseti 
Intézetbe vitt.

Égő motortér
Pirosrózsa utcai házának 

udvarába beállt Renaultjával 
a tulajdonos november 25-én 
délután. Kb. 20 perccel utána 
intenzív füstöt láttak kiáramla-
ni a motortérből, ami az akku 
környékéről származott. A tü-
zet a tűzoltók eloltották.

Bejelzett a CO-jelző
A Hársfavirág utca egyik 

családi házában bejelzett a CO-
jelző november 26-án. A tűzol-
tókat 10 óra 46 perckor riasztot-
ták. A műszerek nem mutattak 
ki gázt, a jelzés téves lehetett.

• December 15. péntek 19:00 – Jazzkarácsony – Igazi karácsonyi 
hangulat swing és jazz slágerekkel. Fellép a Jazzmania Big Band és 
sztárvendégei: Malek Andrea és Mujahid Zoltán; Jegyár: 1800 Ft
• December 16. szombat 19:00 – Szép Ernő: A vőlegény – Vígjáték 
3 felvonásban;  A Szentendrei Teátrum és az Orlai Produkciós Iroda 
közös előadása; Szép Ernő a legnagyobb zsonglőr, kötéltáncos, illuzi-
onista a magyar irodalomban. A Vőlegény pedig az egyik fő attrakció. 
Az első felvonás szédítően kavargó burleszk, a második krimiszerűen 
izgalmas szerelmi párbaj, mely egyszerre gyöngéd és tébolyultan ero-
tikus, és mindennek tetejében egy fogorvosi székben játszódik. Vigyá-
zat, az érzéstelenítés elmarad!   Jegyár: 2900 Ft, 3500 Ft, 4000 Ft
• December 17. vasárnap 11:00 és 17:00 – A Padlás – A Padláson 
„Ég és Föld között” minden megtörténhet, akárcsak a mesékben. Egy 
fiatal tudós megszállottan dolgozik szuperintelligens számítógépén, 
és különféle titokzatos számításokat végez, de nyugalmát és munká-
ját állandóan megzavarják különféle halandó és halhatatlan lények... 
8 éves kor felett ajánljuk! Jegyár: 1800 Ft, 2300 Ft

JÖN-JÖN-JÖN – 2018-ban!
• 2018. január 6. szombat 10:00 – Bumba – 5-12 éves gyerekeknek 
szóló előadás afrikai népmesék alapján. Kalandos történet állatokról, 
növényekről, varázslókról, emberekről. Bumba történetét Nyugat-Afri-
ka izgalmas világa, a Száhel övezet népeinek kultúrája, zenéje, tánca, 
szokásai, mondái, meséi inspirálták. A ritmus, a tánc és a történetme-
sélés hasonlóan kapcsolódik össze az Apró Színház előadásában, 
ahogyan az ősi afrikai színházban. Jegyár: 1600 Ft, 1800 Ft
• 2018. január 7. vasárnap 17:00 – Lili bárónő – operett két 
felvonásan; Huszka Jenő nagysikerű örökzöld operettje ezúttal a 
szarvasi Cervinus Teátrum művészeinek előadásában látható az 
Erzsébetligeti Színház színpadán. Nagyszabású előadás, látványos 
jelmezekkel, remek színészekkel. Jegyár: 2800 Ft, 3400 Ft
• 2018. január 14. vasárnap 18:00 – Tagadj, tagadj, tagadj! – 2026-
ot írunk, vagy mégsem? Eve, az ígéretes ifjú futóbajnok nő megismer-
kedik a sportág egyik legjobb edzőjével, aki hamarosan új „kiegészítő 
kezelést” ajánl neki. Ha vállalja, ő lehet a világ leggyorsabb futója – de 
vajon biztonságos, legális és etikus ez a kezelés? A cím a doppin-
golók kézikönyvének legfontosabb mondatát idézi: „Tagadj mindent, 
amíg csak képes vagy.” A Londonban nagy sikert aratott színdarab 
leleplezően őszinte, hátborzongató képet ad a sportvilág farkastörvé-
nyeiről. Mi az  ára egy-egy bajnoki címnek? Jegyár: 2800 Ft
• 2018. január 18. csütörtök 19:00 – A fajok eredete – A Nézőművé-
szeti Kft előadása. Játsszák: Mucsi Zoltán, Scherer Péter, Thuróczy 
Szabolcs. „Tasnádi István keltetőjében most született opusz evolú-
ciós problémákat feszeget a csirke-lét szemszögéből. Leleményes 
jelenetek mutatják be az emberré válás stációit, a társas együttmű-
ködés, a nyelv- és mítoszteremtés, a táplálkozás alakulását. Van cir-
kuszi attrakció, állatszám és börleszk szituáció is, de a permanens 
hahotázás közben időnként csak elszorul a szív. Jutalom-játék három 
színésznek, szórakoztató ajándék a nézőnek, a mélyben azonban fe-
nyegetően leselkedik a félelmetes valóság.” (Részlet egy kritikából.) 
Jegyár: 2500 Ft
• 2018.  január 19. péntek 19.30 – Jazz LIget – Berki Tamás – Hor-
váth Plútó József – ifj. Tóth István trió; Jegyár: 1500 Ft
• 2018. január 20. szombat 10:00 – Eltáncolt cipellők – élőzenés 
mesemondó előadás; Mesemondó előadásunkban a juhászlegény 
és a királylányok történetét mondjuk el klasszikus balett és fuvolaszó 
kíséretében. Hogy hol, s merre táncolják el a királylányok a cipellőket, 
senki sem tudja, ezért a gyerekek közreműködésével járunk a törté-
net és a cipellők végére. Ehhez szükségünk lesz néhány varázserejű 
tárgyra, némi szerencsére és odafigyelésre… „…Aki ezt a kalapot fel-
teszi, az mindenfélét hall s lát, aki a köpönyeget magára borítja, az lát-
hatatlan lesz, s aki a csizmába belelépik, az még ki se gondolja, hogy 
hová menjen, s már ott is terem…” Csizmákat előkészíteni, induljunk 
a királylányok után! (Bukovinai székely népmese alapján) Jegyárak: 
gyerek: 1100 Ft, felnőtt: 1300 Ft, családi (2 gyerek+2 felnőtt) 4200 Ft
• 2018. január 20. szombat 16:00 – Lukács Sándor: Barangolás a 
költészet világában – A Kossuth- és Jászai Mari-díjas, Érdemes és 
Kiváló művész önálló estjében saját verseiből, valamint a XX. századi 
magyar írók műveiből készített válogatást hallhatja a közönség. Jegy-
ár: 2200 Ft 
• 2018. január 20. szombat 19:00 – Nemzetek muzsikája: Magyar 
est – Anima Musicae Kamarazenekar; Jegyár: 1500 Ft, diák, nyug-
díjas: 900 Ft
Részletes programok a honlapunkon: www. kulturliget. hu
http://www.facebook.com/kulturliget; e-mail: info@kulturliget.hu

Kedves Látogatóink! A Corvin Művelődési Ház-Erzsébetligeti Szín-
ház 2017. december 20. és 2018. január 3. között zárva tart. 2018. 
január 4-én 10:00 órától visszavárjuk Önöket!
Áldott, békés karácsonyt és kulturális élményekben gazdag új 
esztendőt kíván az intézmény valamennyi munkatársa.

Bp. XVI. Szlovák út 134.
a pavilonsorral szemben

Tel/Fax: 405-3566, Mobil: 06-20-250-4434

Az árak az áfát tartalmazzák! • Ingyenes házhozszállítás!

www.biztospontok.hu

80 l Hajdú villanybojler 49.060,-

15 mm RÉZCSÕ 1.140-,

mm RÉZCSÕ 1.420-,

16X2 mm ötrétegû csõ (magyar) 170,-/fm

X2 mm ötrétegû csõ (magyar) 295,-/fm

STAR LAPRADIÁTOR DK 600/1000 16.830,-

ø

ø18

ø

ø20

Greenpro RS25/6 Keringetõszivattyú 23.735,-

MOFÉM csaptelepek 7.640 Ft-tól

CERSANIT 50 CM MOSDÓ 6.410,-

170,-/fm

PVC CSÕ 920,-

PVC, KG CSÖVEK, IDOMOK -20%
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ø110/2 m

GEBERIT KOMBIFIX
ÉS GEBERIT DUOFIX

ÓRIÁSI
AKCIÓ!!!

Biztos pontok kft.

 
A Kertváros Örmény 

Önkormányzata 
KÖZMEGGHALLGATÁS TART

2017. december 13-án 17 órai kezdettel 
a 1161 Rákosi út 73. szám alatti helyiségben. 

Mindenkit szeretettel várnak!

Szlaukó György

Bp. XVI. Vidámverseny u. 10.

400-0083
06-20/9629-328

Sóder, homok szállítása

Konténeres sittszállítás

Gépi földmunka

101 tehetséges diákot jutalmazott a Kertváros
November 22-én 101 tehetsé-

ges diák vehette át a Kertváros 
elismerését az Erzsébetligeti 
Színház nagytermében. A XVI. 
kerület anyagi támogatására 
azok a 4-11. évfolyamra járó 
általános vagy középiskolai ta-
nulók pályázhattak, akik a mos-
tani és az előző tanévben hazai 
vagy nemzetközi tanulmányi, 
műveltségi, művészeti vagy 
sportversenyen kiemelkedő he-
lyezést értek el. Idén 6,5 millió 
forint értékben ítélt oda ösztön-
díjat a kerület.

A fiataloknak Kovács Péter 
polgármester, Szász József al-
polgármester, Ács Anikó, a ke-
rület Köznevelési, Ifjúság- és 
Gyermekvédelmi Bizottságá-
nak elnöke és Szatmáry Kristóf 
parlamenti képviselő gratulált. 
A polgármester nemcsak a diá-
koknak fejezte ki elismerését az 
erőfeszítéseikért, hanem a szü-
lőknek is, akik minden támo-
gatást megadtak a fiataloknak 
azért, hogy tehetségüket kama-
toztatni tudják.

Szatmáry Kristóf külön ajándékkal is készült a jeles eseményre. Öt tanuló ugyanis 
könyvutalványt is kapott az országgyűlési képviselőtől.

Az óriás- és a villanyoszlo-
pokra szerelt „elefántfül” 
plakátok mellett a képün-
kön látható „kisvállalkozói” 
táblák tulajdonosainak is 
január 15-éig bevallást kell 
tenniük, különben testes 
mulasztási bírsággal szá-
molhatnak.  

Kihasznált kárpótoltak

Zuglónak nem kell 
a reklámtábla adó

A kárpótlási földárverése-
ken a XVII. kerületben fek-
vő erdőkre is lehetett licitálni. 
Rákosmente Önkormányzata 
arról értesítette a Baross utca és 
a Lőrinci út illetve a Czeglédi 
Mihály út menti erdők résztu-
lajdonosait, hogy két ismert és 
egy azonosíthatatlan reklám-
cég hatósági engedély nélkül 13 
darab óriásplakátot telepített 
a négy önálló helyrajzi számú, 
osztatlan közös tulajdonban ál-
ló ingatlanokra. A 13-ból kettő 
idén ősszel a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalomé lett.

A 360, közöttük hatvan 
kertvárosi, zuglói és csömö-
ri címzett eddig erről mit sem 
tudott. Még ha látták is az er-
deik mentén az eltelt tizenvala-
hány évben a reklámtáblákat, a 
földhivatali térkép és a légi fo-
tó összevetése nélkül nem tud-
hatták, hogy azok az út részét 
képező közterületen, avagy a 
résztulajdonukban álló erdőben 
állnak – vagyis a felállításuk-
hoz szükség lett volna a hoz-
zájárulásukra. A reklámtáblák 
tulajdonosai pontosan tudták, 
hogy a kárpótoltak és örököse-
ik nem fognak – mert nem is 
igazán tudnak – együttesen fel-
lépni és nyomozni utánuk. Így 
„megspórolhatták” a bérleti dí-
jat, ami a magánkertekben vagy 
házak oldalán elhelyezett táb-
lákért ma átlagosan évi 60 ezer 
forintot tesz ki. 

De nemcsak a kárpótoltak 
érezhetik magukat átverve. Ré-
giónkban az ellenőrzés hiányát 
kihasználva az M0-ás építése 
kapcsán a Magyar Állam tulaj-
donába került földrészletek is 
kaptak „ajándékként” reklám-
táblákat. Ezek többségéről hi-
ányzik az „ajándékozó” cégek 
neve, nehogy rövid úton kérdőre 
lehessen őket vonni. 

A kormánytöbbség a tele-
püléskép védelméről szóló tör-
vénnyel nemcsak a reklámzajt 
kívánja 2020 végére lecsillapíta-
ni, hanem a fenti példák szerint 
az ügyeskedéseknek, a tulaj-
donosok kijátszásának is véget 
vet. Új óriásplakátokat idén 
májustól már nem lehet felállí-
tani, a meglévőkre pedig az ön-
kormányzatok négyzetméteren-

ként évi 1000 és 12 000 forint 
közötti összegben építményadót 
vethetnek ki. Adómentes kivé-
telt csak a cégtáblák, a kira-
katok, a jármű reklámok és a 
kisméretű, a tulajdonos által 
kihelyezhető „eladó ingatlan” 
táblák képeznek.

Csömör, Kistarcsa, Kerepes 
és Nagytarcsa nem élt ezzel a 
lehetőséggel.

A XVI. és a XVII. kerületek 
testületei a novemberi üléseiken 
a maximális, 12 000 forintban 
állapították meg az adót, amit a 
január 1-jeli állapot szerint be-
vallás útján a reklámeszközök 
tulajdonosainak kell majd – a 
gépjárműadóval azonos módon 
– két részletben megfizetniük. 

Elvben Zugló nyert volna 
legtöbbet, mert itt a kormányhi-
vatal 940 reklámtáblát vett nyil-
vántartásba. Karácsony Ger-
gely polgármester a maximális, 
12 000 forintos adómértéket 
javasolta a testületnek. Az elő-
terjesztés 5000 négyzetméteres 
felületre vetítetten, nagyon visz-
szafogottan 50%-os teljesülés-
sel 30 millió forintos bevétellel 
kalkulált. A testület nem fogad-
ta el a rendeletalkotási javasla-
tot, ezért 2018. első félévében 
már biztosan nem lesz Zugló-
nak reklámpénze.

Kép és szöveg: -izs-or

Telefon: 1/409-1481 Ingyenes házhozszállítás*
*Budapesten és néhány környezõ településen 4000 Ft feletti megrendelésnél. Részletek a honlapon!

Ft/0,97 kg-os üvegekben

Akácméz
Hársméz

Vegyesméz

2200,-
2100,-
1400,-

Napraforgó krémméz 1400,-

Rendeljen mézet a termelõtõl!

www.termeloimagyarmez.hu

Marci bácsi méhészete

Ünnepeljünk gondtalanul!
Anyuka a konyhában főz karácsony másnapján, mikor Pis-

tike kiszalad a szobából, és mondja anyukának: 
– Anya, ég a karácsonyfa!
– Na de Pistike, százszor mondtam már, hogy nem ég, hanem 

világít.
Pistike visszamegy a szobába, majd kis idő múlva ismét a 

konyhában terem:
– Anya, már a függöny is világít...!

Hogyan előzhetjük meg a 
lakástüzet az advent, majd 
a karácsony ideje alatt?

A legszebb ünnepi napokban sem 
szabad megfeledkeznünk a ránk lesel-
kedő veszélyekről, elsősorban a gyertya 
szép, de veszélyes lángjáról. Az elmúlt 
évtizedek során sajnos nem múlt el 
olyan ünnep, hogy a fővárosi tűzoltók 
ne vonultak volna karácsonyi gyertya 
okozta lakástűzhöz. Ezek a tragikus 
események arra figyelmeztetnek ben-
nünket, hogy csak kellő körültekintés-
sel, odafigyeléssel szabad a gyertyákat 
a fán elhelyeznünk és meggyújtanunk.

Mit tehetünk tűz esetén?
Ha mégis tűz keletkezne a lakásunk-

ban, fontos, hogy a lehető legrövidebb 
időn belül megtegyük a szükséges in-
tézkedéseket: mentsük a lakásban tar-
tózkodókat, értesítsük a tűzoltóságot, 
s ha tudjuk, kezdjük meg a tűz oltását! 
Az oltáshoz használhatunk nedves pok-
rócot, egy vödör vizet vagy tűzoltó ké-
szüléket. Ha az asztalon keletkezik tűz, 
gyors segítséget jelent a tűzoltó takaró, 
vagy akár egy pohár víz is. Ha a lán-
gok testi épségünket veszélyeztetik, ne 
kezdjünk bele a tűz oltásába, menekül-
jünk az épületből! Annak a helyiségnek 
az ajtaját, ahol a tűz keletkezett, kilincs-
csel zárjuk be, így kevesebb oxigénhez 
jut a tűz, lassabban terjed. Lármázzuk 
fel a szomszédokat, és hívjuk a 105-ös 
vagy a 112-es segélyhívószámot! Tűz-
jelzéskor válaszoljunk a feltett kérdé-
sekre, hisz ezzel megkönnyítjük és 
meggyorsítjuk a tűzoltók munkáját.

Éjszakai nyugalmunkat biztosíthat-
ja a ma már néhány ezer forintért be-
szerezhető füstjelző berendezés, amely 
erős hangjelzéssel néhány másodperc 
alatt felhívja a figyelmünket a veszélyre.

Tanácsok advent idejére:
Az éghető anyagú adventi koszorút 

mindig helyezzük nem éghető, hőszige-
telő alátétre, a gyertyák, mécsesek csak 
nem éghető tartóban legyenek, mindig 
rögzítve a koszorún.

A gyertyákat, mécseseket ne tegyük 
közvetlenül a koszorú éghető anyagú 
részei mellé, ott ne gyújtsuk meg azo-
kat! Ne engedjük, hogy a gyertyákat és 
a mécseseket gyerekek gyújtsák meg! A 
gyermekeket ne hagyjuk felügyelet nél-
kül olyan koszorú közelében, amelyen 
égnek a gyertyák! Mindennemű gyúj-
tóeszközt tartsunk elzárva, gyermekek 
által el nem érhető helyen. A koszorú 
gyertyáit ne használjuk a függöny vagy 
más éghető anyagok közelében! Az égő 
gyertyát, mécsest tartalmazó koszorút 
ne tegyük huzatos helyre, azt ne vigyük 
egyik helyről a másikra! Ügyeljünk 

arra, hogy a kanóc soha ne legyen túl 
hosszú! Soha ne engedjük teljesen leég-
ni a gyertyát és a mécsest, és ne hagyjuk 
a kanócot eldőlni! Az égő gyertya, mé-
cses oltására mindig tartsunk a közel-
ben megfelelő eszközt! Az éghető anya-
gú koszorút minden hőforrástól tartsuk 
megfelelő távolságban!

Hogyan előzhető meg a karácsony-
fatűz?

Vágott fenyő esetében – amennyiben 
mód van rá – alkalmazzunk „vizes” tar-
tót vagy talpat a fa nedvességtartalmá-
nak pótlására! Műfenyő esetén – lehe-
tőleg – válasszuk a „tűzálló” kivitelűt! 
Gondoskodjunk a karácsonyfa stabilitá-
sának (feldőlés elleni védelmének) meg-
oldásáról! Használjunk megfelelően 
„terpesztett” nehéz talpat és rögzítést! A 
fára gyertyákat, csillagszórókat kizáró-
lag díszítésként helyezzünk fel, azokat 
ott ne gyújtsuk meg!

Elsősorban nem éghető anyagú de-
korációs elemeket használjunk a fa 
díszítésére! A karácsonyfa közelében 

mindig legyen készenlétben olyan esz-
köz, felszerelés, amellyel az esetlegesen 
keletkező tüzet annak kezdeti szakaszá-
ban nagy biztonsággal el tudjuk oltani! 
Soha ne állítsuk a karácsonyfát a mene-
külési útvonalra, ajtó elé, ajtóhoz közel, 
mert az égő fa elzárhatja a menekülést.

Mire kell figyelni a karácsonyi égő-
sorok elhelyezésénél, működtetésénél?

Csak megfelelő műszaki állapotú, 
minőségi tanúsítvánnyal rendelkező 
izzósort és/vagy elektromos díszítőele-
meket vásároljunk és használjunk! Az 
izzósort és elektromos díszeket a fán 
úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy 
sem a levelekhez, sem a vezetékhez, 
sem pedig az éghető díszekhez ne ér-
hessenek hozzá. Az izzósor és/vagy 
az elektromos díszek működtetésekor 
gyermekek a helyiségben csak felügye-
let mellett tartózkodjanak! Az elekt-
romos kapcsolókat és csatlakozókat 
úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy 
azokhoz a gyermekek sem szándéko-
san, sem pedig véletlenül se férhesse-
nek hozzá. Ha égőt kell cserélni, mindig 
húzzuk ki a villásdugót a konnektorból! 
Az égősor és a villamos díszek elektro-
mos táplálásához legfeljebb egy, világí-
tó kapcsolóval ellátott, gyárilag szerelt 
hosszabbító elosztó használható, ame-
lyen a nem használt csatlakozóhelye-
ket „vakdugóval” kell lezárni. Lefekvés 
vagy a lakásból való eltávozás előtt az 
izzósort és az elektromos díszeket a há-
lózatról le kell választani.

 Fővárosi Katasztrófa
védelmi Igazgatóság
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Magyarországi vár- és kastély
felújítási program keretében

és kisebb régi festményeket
nagyméretû

a XVIII. századból 1930-ig

Továbbá keresünk kastélyokba illõ,

mindenféle

Csak magánszemélyek hívását várjuk!
Kereskedõk, viszonteladók kérem, kíméljenek!
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LAKBERENDEZÉSI ANTIK TÁRGYAKATLAKBERENDEZÉSI ANTIK TÁRGYAKAT

Elérhetõségek:

Telefon: 06-20-614-5224

E-mail: natali2015@freemail.hu

elõnyben, de nem feltétel.

NAGYMÉRETÛ, SÖTÉT TÓNUSÚ, TÖBBALAKOS

keresünk megvételrekeresünk megvételre

Kismama Jóga és 
Baba-Mama Jóga 

a Napfény 
Mozgásstúdióban.

Első alkalom 
INGYENES!

További információk: 
06-70-612-9516

www.napfenymozgasstudio.hu

www.napfenymozgasstudio.hu

Fodor Tamás, tel: 06-70-612-9452 • www.napfenymozgasstudio.hu

Balra a kezdeti, jobbra a jelenlegi állapot. Mindez szám-
adatokkal: -16,6 kg zsír; +2 kg izom; -13 cm mellkas; -12 cm derék;  
-13 cm csípõ; -10 cm comb = 2 ruhaméret csökkenés!  

„Az ülő életmód „áldásos” hatásait megtapasztalva döntöttem 
a sürgõs életmódváltás mellett ☺ Próbálkoztam edzőtermekkel, 
órákkal, de valahogy sosem volt az igazi, rövid idõ után feladtam. 
Tavaly keresgéltem a kerületben fitness termeket, akkor találtam 
a Napfény Mozgásstúdióra, és akkor jött a változás ☺ Egy fan-
tasztikus csapattal találkoztam, két hihetetlenül kedves, támogató 
oktatóval az élükön. Azóta ott ragadtam, nagyon jól esik a rendsz-
eres mozgás, a rabja lettem, rengeteg energiával tölt fel ☺ Tomi 
és Eszti segítségével kezdtem látványosan alakulni, és közeledni a 
célom felé (még nem végeztem). Nagyon örülök, hogy rájuk talál-
tam!” – Melinda (34)

A személyi edzés áldásos hatása

Kezdd velem az új évet!
Ha januárban kezded nálam a személyi edzést, most 
két alkalmas táplálkozási tanácsadást kapsz ajándék-
ba és első bérletedet kedvezményesen veheted meg 
bármely csoportos fitness óránkra!
Fodor Tamás – személyi edző, életmód tanácsadó, tel.: 
06-70-612-9452 • Segítek céljaid elérésében!

Bemutatkozott a megújult tankerületi központot!
Tankerületi sajtótájékoz-
tatót tartottak december 
4-én a Szerb Antal Gimná-
zium díszes könyvtárában, 
ahol képet kaphattunk a 
közelmúltban újjászerve-
zett tankerület munkájáról.

2016. november 30-án alakult 
meg az Észak-Pesti Tankerületi 
Központ. Azelőtt minden ke-
rület önálló tankerületnek szá-
mított, ekkortól viszont több 
kerületet is közös tankerületté 
vontak össze. Így az észak-pes-
ti régióból a XV. és a XVI. ke-
rület került közös irányítás alá 
Észak-Pesti Tankerületi Köz-
pont néven.

2017. január elsejétől az intéz-
mények átkerültek a tankerületi 
központok vagyonkezelésé-
be, így már vagyongazdálko-
dási és műszaki feladatokat is 
el kell látniuk. A tankerületi 
központok önálló költségveté-
si szervként működnek, saját 
költségvetéssel rendelkeznek. 
Az intézményeket érintő dön-
téseket a tankerületi igazgatók 
hozzák meg az intézményveze-
tőkkel közösen.

A megújult tankerület 
eredményeit foglalta össze 
Kovács Katalin, az Észak
Pesti Tankerületi Központ 
igazgatója.

Tankerületünk jelenleg 27 
köznevelési intézmény fenn-
tartását látja el. 17 nyolc évfo-
lyamos iskola, 2 gimnázium, 
5 többcélú közoktatási intéz-
mény, 2 művészeti iskola és egy 
gyógypedagógiai intézmény 
tartozik a tankerület alá.

A tanulók létszáma 14.091 fő, 
70 százalékuk általános iskolás 
korú. A tanulók 15 százaléka jár 
művészeti iskolába, ami magas 
aránynak számít.

Hat helyen működik 4 évfo-
lyamos gimnáziumi képzés, 3 
helyszínen öt évfolyamos gim-
náziumi képzés (egyéves nyelvi 
előképzős) folyik, míg két he-
lyen 6, egy helyen pedig 8 osz-
tályos gimnázium működik.

A tankerületet a nyugalom és 
stabilitás jellemzi, jó együttmű-
ködés alakult ki az intézmények 
és az új vezetés között. Az isko-
lák vonzó programokat kínál-
nak a gyerekeknek.

A Kertvárosban 5185 gyer-
mek jár általános iskolába, 1447 
gyerek pedig gimnáziumban ta-
nul. 905 tanuló az iskola mellett 
művészeti képzésben is része-
sül, 154-en pedig gyógypeda-
gógiai intézménybe járnak.

A tankerületet sokszínű in-
tézményhálózat jellemzi. A te-
hetséggondozás mellett mind a 
nyelvoktatásban, a sportban, az 
egészségnevelésben, művészeti 
nevelésben is eredményesek az 
iskoláink, de a sajátos nevelési 
igényű, magatartási, beillesz-
kedési, tanulási zavarral küzdő 
gyerekek ellátására is figyelnek.

Két tanítási nyelvű oktatás 
két iskolában folyik: a XVI. ke-
rületi Lemhényi Dezső Általá-
nos Iskolában magyar-angol, 
míg a XV. kerületben magyar-
kínai nyelven.

Mindkét kerületben működik 
művészeti iskola: a XVI. kerü-
letben a Rácz Aladár Zeneis-
kola, mely táncművészeti, kép-
ző- és iparművészeti alapfokú 
művészetoktatási intézmény is 
egyben, valamint a XV. kerü-
letben a Hubay Jenő Zeneiskola 
(itt is van a zeneoktatás mellett 
tánc- és képzőművészeti kép-
zés), amely Tehetségpont is im-
már 10 éve. A tehetségpontban 
a kiemelt tehetségek fejlesztésé-
re van lehetőség. 

Minden iskolában a tehetség-
gondozás mellett a felzárkózta-
tásra is gondot fordítanak. Egy 
általános iskolában a halmozot-
tan hátrányos helyzetű gyer-
mekek fejlesztése érdekében 
komplett instrukciós programot 
vezettek be.

Egy iskola az Olimpiai Is-
kolák Országos Szervezetének 
tagja, egy iskola pedig a MÜPA 
partnerintézménye. Egy isko-

la pénzügyi oktatási program-
ban vesz részt, míg két iskola 
a Sakkpalota program oktatási 
intézménye.

Hat intézmény rendelkezik 
ÖKO Iskola tagsággal. Egy is-
kola ECDL vizsgaközpont is 
egyben. A tankerület gimnázi-
umai az érettségik lebonyolítá-
sában emelt szintű vizsgaköz-
pontként működnek közre. 

A XVI. Kerületi Szerb Antal 
Gimnáziumban csoportbontás-
ban tanítják a magyart, matema-
tikát és az idegen nyelveket, de 
emelt szintű felvételi előkészítő 
foglalkozásokat is tartanak. Itt 
működik a több, mint 20 éves 
múltra visszatekintő Primavera 
Kórus, mely már önálló CD le-
mezzel büszkélkedhet.

A XVI. Kerületi Móra Fe-
renc Általános Iskolában fontos 
szerepe van a kompetenciaala-
pú oktatásnak. Rendszeresen 
szerveznek témaheteket például 
a fenntarthatóság, környezet- és 
pénzügyi tudatosság témájá-
ban. Az intézmény érzékenyítő 
programja is különleges, mely-
nek során sérült emberekkel és 
problémáikkal ismerkedhetnek 
meg a gyerekek.

Számos szabadidős tevé-
kenység közül válogathatnak 
a diákok: szakkörök, cseredi-
ák-program, élménypedagógia 
foglalkozások egészítik ki az 
oktatást, de a hagyományőrzés, 
művészeti nevelés szintén hang-
súlyt kap.

Szinte minden iskolában van 
műfüves focipálya, így a spor-
tolás is megoldott a tankerület-
ben.

A nyelvoktatásnak kiemelt 
szerepe van a kerületi iskolák-

ban. Főként az angol nyelv okta-
tására koncentrálnak az iskolák, 
a gyerekeknek már első vagy 
második osztálytól lehetőségük 
van a nyelvtanulásra. 

A XVI. kerületben 752 
gyógypedagógiai fejlesztést 
igénylő gyermek van. A sajá-
tos nevelési igényű gyermekek 
szakszerű ellátásáról a Göllesz 
Viktor Óvoda, Általános Isko-
la és Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézmény 
és az általa működtetett utazó 
gyógypedagógiai hálózat gon-
doskodik. Az utóbbi években 
számottevően megnövekedett 
az autizmus spektrumzavarral 
küzdő gyermekek (tanulók) szá-
ma, ezért számukra a megfelelő 
ellátás érdekében új iskolai osz-
tályt indítottak a Gölleszben. 

Mindkét kerületben műkö-
dik iskolapszichológusi há-
lózat. Emellett tantárgygon-
dozói hálózatot is működtet a 
tankerület, melynek feladata 
többek között a kerületi verse-
nyek megszervezése. A kerü-
leti diákok ennek köszönhető-
en eredményesen szerepelnek 
évek óta mind a fővárosi, 
mind az országos tanulmányi- 
és sportversenyeken.

A tankerületben 1849 fő dol-
gozik (pedagógusok, oktatást-
segítő és technikai alkalma-
zottak). A tankerületi központ 
7 milliárd 805 millió forintból 
gazdálkodik 2017-ben. A nyá-
ri felújítási-karbantartási mun-
kákra 150 millió forintot köl-
töttek. Tisztasági festéseket 
végeztek minden első osztályos 
tanteremben 15 millió forint ér-
tékben, de iskolai bútorok cse-
réjére, kazáncserére, udvarfel-
újításra és könyvtárfejlesztésre 
is sor került.

A régiós informatikai esz-
közfejlesztési program része-
ként összesen 1716 eszközt 
(asztali számítógép, notebook, 
projektor, monitor) vásárolt a 
tankerület, melyek december 
elején érkeznek meg az isko-
lákba.

a Csücsök utca és a Szakoly utca sarkán:
Akció a Czibere Hús kisüzemében

Sertés tarja csonttal 990 Ft
Sertés darált hús 990 Ft
Sertés zsír kg-os kiszerelésben 990 Ft

A két ünnep között malachús és bõrös sertéshús is kapható lesz!
Továbbá filézett sertéshúsok, hagyományosan füstölt

termékek széles választéka!

Friss marha, sertés hússal,
csütörtökönként

meleg tepertõvel várjuk
minden új és régi vásárlónkat!

Árukiadás:
400-0115-ös telefonszámon

minden kedden és csütörtökön 6-tól 17 óráig.
A leadott rendelését

érkezésére elõkészítjük!

A sajtóbeszélgetés résztvevői: Inotai István, a Szerb Antal Gimnázium igazgatója, Er-
délyi Zsuzsanna, a XV. kerületi Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
Gimnázium intézményvezetője, Kovács Katalin, az Észak-Pesti Tankerületi Központ 
igazgatója, Dr. Jeszenszkyné Dr. Gallai Gabriella, a Móra Ferenc Általános Iskola igaz-
gatója és Bokor György, a XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola igazgatója

Videokazetták

hanglemezek, hangkazetták,
régi képek, filmek

DIGITALIZÁLÁSA
CD, DVD készítés

XVI. Hermina út 16.

VHS, VHS-C, Hi8

Ferenci Videó
405-6655, 06-20-9392-658

Emlékmentés
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„A fény mindig utat mutat,
Annak, ki a mélyben kutat.”

December 21-től január 20-ig 
tartózkodik a Nap a Bakban, ami 
azt jelzi, hogy megkezdődik a tél. 
A jegybe lépés tulajdonképpen 
nemcsak évszakváltás, hanem téli 
napforduló is egyben. A leghosz-
szabb éjszaka szimbolikusan a 
legnagyobb sötétséget jelenti, de 
a jó hír az, hogy innentől kezdve 
lassan, de biztosan növekedni 
kezdenek a nappalok, il-
letve napról-napra több 
lesz a fény. Az embe-
ri szellem analóg a 
tűzzel, ezért az sem 
véletlen, hogy jobban 
érezzük magunkat a 
fényben, bizakodóbbak, 
optimistábbak, életigenlőbbek 
vagyunk. Az éjszaka alapvetően 
a pihenésről, a feltöltődésről, az 
aktivitás felfüggesztéséről szól, 
és ez akkor is igaz, ha létezik az 
éjjeli műszak. Attól még, hogy 
képesek vagyunk alkalmazkod-
ni a „fordított” életvitelhez, nem 
azt jelenti, hogy ez a normális. 
Az ember egészségével sokan és 
sokat foglalkoznak, és ez azért 
van, mert sok a betegség. A ci-
vilizáció, vagy amit mi annak 
nevezünk, valljuk be, hogy ren-
geteget rontott a helyzetünkön. 
A stresszes élet, a túlvállalás, az 
a mókuskerék, melybe számos 
embertársunk belesétál önként 
és dalolva. A miértre egyértelmű 
a válasz: a vágyvilág délibábját 
hajszoló életmód nagy anyagi 
ráfordítást igényel. És aki nem 
dolgozik, és nem túlórázik, az 
kevesebbet keres, illetve keresni 
keres, de nem talál. És a kielégí-
tetlen vágyak szilaj paripákként 
nyerítenek az ego pusztaságában. 
Minden, amit túlzásba viszünk, 
az utólag behajtásra kerül a fizi-
kai testünk szintjén. Persze azt is 
tudjuk, hogy vannak az ügyes-
kedők, a szélhámosak, a csalók, 
akik látszólag könnyen jutnak 
anyagiakhoz, de higgyék el, az 
sem egy stressz-mentes életvitel. 
Ott is előbb-utóbb kihozza az égi-
pincér a számlát! 

Summa summarum, időt kel-
lene szánni a pihenésre és a fel-
töltődésre. Az ember számára 
elérhető legfontosabb tényező az 
alvás. Mindenki tapasztalta sze-
rintem, hogy mennyi időt kellene 
eltölteni álom-országban ahhoz, 
hogy frissen, pihenten kezdje a 
napot. Ha ennek fittyet hányunk, 
az energia szintünk lecsökken, 
az immunrendszer gyengül és a 
külső, mikroszkopikus betola-
kodók tüneteket és betegségeket 
okoznak. Az asztrológia, a be-
tegségeket analógiás jelzéseknek, 
tanításoknak tekinti. Ha ebből a 
perspektívából szemléljük a vilá-
got és benne önmagunkat, akkor 
felismerhetjük, hogy a jó és rossz 
bipoláris játszmájának csak az 
egónk, a fizikai testünk a „szen-
vedő alanya”, szellemi szinten 
minden esetben épülünk.

Az asztrológus gondolatai

A Bak ember céltudatos. Tud-
ja az irányt, amely felé halad. A 
csúcsra akar érni, és ezért szívó-
san, kitartóan küzd. A régi korok-
ban a nők vagy az apjuktól, vagy a 
férjüktől függtek. Számukra nem 
létezett karrier. Ma már a világ fej-
lettebb országaiban az asszonyok-
nak kinyílt ez a lehetőség is. Ezt a 
fordulatot minősíteni fölösleges, 
legyen elég annyit megjegyezni, 
hogy a karriert választó nők éle-

tében ez a döntés következmé-
nyekkel jár. Tudomásul kell 

venni, hogy ilyen esetben 
a család megvalósítása, 
illetve megtartása nehe-
zítetté válik.

A Bakban a Sza-
turnusz uralkodik, az a 

planéta, amelyet a régi aszt-
rológusok Infortuna Maiornak 
neveztek, azaz a „nagy szeren-
csétlenségnek”. Ezzel azért nem 
tudok egyetérteni, mert a bolygó 
analógiás láncának bármely meg-
jelenését szerencsétlenségnek, 
tehát rossznak minősíteni ostoba-
ság. Szerencsétlenség-e a korlát? 
Hát a kerítés? Baj-e, ha vannak 
határaink? Negatív-e, ha valami 
befejeződik, lezárul? Szerencsét-
len-e az, aki szereti a fekete színt? 
Na és mi történne, ha nem lenne 
véralvadás, ha nem lenne bőrünk, 
csontjaink és ízületeink? Tudják 
a választ: nem élhetnénk. Meg-
halnánk rövid időn belül. Tehát 
mondjuk ki: szükségünk van a 
Szaturnuszra!

A Szaturnusz jelzi az ember 
sorsfeladatát. Nem véletlenül 
szült anyánk e világra. Dolgunk 
van egymással. A legkilátásta-
lanabbnak tűnő helyzetben élő 
ember sem sorstalan. Sorsunk 
van, nem sorstalanságunk. Nincs 
könnyű sors, de ha rátalálunk és 
felvállaljuk, az a bizonyos kereszt 
jó helyen lesz. Ha javasolhatom, a 
háton cipeljük, mert ha magunk 
után húzzuk, mindenbe beleakad, 
és többször meg kell majd állnunk 
az úton. Amikor valaki a keresz-
tet tagadja, az a sorsot tagadja. A 
teret és időt cáfolja. Önmaga és 
Isten ellen fordul. Kronosz kősar-
lója elől nincs menekvés. Az idő 
eljár felettünk. Élvezzük hát az 
összes percet, ami megadatik!

 Véleményeiket, gondolatai-
kat, kérdéseiket elküldhetik az 
asztros@yahoo.com címre. 

Vigyázzanak magukra és 
egymásra!       Tóth Sándor

Asztrológiai útmutató  
a Bak jegyében

SZÉKELY FATELEP
1165 Bp. Újszász u. 47/d – a Koronafürt utcával szemben

Nyitva: H-P 7-16, Szo: 7-12 óráig

Tel: +36 70 368 25 87 • www.szekelyfatelep.hu

Deszka • Palló • Gerenda • Hajópadló • Tetõléc
Hosszúáru, extraáru • Bitumenes zsindely • OSB

Vasáru • Tetõfólia • Festékek • Csavarok

Nettó 40.000 Ft/m³+áfa
(amíg a készlet tart!)
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lás Favédelem

AKCIÓS zsalu faanyag

TERMÉKEINK:

(A Nedaluha Építõanyagkereskedés mögött, bejárat a Repülõtérre vezetõ útról)

FA
impregnálás,

bérmártás

Sámáni gyógyítás
Pálfi Gábor vagyok. Közel 20 éve tapasztaltam meg, 

hogy van gyógyító energiám. A lányom volt az első, akit 
teljesen meggyógyítottam arcideg bénulásból. Gyógyítot-
tam családtagokat, barátokat, munkatársakat, ismerősöket. 
Legújabb eredményeim: MEDDŐSÉGBŐL Farkas Ba-
lázs, Farkas Henrietta, TÜDŐDAGANATBÓL K. Tamás, 
PAJZSMIRIGYDAGANATBÓL V. Sándor, TEJÉRZÉ-
KENYSÉGBŐL V Petra, B. Andrea, CUKORBETEGSÉG-
BŐL Nagy Lászlóné, V. Sándor, Scheik Katalin gyógyult 
meg teljesen. IZÜLETI GYULLADÁS, PÁNIKBETEG-
SÉG, DEPRESSZIÓ, NŐI BETEGSÉGEK esetén is tudok 
segítséget nyújtani! Forduljanak hozzám bizalommal!

Bejelentkezés és tájékoztatás a következő telefonszámon:
Tel: 06-30-865-7572 (Hétvégén is hívható!) 

Nyerjen ajándékcsomagot

R I N

Már több mint háromezren éltek a „pusztán”, és …… gyerek tanult az ele-
mi iskolákban, amikor Rákosszentmihályt végre nagyközséggé nyilvánították. 
Az önállóság nagy napja, 1902. december 1-je után aztán jöttek a csatározá-
sok: kik legyenek a helyi képviselő-testület tagjai. Két pártra szakadt a tele-
pülés, a régiekre valamint az újonnan betelepedettekre, akiket a szegényebb 
lakók is támogattak.
December 26-ra népgyűlést hívtak össze a Gaukel-féle vendéglőben, ahol 
„ember ember hátán szorongott a tágas teremben” – tudósított a Rákos Vidé-
ke hetilap. A 24 fős testület fele automatikusan a legtöbb adót fizetőkből állt, a 
többieket azok a helyben lakó, húsz év fölötti férfiak választhatták, akik mini-
mum évi 22 korona adót fizettek. Az 533 fő 63%-a voksolt – és győztek a „régi-
ek”, akik legfeljebb 20-25 évvel korábban telepedtek le Szentmihályon, hiszen 
akkor kezdték parcellázni a területet. Forrás: Rákosszentmihály története I.
Mi hiányzik a kipontozott helyről? A helyes megfejtők között 4 db 3000 Ft 
értékű Auchan saját márkás ajándékcsomagot sorsolunk ki, mely előze-
tes egyeztetés után átvehető a csömöri Auchan Liget áruház vevőszolgálatán.
Helyezze el a felsorolt szavakat az ábrában! Segítségül egy szót előre be-
írtunk. Helyes kitöltés esetén a színnel jelölt sorban alakul ki a végső 
megfejtés, amit a szerkesztőség címére várunk: HH 1162 Bp. Hermina 
út 16., illetve a rejtveny.hh@gmail.com e-mail címen. A megfejtésekhez 
nevet, címet és telefonszámot is kérünk a kapcsolattartás érdekében.

2 betűs szavak: AB, ÁT, BE, ÉR, GA, GÁ, IK, KÉ,
3 betűs szavak: AKI, IOS, IZÉ, JÁR, ÓRA, PAD, RIN, RTL,
4 betűs szavak: ARON, DODI, ÉTEL, IGÉR, JOLI, ÓKOR, PALA, ROZS,
5 betűs szavak: ALAKI, ARADI, ÁCSOL, BALOG, BODOR, KÉRET, KOCOG, SZÓRT,
7 betűs szavak: FELADAT, TAKARÉK, ZIGÓTÁK.

KARÁCSONYI AKCIÓ!

A részletekért keresse fel irodánkat!
Egész decemberben a lakásbiztosításainkból!kiemelt kedvezmények

M E G É R D E M E L T  S I K E R Ü K
A  M I  J Ö V Ő N K .

Beszállítóknak
adnak munkát

Keltsd életre 
a plakátot 
az AppStore-ból 
és a GooglePlay-ből 
ingyenesen letölthető 
LARA alkalmazással!

Új munkahelyeket
 teremtenek

Adóbefizetésükkel 
mindenki jólétét szolgálják

Helyi kezdeményezéseket,
 intézményeket támogatnak

A nyertes

vállalkozások

kerek_sz2020_HelyiHirek_280x435mm_v3.indd   1 2017. 11. 15.   23:10

KONTÉNEREK

SÓDER, HOMOK, TERMÕFÖLD
TÖRMELÉK SZÁLLÍTÁS

06/30-919-2056

KIRÁLY TRANS

lenyitható

5-6-8 m -es
3

K.S.

GÉPI FÖLDMUNKA, ÉPÜLETBONTÁS

TEREPRENDEZÉS, SÁVALAP SZEDÉS,

TÖRÕFEJEZÉS!

Jelentős beruházás történt az Ágoston Péter utcai óvodában, 
ahol az udvar felújítása kezdődhetett meg szeptember közepén. A 
48 millió forint értékű építkezés oroszlánrészével már végeztek 
a kivitelezők, az udvaron több játék javítása, áthelyezése is meg-
történt, valamint további eszközöket is birtokba vehettek – illet-
ve hamarosan birtokba vehetnek – az óvodások. A létesítményt 
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő és Kovács Péter, a Kert-
város polgármestere adta át, az óvodások színes műsorral ünnepel-
ték az eseményt.

Szebb udvarok  
az intézményeknek

Idén nyáron megszépült a Kolozs utcai Bóbita bölcsőde udva-
ra is, a mintegy 30 millió forintba kerülő beruházással a Fejlődő 
Kertváros Program újabb pontja valósult meg. 650 négyzetméter 
műfüves és 110 négyzetméteres gyepesített részen szaladgálhat-
nak a gyerekek, és a megújult homokozókban is játszhatnak. Az 
avatón Kovács Péter polgármester és dr. Csomor Ervin alpolgár-
mester megköszönte az óvoda munkatársainak, a szülőknek és a 
kicsiknek, hogy türelemmel viselték a beruházás okozta kellemet-
lenségeket.

Rákosi 
Autókereskedés 

és Bérbeadás
Bizományos értékesítés

Tel: 06-70-679-8500 
XVI. Rákosi út 151.
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A  h a s z n á l t  
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Finom görög ételkülönlegességek is kaphatóak a Makk 
ABC-ben. Fetával töltött paprika, olivabogyó, olivaolaj, 
eredeti görög joghurt, nagyon finom baklava, különle-
ges italok, üdítők a piac szomszédságában, a Thököly 
út sarkán, a Makk Abc-ben, amely vasárnap is várja vá-
sárlóit friss pékáruval, tejtermékekkel és felvágottakkal 
reggel 7-től este 10 ig.

Makk ABC – vasárnap is nyitva

Takarékos Diszkont üzlet nyílt

Kiss Varázs üzlet a sashalmi piac szomszédságában, a Gö-
rög Delikát mellett, a Thököly út 11. szám alatt. Nagykere-
kű bevásárló kocsik, csúszásgátlók, fürdőszobai kilépők és 
szőnyegek. Karácsonyi asztalterítők, asztali abroszok (ke-
rek és ovális is), viaszosvásznak, kívánt méret szerint. Ön-
tapadós tapéták: fa, márvány, tégla és dekor mintázattal. 
UVvédő sima és sötétítő üvegtapéták. Ágyneműk és továb-
bi akciós termékek. Kínálatunkban minőségi inox edények, 
serpenyők, katalógusból rendelésre is! Kibővült kínálattal 
várja új és régi vásárlóit a Kiss Varázs.

Minőségi edények a Kiss Varázsban

Erzsébet utalványt elfogadunk!

A SASHALMI PIACON

Horváth Húsbolt

Nálunk bankkártyával is fizethet!

Marha- és sertéshús, vadhús, birka, borjú,

bõrös malac • Baromfi: csirke, kacsa, liba,
pulyka, tyúk, kakas, gyöngytyúk • Hagyo-
mányos füstölésû termékek, kolbászok,

felvágottak, töltelékáruk• Fagyasztott áru,
szárazáru, tojás, zsír, olaj, tészta, fûszerek
A sajtválaszték különlegességekkel bõvült!
Különleges választékunkból: szürkemarha,
bivaly, mangalica • Nyitva K-P 6-17-ig,

Szombat: 6-13-ig, vasárnap, hétfõn ZÁRVA
Kellemes Ünnepeket, és

Boldog Új Évet kívánunk!

Delikát bolt
Kínálatunkból: bio lisztek, magok, tészták, cuk-
rász-, tea- és házi aprósütemények, helyben sütött 
bagettek, friss pékáru, tejtermékek, sajtok, házi ké-
szítmények is, különleges krémek, mint lazac, vargá-
nya, padlizsán, stb. (10 ezer Ft felett házhoz szállítás.) 

Szökendinél homoki burgonya
vár, termelői mézek, hagyományos füstölésű füstöltáru, házi rétes. DIÓBÉL 2690 Ft!

kecskesajt, „L”-es ma-
gyar tojás, szilvalek-

H-H TIPPEK
Sashalmi piac és környéke

SZÁZSZORSZÉP AJÁNDÉKBOLT
Lelkes Fotó

Órajavítás, kerámiák, gyertyák, játékok, plüssök

Analóg és digitális képkidolgozás
1163 Margit u. 1. (a piactér mellett) K-P: 8-17 Szo: 8-13

1163 Margit u. 1. • Tel: 442-4617 • H-P: 9-17 Szo: 8-13

CBA Élelmiszer FOLYAMATOS AKCIÓK!
Sashalmi piactér – NYITVA H-P 6-19, Szo-V: 7-13-ig

CIPÕ-, RUHA-, TÁSKAJAVÍTÁS
ruhatisztítás, cippzárcsere, szárfelhajtás
1163 Thököly u. 11. Tel: 20/206-3535

KENYÉRBOLT Kenyér, pékáru, cukrászsütemények, édességek
1163 Margit u. 1. Nyitva K-P: 5-16, Szo: 5-13 óráig

SASHALMI GAZDABOLT Mûtrágyák, permetezõk, vetõmagok, szerszámok, fóliák, tömlõk
1163 Lipcse u. 11. (a piacot felezõ utca) Tel: 404-1438
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CBA Élelmiszer FOLYAMATOS AKCIÓK!
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CIPÕ-, RUHA-, TÁSKAJAVÍTÁS
ruhatisztítás, cippzárcsere, szárfelhajtás
1163 Thököly u. 11. Tel: 20/206-3535
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Ruházati bolt a piac területén
a Halas üzlettel szemben. Zoknik széles választéka pamut,- bambusz-, gyapjú 
anyagokból, normál és vastag változatban, boka és térd fazonokban, felnőtt és 
gyermek pamut harisnyanadrágok. Comb-, térd-, bokafixek, Gabriella harisnyák 
széles választéka! Finom pamutból hálóingek, pizsamák, SMITH férfi fehérneműk, 
női és gyerme alsók. Sapkák, sálak, kesztyűk, felnőtt és gyermek mamuszok, ta-
padós zoknik. Normál és vastag szabadidő nadrágok, sztreccs- és farmernadrá-
gok. Kötött pulcsik, kardigánok, mellények, tunikák, blúzok. Vasárnap is várjuk, nálunk bankkártyával is fizethet!

MARGARÉTA Virág-ajándék
Minden, ami Karácsony – csokrok, koszorúk, asztali díszek, rendelésre is. 
HÉTFŐN IS NYITVA! Kertváros Kártya elfogadóhely. Mindenkit várunk szeretettel.

Üvegek, tükrök, képkeretek nagy választékban, 
Thermoüveg-készítés, üvegcsiszolás, ragasztott és 
edzett biztonsági üvegek készítése, zuhanykabin 
ajtók, drótüvegek, festett üvegek sokféle színben. 
Kisebb munkák megvárhatók. 1163 Thököly út 12.  
Tel: 06-30-325-9102 • Nyitva: H-P 8-16-ig, Szo: 8-12

Üveges, képkeretező

a Sashalmi Piac parkolójánál. Itt kitöltheti nyer-
tes szelvényét, és megveheti kedvenc újságját is

Lottó, újság, hűtött italok
a Nemzeti Dohányboltban

NAP IS NYITVA  7-12-ig! Jó minőség – kedvező áron! (www.facebook.com/Skuner Bt.)

LED-es  kül- és beltéri FÉNYFŰZÉREK,  ablakdekorációk, mé-
csesek. SZALONCUKOR több ízben, 980 Ft/kg.  CSILLAG-
SZÓRÓK,  girlandok, fenyődíszek. Ünnepi szalvéta 250 Ft/cs. 
Díszcsomagolók, dísztasakok, gyorsmasnik, kötözők. Dísz- és 
illatgyertyák, sómécsesek,  aromalámpák, illóolajok. VASÁR-

Skuner Bt. extra vegyes

Csináltasson személyre 
szóló ajándékokat

Elkészült a karácsonyi műterem. Mielőbb érdemes időpontot 
foglalni annak, aki szeretné szép fényképekkel megajándékozni 
szeretteit. A műterem a XVII. kerületben található (autóval 15 perc 
a fotóüzletünktől). Kétféle csomag közül is lehet választani (mini 
és normál csomag) 15.000.- illetve 25.000.-Ft értékben.

Idén is akciós áron készítünk egyedi fényképes naptárakat. 
A 13 lapos, évszakhoz illő, csúcsminőségű fotópapírra nyomta-
tott naptár: 4.550.-Ft, ha  több egyformát rendel, akkor a második 
darabtól 3.990.-Ft. Minden naptárat fotópapírra nyomtatunk, ezek 
között van fali, asztali és írható változat is. Az egy képes, 1 lapos 
naptár csak 990.-Ft.

Keretek óriási választéka is megtalálható nálunk igen ked-
vező árakon. Minőségi magyar fakeretek pl. A4-es méretben 
1.190-1.990.-Ft-ig. Mindenféle színben, ezüst és arany változatban 
is. Többrészes keretek is nagy választékban kaphatók, ill. egyedi 
méretű képkeretezést is vállalunk. Karácsonyi ajándékötletekkel 
várjuk szeretettel üzletünkben! A www.lelkesfoto.hu oldalunkon 
online képfeltöltésre is van lehetőség.
Lelkes Fotó a Sashalmi piac mellett (Sashalmi sétány 22.) 
Tel.: +36-1/442-46-17 • H-P: 9-17-ig, Sz: 8-13 óráig

Még két szűk hét van Karácsonyig, a Sashalmi piacon már 
minden kapható, ami kell az ünnepekhez: adventi koszorú, 
viaszgyertyák, dísztasakok, fényfüzér, karácsonyfa-díszek, 
szaloncukor (980 Ft).

A katolikus vallásban a kereszt mellett a hal a másik fontos 
jelkép. A néphagyomány szerint a gyorsmozgású hal a család 
előrehaladását, a pikkely pedig a gazdagságot jelenti – úgy, 
mint a hüvelyesek, a bab, lencse fogyasztása. A pontyszelet 
ára Sashalmon 1990 Ft, busaszelet 1200 Ft, pisztráng 2498 
Ft, sügérfilé 2990 Ft.

A rántott pontyhoz jó panír-receptet olvastam valahol (és 
kipróbáltam): fél csésze víz, 125 gr liszt, 4 tojás, egy evőkanál 
olaj, só. Elkészítés: a tojás fehérjét és sárgáját külön felverjük, 
a fehérje habját hűtőbe tesszük. A tojássárgához keverjük az 
olajat, vizet, sót. Hozzáadjuk az átszitált lisztet és kézi habve-
rővel csomómentesre keverjük. A masszából egy adagot elke-
verünk a tojásfehérjével, majd hozzáadjuk a többit is.

A tojás ára meglehetősen borsos, 54-60 Ft. Bejgliből egy 
rúd 1400 Ft, a dióbél 2900-3500 Ft, a mák 1500 Ft.

Zöldségárak: hagyma 168-190 Ft, paprika 448-500 Ft, 
krumpli 150 Ft, paradicsom 448-998 Ft, fokhagyma 1400 Ft, 
padlizsán 648 Ft, kelbimbó 698-790 Ft, karfiol 250-348 Ft, 
piros retek 150 Ft, fekete retek 250-298 Ft, spenót-sóska 600 
Ft, cékla 190 Ft, zeller 498 Ft, sárgarépa 190-298 Ft, gyökér 
598-798 Ft, fejes káposzta 148-198 Ft, kelkáposzta 348-390 
Ft, gomba 600-700 Ft, lencse 800 Ft.

Gyümölcsök: alma 198-448 Ft, körte 398-698 Ft, kivi 448-
490 Ft, narancs 298-498 Ft, mandarin 350 Ft, citrom 690-798 
Ft, grapefruit 448-698 Ft, banán 448-498 Ft, szőlő 650-1498 
Ft, gesztenye 1500-2000 Ft.

Sertéshúsok (zárójelben a mangalica): comb 1298-1350 Ft 
(1680 Ft), lapocka 1250-1350 Ft (1680 Ft), rövidkaraj 1380 Ft, 
tarja 12989-1390 Ft (1680 Ft), oldalas 1240-1298 Ft (1480 Ft), 
dagadó 1250-1298 Ft (1680 Ft). Hurka 1890 Ft, füstölt hátsó 
csülök 1490 Ft, vaddisznó lapocka 3800 Ft.

Marhahúsok: lábszár 1998-2190 Ft, gulyáshús 1550-1890 
Ft, lapocka 1998-2100 Ft (szürkemarha 3000 Ft), leveshús 
1298 Ft, felsál 2298-2400 Ft.

Baromfi: egész csirke 720-730 Ft, mell 948-1190 Ft, szárny 
678-725 Ft, comb 850-890 Ft, tyúk-kakas 880 Ft, kacsamell 
2698 Ft, hízott kacsamáj 7000 Ft, libamáj 16.000 Ft.

Jó vásárlást kívánunk a Sashalmi piacon! Tóth

Árak a piacon

Aktuális receptünk
Tárkonyos lencseleves

Hozzávalók: 30 dkg lencse, 40 dkg füstölt hús, 2 krumpli, 2-2 
szál sárgarépa és gyökér, 1 csapott evőkanál tárkony, 1 fej hagy-
ma, 2 gerezd fokhagyma, 1 dl kefir, liszt

Pár órára beáztatjuk a lencsét és a húst. Apróra vágjuk a hagy-
mát, fokhagymát, krumplit. Két liter hideg vízben puhára főz-
zük a füstölt húst, kivesszük, kihűlés után felkockázzuk. A lébe 
tesszük a hagymát, krumplit, a zöldséget és a lencsét, a tárkonyt. 
Mikor megfőtt, behabarjuk a simára eldolgozott kefirrel, liszt-
tel, később kis forró levessel. Beletesszük a húst és 10 percig kis 
tűzön főzzük, néha megkeverjük. Ízlés szerint még sózzuk, kis 
tárkonyecettel ízesítjük   Jó étvágyat kívánunk!

Takarékos Diszkont üzlet nyílt a Sashalmi piacon, a Hor-
váth Húsbolttal átellenben. Kapható itt papíráru, ház-
tartási vegyiáru, édességek, kávé, nescafé nagy vá-
lasztékban, üdítők, szeszes italok, különféle elemek, 
akkumulátorok, nagy választékban, diszkont árakon.

Fenyőfavásári akció 
a Sashalmi piacon
December 15-e után minden  fenyőfavásárló 

ajándékba kap egy piacos (a Sashalmi piac 
emblémáját ábrázoló bögrét), és a bögrébe a 

vásárló választása szerint teát vagy forralt bort.

várjuk kedves régi és új

vendégeinket

édes és sós süteményekkel,
tortákkal, figuratortákkal,
karácsonyi süteményekkel
és beiglivel!

Rendelés telefonon: 06-30-231-1264

BEIGLIT, SÜTEMÉNYT KARÁCSONYRA!
A Vári Cukrászat
termelõ üzemében

www.facebook.com/varicukraszat

Különlegesen érdekes és 
teljesen egyedülálló tar-
talmú könyv jelent meg 
Csömör Nagyközség Ön-
kormányzatának gondo-
zásában, ami egyben el-
ső kötete a Csömör múltját 
feldolgozó helytörténeti 
sorozatnak. 

A könyv „A II. Világháború-
ban Csömörön hősi halált halt 
magyar katonák” címet viseli. 
A csömöri illetőségű szerző, 
Aranyossy-Péter Máté a könyv 
megszületésének ötletéről így 
ír a kiadvány előszavában: „A 
történelem már általános iskolás 
korom óta érdekel. Ezért dön-
töttem úgy, hogy  a középiskola 
után történelem szakon folyta-
tom tanulmányaimat. Így is tör-
tént, 2012-ben végeztem az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán tör-
ténelem szakon. Az évek során 
az érdeklődésem egyre inkább 
a II. világháború felé fordult. 
Gyűjteni kezdtem a korabeli ma-
gyar egyenruhákat, felszerelé-
si tárgyakat, dokumentumokat, 
kitüntetéseket, melyek révén ta-
pinthatóvá is vált számomra a 
történelem. Ezeket  a tárgyakat 
szépen rendszerezve különböző 
vitrinekben, tárolókban tartom. 
A korszak iránti vonzódásom mi-
att kerültem először kapcsolatba  
a katonasírokkal is; egy helyi 
gyűjtő ismerősöm mutatta meg 
évekkel ezelőtt  a csömöri temető 
mellett található három katona-
sírt, melyeket azóta is rendszere-
sen gondozok, ápolok.”

A könyv nem csupán a ka-
tonasírok és a hősi halottak 
szempontjából készült, hanem 
a szerző kikutatta, hogy a terü-
letet védő Magyar Királyi 10. 
gyalogoshadosztály hadinapló-
ja megtalálható a Honvédelmi 
Minisztérium Hadtörténeti In-
tézet és Múzeum Hadtörténel-
mi Levéltárában. Az a napló 
hallatlan részletességgel tartal-
mazza a harctéri eseményeket, 
a bevetett fegyvereket, az erősí-
tés kérését, érkezését, az ellen-
ség előretörését, egy-egy terület 
visszafoglalását, és természete-
sen azt is, hogy a harcok során 
ki sebesült és ki halt meg. (Ér-
dekes része a könyvnek, amikor 
három harctéri sebesültről ki-
deríti, hogy a szovjet előretörés 
megakadályozása érdekében 
éppen akkor robbantották fel a 
Csömöri úton a Szilas-patak fö-
lötti hidat, midőn a sebesülteket 
szállító lovasszekér áthaladt raj-
ta – s így lett a három sebesült-
ből hősi halott.)

Idézünk a könyvből: az idő-
pont 1944. december 27. Időjá-
rás: hideg idő. Erős fagy, nagy 
köd. Utak jól járhatóak.

Hajnali 3 óra 15 perckor 
Variházy alezredes jelentette, 
hogy az utolsó menetcsoport 
be nem érkezése miatt nem tá-
mad Szedervölgy felől, hanem 
csak Csömör keleti térségéből. 
A tervezett támadás 5 km-es 
sávban a tervek szerint 6 óra-
kor megindult. Cél a 251-es 
magassági pont és a környéken 
elhelyezkedő bunkerek visz-
szavétele (ezeket előző nap az 
utászok harc nélkül feladták). 
Az oroszokat meglepte az el-
lentámadás (melyben részt vet-
tek német féllánctalpasok is, 
ún. „hernyótalpasok”), a bun-
kereket sikerült visszafoglalni. 
A távbeszélőt délelőtt a 245-
ös magassági pontról kellett a 
Vannay-zászlóalj felé kb. 800 
méterrel meghosszabbítani (ők 
már a bunkerokban húzták meg 
magukat). A támadás sikerét 

Az 1944-es csömöri harcok  
és a hősi halottak története

maga Variházy alezredes is je-
lentette 10 óra 15 perckor.  

Jelentése szerint azonban a 
jobb- és balszárny igen erős el-
lenséges aknavető és tüzérségi 
tüzet kapott, amiért visszavo-
nultak Csömörre (a gyaloghad-
osztály hadinaplója szerint 25 fő 
és 2 tiszt). Őket azonnal vissza-
indították. Közben a Vannay-
zászlóaljnak elfogyott a lőszere, 
és a hátában orosz páncélosok 
jelentek meg. Ezek ellen a pán-
céltörő lövegeiket nem tudták 
bevetni, hiszen az állásaikat 
már hátulról is támadták, és a 
lövegvontatók elvesztése után 
fel kellett robbantani őket. Pán-
célöklökkel nem rendelkeztek. 

A kritikus helyzet miatt a 
Vannay-zászlóalj visszavonult 
a készenléti helyére, ahol ren-
deződés után a készenléti hely 
és a főellenállási vonal közti 
részt kellett megtisztítania az 
ellenségtől. A harcokban maga 
Vannay is könnyebben megse-
besült, akinek a sérülését Ár-
pádföldön, egy templomban lát-
ták el. A hadosztályparancsnok 
terve az alakulatok rendeződése 
után a kora délutáni órákban a 
támadás újbóli megindítása, 
melynek célja a 270., 245., 251. 
és a 253. magassági pontok vo-
nalának visszavétele.

A harcoknak pár nap múlva 
vége lett, győzött a szovjet túl-
erő, és a katonák Rákosszent-
mihályra húzódva próbálták 
megállítani a nagy erejű szovjet 
hadsereget. Csömör területén 
ugyan befejeződtek a harcok, a 
falu lakosainak megpróbáltatá-
sai azonban még nem értek vé-
get. Először az oroszok nehéz-
tüzérséget telepítettek a község 
feletti magaslatokra (a Vízmű 
sorra), ahonnan Budapestet lőt-

ték, majd eljött 1945. február 15. 
Ezen a napon a kisbírók, Merk 
József és Morva János dobolták 
ki, hogy 48 órán belül ki kell 
üríteni a falut, mert Buda-pest 
elfoglalása után a szovjet 2. Uk-
rán Front a faluba helyezte a fő-
hadiszállását. Ezért a lakosok-
nak el kellett hagynia Csömört, 
és csak mintegy 2 hónap múlva 
térhettek vissza. Ezalatt az idő-
szak alatt a szomszédos tele-
pülések (Mogyoród, Kistarcsa, 
Kerepes, Nagytarcsa, Cinkota, 
Sashalom és Budapest) fogad-
ták be a kitelepített csömöri la-
kosokat.

A könyv második része a 
csömörön fellelhető hadisírok-
kal foglalkozik, hallatlan ala-
possággal. A szerző levélben 
vagy személyesen járt utána 
egy-egy hősi halott történeté-
nek, s gyakran leírva azt, mi-
ként exhumálták a rokonok, 
özvegyek a csömöri sírt, és a 
hős katona most hol, melyik te-
lepülésen alussza végső álmát. 
A könyvben a katonasírok és a 
hősi halottak fényképein kívül 
gazdag dokumentáció található 
az egykori harcok színhelyei-
ről, a frontvonalakról, s a szer-
ző a környéken fényképekkel 
mutatja meg, hogy a harcoknak 
milyen emlékei maradtak meg 
mindmostanáig, elsősorban lö-
vészárkok formájában.

A könyv hátsó borítójára 
Fábri István, Csömör Nagyköz-
ség polgármester írt méltatást, 
dicsérve azt a hatalmas mun-
kát, amit Aranyossy-Péter Máté 
elvégzett. Megjegyezzük, hogy 
a hadinaplók alapján a kertvá-
rosi harcok története is hason-
ló részletességgel megismerhe-
tő lenne.
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Csömör és Árpádföld között egykori lövészárkok nyomai napjainkban

A Tatár-domb melletti kis erdőben napjainkban is megtalálhatóak 
az egykori lövészárkok nyomai

Egykori hadszíntér Csömör és Mogyoród között 
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Harcok nyomai a Kertvárosban
„Nézzünk szembe a múltunk-

kal!” - kezdte félig tréfásan 
a sétavezető, Benedek Ágnes 
helytörténész, amikor a Pilóta 
utcai hősi emlékmű elé invitál-
ta a negyven résztvevőt a „Har-
cok nyomai a Kertvárosban” 
autóbuszos városnézésen. Ez 
az emlékmű az „állatorvosi ló”, 
amin be lehet mutatni, egy-egy 
korszakban hogyan viszonyult 
a hatalom háborúinkhoz, sza-
badságharcainkhoz, és ennek 
megfelelően miként változtatott 
az emlékmű küllemén. A kettős 
keresztes, turulmadaras ország-
zászló 1935-ben készült, emlé-
keztetve a trianoni traumára, és 
felvetve a határrevízió igényét. 
1948-ban 1848-as emlékművé 
alakították új szöveggel, a rend-
szerváltás környékén felkerült 
az 1939-45 és 1956 dátum is, 
2017-ben pedig ismét az eredeti 
felirat díszíti, a Magyar Hiszek-
egy, a Horthy-korszak nemzeti 
imája.

Mi emlékeztet ma „kéz-
zel foghatóan” a háborúkra 
és 1956ra a 16. kerületben? 
Szobrok, emléktáblák, épüle-
tek, melyekhez ellátogatott a 
csoport, illetve a program má-
sodik részében egy vetítéses 
előadás keretében összefoglalót 
láthattak róluk.

Az I. VILÁGHÁBORÚ ide-
jén épült a MÁG, amely eleinte 

Hadirokkant sírok a szentmihályi temetőben – Fotó: Bori Béla

repülőgépgyárként vadász-
repülőket készített a frontra. 
Az épület emblematikus fehér 
dísztornyával ma is áll, a 100 
éves repülőtérnek és repülőgép-
gyárnak egy oszlopon álló fém-
madár állít emléket az Újszász 
45/b-nél.

A sashalmi hadifogolytá-
bor, a későbbi hírhedt szegény-
negyed, a barakktelep helyén 
ma a Lándzsa utcai lakótelep 
áll, semmi nem emlékeztet a 
csúcsidőben 1500 orosz foglyot 
dolgoztató munkatáborra.

A településeknek kötelező 
volt emlékművet állítani az I. 
világháborúban elhunyt he-
lyi katonáknak. A cinkotai 
strandkertben állón 104 név 
olvasható (a mátyásföldiekkel 
együtt). Rákosszentmihályon 
érdekes módon az elhunyt spor-

tolók hősi emlékművét avatták 
fel 45 névvel, ami később kiegé-
szült azok névsorával, akik so-
kat tettek a település sportjáért.

Országzászló – ami olcsób-
ban volt kivitelezhető – a 30-as 
években állt minden települé-
sen, volt ahol több is. Egy ré-
szük nincs már meg, a sashal-
minak a talapzata maradt meg 
(ezekről archív fotókat vetítet-
tek a rendezvényen). Viszont 
Mátyásföldön a Pilóta utcai 
hősi emlékművet 2017 őszén 
felújíttatta az önkormányzat, 
csakúgy, mint a cinkotai em-
lékművet a volt strandnál a 
HÉV-sín mentén, amire vissza-
került a turulmadár és a Nagy-
Magyarország dombormű.

2013-ban készült a Trianoni 
emlékmű Sashalmon, a Buda-
pesti út 88-nál: egy kettéhasadt 
fatörzs körül, Nagy-Magyaror-
szág alapon álló alakok jelképe-
zik a kettéhasadt országot.

Az Erzsébet-ligetben áll vitéz 
uzsoki báró Szurmay Sándor 
tábornok domborműve, aki az 
Uzsoki-hágó védőjeként szer-
zett nagy hírnevet (Mátyásföld 
lakója volt).

Rákosszentmihályon hadi-
rokkant telep volt, az évtizedek 
óta bezárt szentmihályi teme-
tőben számos jellegzetes for-
májú, egyforma hadirokkant 
kereszt található, melyekről 
Aranyossy-Péter Máté törté-
nész, hadisírkutató mesélt a 
helyszínen.

Kloska Tamás történész, az 
ELTE doktorandusza egy kato-
nai sisakot adott körbe felpró-
bálásra. Vetítéses előadásában 
az Osztrák-Magyar Monarchia, 
az első világháború alatti hát-
ország mindennapjaiba repítet-
te vissza a résztvevőket archív 
plakátok, fotók segítségével. Az 
1914 nyarán tapasztalható hábo-
rús lelkesedéstől a jegyrendszer 
bevezetéséig, a nők helyzetének 
megváltozásán, a különféle ha-
dijótékonysági szervezeteken 
és a korabeli propagandatevé-
kenységen keresztül ismerhette 
meg a hallgatóság, hogy milyen 
jellegzetességei voltak az első 
világégésnek a hátországban. A 
prezentáció segítségével többek 
között megelevenedett a pasaréti 
lövészárok, a Nemzeti Áldozat-
készség Szobra és az 1917/1918-
as margitszigeti hadikiállítás, de 
bemutatásra került az Auguszta-
alap, a jótékonysági gyűjtések, 
az Aranyat Vasért Mozgalom, a 
hadikölcsönrendszer, 
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• Stíl és modern bútorok készítése, javítása
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A megújult Pilóta utcai hősi emlékműnél - Fotó: Bori Béla

(folytatás a 11. oldalon)
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és az is, hogy a nők immáron 
a hadigazdaságban és a koráb-
biakban tipikusan férfiak ál-
tal végzett munkakörökben is 
kénytelenek voltak helytállni.

A II. VILÁGHÁBORÚ 
után nem volt „divatban” em-
lékműveket állítani az elhunyt 
katonáknak, internáltaknak, 
áldozatoknak, ezt csak a rend-
szerváltást követően lehetett 
megtenni. A cinkotaiak 1949 
óta mégis eljártak megemlékez-
ni a ma már bezárt öregtemető-
ben a „leleménnyel emelt” kő-
kereszthez.

Aranyossy-Péter Máté elő-
adásában elhangzott, hogy csu-
pán néhány bombázás sújtot-
ta a környéket, a front pedig a 
mai 16. kerület egykor önálló 
községein viszonylag gyorsan, 
néhány nap alatt átvonult. Ami 
nem jelenti azt, hogy ne lettek 
volna komolyabb harci cselek-
mények a térségben, hiszen 
például a Szovjetunió legma-
gasabb katonai kitüntetését, a 
Szovjetunió Hősét többen meg-
kapták a helyi harcokban elért 
eredményeikért. 

A hősi halált halt, különböző 
nemzetiségű katonákat az előd-
községek temetőiben temették 
el, melyek közül napjainkra 
nagyon kevés sír maradt fenn 
(a mátyásföldi és a sashalmi te-
metőt felszámolták). Így „tűnt 
el” Rákosszentmihályon kö-
zel 300 orosz, Cinkotán pedig 
120 német katona sírja (utób-
biakra rátemettek a cinkotai 
új temetőben, néhányuk pedig 
átkerült a budaörsi német kato-
nai temetőbe). A számok nem 
a területen harcokban elhuny-
takat jelzik, mert valószínűleg 
távolabbról is szállítottak ide 
temetni. Található egy kisebb 
szovjet katonai temető Rá-
kosszentmihályon az Ida utcai 
templom mellett.

A harcokban itt elesett ma-
gyar katonák (a dokumentu-
mok 44-et említenek, de ez nem 
feltétlenül a teljes szám) közül 
Cinkotán a köztemetőben ma-
radt meg egynek a sírja, egy 
bajtársának pedig a régi teme-
tőben.

Az 1990-es években állítot-
tak II. világháborús emlék-
művet a cinkotai temetőben 55 
elesett illetve eltűnt helyi nevé-
vel, és egy rejtélyes mondattal, 
ami valószínűleg a holokauszt 
áldozataira utal: azokról em-
lékezik meg, „akiket megölt a 
gyűlölet”.

A civil lakosságot érintette a 
málenkij robot, a háborús jóvá-
tételi „kis munka”, mely való-
jában több évi kényszermunkát 
jelentett a Szovjetunióban. Az 
1945-ben elhurcolt 132 német 
nevű vagy származású sashal-
mira emléktábla hívja fel a fi-
gyelmet az egykori gyűjtőhely, 
az iskola falán (Thököly út 13.).

Rákosszentmihály szülötte, a 
legendás Placid atya a Gulágon 
tartotta az emberekben a lelket, 
még nincs emléktáblája.

Kétezer zsidót vittek kon-
centrációs táborba községe-
inkből, és mintegy kétszázan 
munkaszolgálatosok voltak, 
többségüket meggyilkolták. A 
rákosszentmihályi és sashalmi 
emléktáblák a 60-as években el-
tűntek, ma nincs emlékműve a 
16. kerületben a holokausztnak. 
A Szilánk(-ok) című könyv, 
mely a Kertvárosi Helytörténeti 
Füzetek 41. száma, állít emléket 
a hajdani zsidó polgároknak.

Az In memoriam 1944-45 a 
könyvsorozat 8. száma vissza-
emlékezéseken át mutatja be a 
háború helyi eseményeit és egy 
szovjet láger-történetet.

A rendezvény érdekes meg-
lepetése volt az orosz golyók 
lyuggatta festmény, melyet az 
egyik résztvevő, Pozsonyi An-
tal hozott el bemutatni.

Az 1956-OS FORRADA-
LOMRÓL sokféleképpen em-
lékeznek meg a 16. kerületben. 
Két kiemelt, halálos ítéletekkel 
végződő koncepciós per zaj-
lott. A gyilkossággal vádolt és 
kivégzett Tóth Ilona orvostan-
hallgató felújított árpádföldi 
szülőházában emlékház és ok-

(folytatás a 9. oldalról)

Harcok nyomai a Kertvárosban

tatóközpont működik 2016 óta. 
Mellszobra áll a közeli park-
ban, és emléktáblát is kapott 
posztumusz díszpolgársága al-
kalmából.

A Balogh József per elítélt-
jeinek tiszteletére néhány he-
te emléktáblát avattak a Tóth 
Ilonka emlékház falán. Ők Rá-
kosszentmihályon alakították 
meg a Forradalmi Ifjúsági Szö-
vetséget, fő feladatuk a rend-
fenntartás, ellátás biztosítása 
volt, nem harcoltak a 16. kerü-
letben. Egyikük megsebesített 
két orosz katonát, ami a halálos 
ítéletet jelentette számára, má-
sok pedig sokéves börtönbün-
tetéseket kaptak a 16. kerületi 
„ellenforradalmi banditák” pe-
rében.

Az Erzsébet-ligetben négy 
helyszínen is megemlékeznek 
a forradalomról: a Láng – 1956 
emlékműnél zajlanak az ünnep-
ségek, az 1956-os pieta szobor 
az 56-osok házánál áll. A Nagy 
Imre emléktábla a Külkeres-
kedelmi Főiskola, az egykori 
Szovjet Déli Hadseregcsoport 
főparancsnoksága falán arról 
szól, hogy a miniszterelnököt 
és társait itt tartották fogva egy 
napig, majd a repülőtérről szál-
lították őket tovább. (Arra, hogy 
1956 novemberétől 35 éven át itt 
működött a katonai központ, ma 
már nem emlékeztet semmi.)

Babay István mellszobra 
2016 óta áll a ligetben, ő volt 
a Nagy-budapesti Központi 
Munkástanács titkára, aminek 
börtön lett a következménye. A 
közelben, a Táncsics utcai zene-
iskola falán található a Hollay 
Frigyes dombormű. Ő közked-
velt zenetanár volt, a helyi fia-
talokat istápolta, és védte meg 
őket a meggondolatlan lépések-
től, a szovjetek megtámadásá-
tól. Dicséret helyett elbocsátás 
és verés járt tettéért.

Rajtuk kívül számos kerületi 
polgár szenvedett meg börtön-
nel vagy munkahelyi elbocsá-
tásokkal kisebb-nagyobb tette-
ikért.

Az előadások 2017. novem-
ber 4-én a Tóth Ilonka Emlék-
házban zajlottak, a program 
végén vezetéssel lehetett meg-
tekinteni a medika rekonstruált 
szülőházát, az imitált bírósági 
tárgyalótermet és az 1956-os 
kiállítást.
A rendezvény támogatója 
a Kertvárosi Helytörténeti 
és Emlékezet Központ és a 
Múzeumok Őszi Fesztivál-
ja volt. B.Á.

Pozsonyi Antal az orosz golyók lyuggatta festménnyel – 
Fotó: Csanádi György

LENYITHATÓ KONTÉNER

06-30-944-0308

400-9500

Telefon:

4, 5, 7, 8 m²-es

Konténeres sitt és lom, termõföld
homok és sóder szállítás, gépi földmunka

www.konteneres.eoldal.hu

Évzáró – az Ikarus csúcsot döntene

November végén tartotta év-
záró ünnepségét az Ikarus BSE 
idén 41 esztendős atlétikai szak-
osztálya. A kerület egyik legna-
gyobb létszámú sportműhelye 
ismét megtöltötte a színház 
nagytermét. 

De szükség is volt ennyi 
résztvevőre, hisz 2017-ben is-
mét eredményes évet zárt a fő-
városi atlétika kertvárosi fel-
legvára. A 351 fős szakosztály 
tagjai az idei évben hetven ki-
emelkedő eseményen szerepel-
tek, a diákolimpiától kezdve 
egészen a felnőtt világbajnok-
ságig. Ha csak az országos baj-
nokságokat nézzük, akkor a 
különböző korcsoportokban az 
utánpótlástól kezdve a felnőttig 
összesen 102 érmet, köztük 38 
aranyat szereztek az ikarusos 
sportolók. 

Az atléták dicsőségfala idén 
is megtelt, de a fő hely annak 
a Gyürkés Viktóriának jutott, 
aki a nyári londoni világbaj-
nokságon képviselhette a ma-
gyar és a kertvárosi színeket, 
majd nem sokkal később a taj-
vani Tajpej-ben megrendezett 
Universiade-n ezüstérmet szer-
zett a 3000 méteres akadályfu-
tásban. Viki az olimpiai szerep-
lésre is pályázik, melyre a klub 
korábbi ikonja, Kiss Dani óta 
neki lenne először esélye. 

S ha már Kiss Danit em-
legettük, a 110 méteres gátas 
legenda nélkül az idei évzá-
ró is elképzelhetetlen lett vol-
na. Dani, amikor csak teheti, 

részt vesz anyaegyesületének 
életében, mint, ahogyan a leg-
több ikarusos partin jelen van 
a jelenkori magyar atlétika 
egyik legnagyobb alakja, a má-
sik gátas Baji Balázs is. Aki 
ugyanannak az edzőnek, ifjabb 
Tomhauser Istvánnak az irányí-
tásával készül (mint készült an-
no Dani is), és aki a nyári világ-
bajnoki bronzérméhez rengeteg 
segítséget kapott az Ikarus BSE 
Atlétikai Szakosztályától. 

Az évzáró ünnepségen volt 
tehát bőven dolga Kovács Péter 
polgármesternek és Szász Jó-
zsef alpolgármesternek, akik az 
idei évben is vállalták az okle-
velek, ajándékok átadását. 

A legnagyobb elismerést 
azonban a szakosztály, azon 
keresztül pedig a kerület kap-
ta. Oroszi Zsuzsanna, a Magyar 
Atlétikai Szövetség elnöksé-
gének a tagja ugyanis az idei 

évzáró ünnepségen tolmácsol-
ta Spiriev Attilának, a MASZ 
sportigazgatójának üzenetét. E 
szerint a szövetség támogatá-
sával a közeljövőben a Bátony 
utcai sporttelepen egy atlétikai 
munkacsarnok fog épülni (futó-
folyosó, dobópálya), amely je-
lentős mértékben megkönnyíti 
majd atlétáink téli felkészülését. 

Ha ez a csarnok megvaló-
sul, akkor viszont Kovács Pé-
ter polgármester célkitűzése is 
könnyen teljesíthetővé válik. 
A kerület vezetője ugyanis egy 
ideje már egy négyszázfős at-
létikai centrumról álmodik, 
amely a megígért munkacsar-
nokkal nemcsak álom, hanem 
egy megvalósítható célkitűzés 
lenne –  ami az atlétikai szak-
osztály létszámát is rekordma-
gasságba emelhetné.

Riersch Tamás

Ezüstszínű aranyéremA vívóknál hagyományo-
san a karácsonyi ünnepek előtt 
szokták rendezni a felnőtt ma-
gyar bajnokságot. Ez az ese-
mény az utóbbi néhány évben 
a feszített nemzetközi program 
miatt néhány héttel előbbre, 
november végére került. S bár 
ma már a világversenyek annyi 
munkát adnak legjobb vívóink-
nak, hogy az országos bajnok-
ságra kevesebb energiájuk ma-
rad, azért a magyar szövetség 
addig és úgy alakította az éves 
programot, hogy a legfontosabb 
hazai versenyen a magyar kö-
zönség is láthassa a sztárjain-
kat. 

Így az idei november utolsó 
hétvégéjén a Gerevich Aladár 
Nemzeti Sportcsarnokban ren-
dezett eseményen is lehetett ta-
lálkozni a vívóruhába öltözött 
olimpiai bajnokainkkal, Szász-
Kovács Emesével és Szilágyi 
Áronnal, a világbajnok Szatmá-
ri Andrással és Decsi Tamással, 
az Európa-bajnok Rédli And-
rással és Mohamed Aidával. 
A 2008-ban alakult Kertvárosi 
Vívó SE fiataljai azonban nem-
csak nézelődni mentek a ma-
gyar bajnokságra, hanem azzal 
a céllal, hogy megmutassák, 
mit tanultak az elmúlt évek-
ben. És a srácok nagyon meg-
mutatták! Olyannyira, hogy az 
országos bajnokság egyik leg-
nagyobb meglepetését okozták. 

De kezdjük az elején! Az 
egyéni versenyben kevesebb 
babér termett a fiúknak, kivéve 
a csapat frontemberének, De-
csi Tamásnak, aki a négy kö-
zé jutásért válogatott társával, 
Szilá gyi Áronnal került össze, 

és csak szoros asszóban szenve-
dett vereséget, így végül ötödik 
lett. A csapatversenyre azonban 
ő, illetve édesapja, Decsi István 
mesteredző nagyon összekap-
ták a kerületi srácokat, akik 
előbb könnyedén verték a tö-
rökbálinti csapatot, majd a négy 
közé jutásért heroikus küzde-
lemben 45-43-ra a jóval esélye-
sebb gödöllőieket. 

Erre már sokan felkapták a 
fejüket. Akik pedig időben a 
pást mellé értek, azok még egy 
pikáns asszót is elkaphattak, 
amely két válogatott klasszis, a 
mi Decsi Tomink és a gödöllői 
Gémesi Csanád között zajlott. 
Tomi 11-3-as győzelme pedig 
nagyban hozzájárult a csapat si-
keréhez. 

A fiúk a bravúrtól szárnya-
kat kapva a döntőbe jutásért 
az MTK-t is elpáholták (45-36-
ra), amely azt jelentette, hogy 
a nagy esélyes – az aktuális 
olimpiai- és világbajnokkal fel-
álló – Vasas ellenfele az idei 

országos bajnokság férfi kard-
csapatok döntőjében a 16 esz-
tendős Baaken Mátyással és az 
egyaránt húszesztendős Fekete 
Kovács Benedekkel és Hege-
dűs Marcival, illetve a rutinos 
edzővel, Decsi Tamással felálló 
KVSE volt. 

Bár a döntőben már nem sok 
esélye volt a fiatal csapatnak, 
azért ne feledkezzünk el arról, 
hogy Baaken Matyi vezetett az 
olimpiai bajnok ellen, Benedek 
megszorongatta a világbajno-
kot, míg Decsi Tamás sikere-
sen visszavágott Szilágyinak az 
egyéniben elszenvedett veresé-
gért.

Érthető volt a verseny végén 
a Mester, Decsi István öröme, 
aki a megilletődöttségét sem 
palástolta. Nekünk pedig csak 
annyit mondott, hogy számára 
ez az ezüst egy aranyéremmel 
ér fel, s bár már sok sikert meg-
ért a pályafutása során, ezt a na-
pot sosem fogja elfeledni.

Riersch Tamás
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H H  1 6 - 1 4  A P R ÓOktatás
gitároktatás. tel: 06-20-922-0086

Doboktatást vállal dobtanár a XVI. ke-
rületben, házhoz is megyek. Tel: 06-20-544-
2507

JÓga taNFolYaM kezdő csoportok a 
XVI. kerületben minden hétfőn 18 órától és 
csütörtökön 10 órától a Corvin Művelődési 
Ház-Erzsébetligeti Színházban, Hunyadvár 
utca 43/b. Első alkalom ingyenes! www.
jogatan.hu

furulya, klarinét, szaxofon oktatást válla-
lok életkortól függetlenül – nyugdíjas zene-
tanár sashalmi lakásán. Tel: 06-20-628-2724, 
403-0638

online logikai játékok tanfolyam indul kö-
zépiskolásoknak, nyugdíjasoknak! Tel: 06-
20-575-2805

loGoPÉDia! Csoportos afázIa-TErápIa 
szombatonként: Kistarcsa, Civil-Ház, tel: 06-
30-558-8661, Szücsné Göblyös Erika

HúszÉves szakmai gyakorlattal rendelkező 
tanárnő MaTEMaTIKa oktatást, TaNULáS 
módszertant, KÉSzSÉGfEJLESzTŐ foglal-
kozást, korrepetálást vállal általános iskolások 
részére. Tel: 06-30-329-6316

anGol nyelvtanítást, érettségi és 
nyelvvizsgafelkészítést, társalgási gyakorla-
tot vállalok személyesen vagy Skype-on. 
Okleveles, számlaképes tanár vagyok. Hívjon 
bátran! Tel: 06-20-320-3001 http://angollec-
ke.hupont.hu

eGyetemen oktató angol nyelvszakos ta-
nárnő oktatást vállal minden szinten az Er-
zsébet-ligetben kedvezményes áron. Emelt 
szintű érettségire és minden típusú nyelvvizs-
gára felkészít. Tel: 06-20-387-5450, 407-2137

anGol OKTaTáS bármilyen szinten. Kor-
repetálás, KÖzÉpfOKÚ nyelvvizsgára, 
ÉrETTSÉGIrE, fELVÉTELIrE gyors, ha-
tékony felkészítés dinamikus nyelvtanártól, 
délelőtt is. Tel: 403-7949, 06-20-432-4728

anGol nyelvoktatást, korrepetálást, társal-
gási gyakorlatot és vizsgára való felkészítést 
vállalok. Tel: 06-30-275-7236, 403-1306

nÉmet nyelv tanítása, korrepetálás, érett-
ségire, nyelvvizsgára felkészítés, minden 
szinten, hétvégén is, szaktanárnőnél. Tel: 
407-2047, 06-20-368-7284

nÉmet nyelvtanítást, nyelvvizsgára felkészí-
tést minden szinten – hétvégén is – vállalok. 
Tel: 409-0046, 06-20-438-7638

Ingatlan, lakás
eladÓ tulajdonostól 120 nm-es, 4 szobás 
ház 800 nm-es telken. Tel: 06-30-9400-494

eladÓ 100 nm-es ikerház-fél a Csömö-
ri út elején, kb. 450 nm-es telken, elsőroban 
iroda, vagy vállalkozás céljára, jó parkolá-
si lehetőséggel. Irányár: 33,4 millió ft. Tel: 
06-70-777-6339

árpádFöldöN, az Irha utcában eladó 
800 nm-es telken felújításra szoruló, 80 
nm-es családi ház, esetleg bontásra is. 

Ingatlanosok ne keressenek! Tel: 06-70-
346-1666

Telek
eladÓ Szilasligeten 2 db 725 nm-es te-
lek. Víz, csatorna kész, villany folyamatban. 
Központhoz közel. Tel: 06-30-576-2883

Albérlet, bérlemény
albérletet keres – egyedülálló, 
nem dohányzó nő, külön bejáratút. Lehet 
tetőtér vagy melléképület. kis ház vagy 
lakás. 06-70-202-2739

sashalMoN főbérlő nélküli felújított 
házban albérleti szobák kiadók, kiváló köz-
lekedés. Tel: 20/939-2658

kiadÓ a Veres péter úton, utcafronton 
25 nm-es épület üzletnek, irodának, önál-
ló mérőkkel, parkolóval, 70 ezer ft/hó áron. 
Tel: 407-0968, 06-70-273-4734

kiadÓ Sashalmon 100 nm-es, kétszintes, 
befejezés előtt álló családi ház januártól. 
Extra hőszigeteléssel, korszerű gépészet-
tel, a Centi Budapesti úti buszmegállótól 
100 m-re. Tel: 06-20-9392-658

Állás, munka
kutYavezetőt keresünk. Kistarcsai 
szolgálati kutyakiképző iskolába napi 5 órás 
munkaidőre kutyavezetői feladatok ellátá-
sára keresünk munkatársakat. Érdeklődni 
telefonon a 06 20 9418 038-as számon

élelMiszerboltba eladó-pénztárost 
keresünk 2 műszakos munkarendbe. Érd: 
06-30-207-8731

élelMiszerboltba hentest kere-
sünk. Érd: 06-30-207-8731

ételbárba pultos munkatársat kere-
sünk 6 órás munkaidőbe. Jelentkezés 
írásban a munka1161@gmail.com címre.

baNk-biztosítási értékesítői 
pozíció! feladat: piacvezető lakossági, 
vállalati termékeink értékesítése, ajánlatok 
készítése, kapcsolattartás meglévő ügy-
feleinkkel, termékeinkkel kapcsolatos in-
formációnyújtás. Elvárás: középfokú vég-
zettség, MS Off ice ismeret, jó 
kapcsolatteremtő képesség. Előnyt jelent: 
felsőfokú végzettség, biztosításközvetítői, 
pénzügyi hatósági vizsga, értékesítői ta-

pasztalat. Kínálunk: támogatási rendszer, 
bankbiztosítási modellben rejlő üzleti elő-
nyök. Jelentkezés: andrea.kapitanyne@
kh.hu

idősgoNdozást, gyermekfelügyele-
tet, takarítást vállal frissnyugdíjas, megbíz-
ható nő EU-oklevesles szakirányú végzett-
séggel, referenciákkal. Tel: 06-20-621-0248

takarítás! fiatal, megbízható hölgy 
kisebb-nagyobb takarítást, ablaktisztítást, 
vasalást vállal. Irodák, társasházak részé-
re is. Gyors és precíz munkavégzés. Tel: 
06-30-294-2227

gYerMekFelügYeletet vállal nyug-
díjas asszony, elsősorban árpádföldön. 
Tel: 409-0159 (este)

Adásvétel
régi képeslapok eladók, Stengel minő-
ségben reprodukciók, sorozatok, festmé-
nyek, bibliai témájú képek, sorozatok – de 
városképek nem. Tel: 341-2247, 06-70-254-
2659, 405-1870, 06-20-430-3505

JozeF aNtikvitás! Készpénzért 
vásárolok legmagasabb áron festménye-
ket, bútorokat, fali-, asztali-, kar- és zseb-
órákat, bronztárgyakat, porcelánokat, 
ezüsttárgyakat, kitüntetéseket, numizma-
tikát, régi bizsukat, brilles ékszereket, bo-
rostyán ékszereket, antik lakberendezési 
dísztárgyakat, hagyatékot. Kiszállás és 
értékbecslés díjtalan. Üzletcím: 1156 Bp. 
páskomliget út 8. (Újpalotai Vásárcsarnok-
kal szemben) Tel: 06-1-605-7075, 06-30-
9210-915

MiNdeNNeMű régiséget vásáro-
lok, díjtalan kiszállással, készpénzért! Bú-
tor, festmény, porcelán, kerámia, bronz 
szobor, hifi, hanglemez, szőnyeg, játékok, 
papíráru, bizsu, órák, könyv, képeslap, 
ruhanemű, katonai kitüntetések, régi dol-
gok, stb. pintér Nikoletta, tel: 06-1-466-
8321, 06-30-973-4949

alMási kataliN készpénzért vásárol 
értékbecsléssel bútorokat, festményeket, 
dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, 
órákat, csillárt, hangszert, könyveket, szőr-
mét, bizsukat, teljes hagyatékot, díjtalan 
kiszállással, hétvégén is. Tel: 06-20-544-
0027

avoN termékekkel kapcsolatban forduljon 
hozzám bizalommal, segítek! Ha kedvet 
érez hozzá, csapatunkba is szívesen vár-

juk! Szécsi Katalin: 06-20-9312-870, e-mail: 
szecsi.katalin71@gmail.com

Jármű
eladÓ első tulajdonostól Opel astra 1.4 
16V Classic II., évjárat: 2005/6, megkímélt 
állapotban. Műszaki vizsga érvényessége: 
2019/9. Irányár: 950 ezer ft. Tel: 06-20-
996-5881

XVI. Templom u. 36.
Tel: 405-1461, 06-70-241-9493

www.gumiszerviz16.hu

Gumiabroncs

OBD programozás

TPMS
javítás • autó, motor

szenzorok beépítése

retnének megtanulni pingpongozni. Érdek-
lődni: 407-3731, 06-20-964-8282

NiNCs hol? Nincs kivel? Nincs mivel? 
Mi megtanítjuk pingpongozni a Táncsics 
Gimnáziumban esténként! Érdeklődni: 
407-3731, 06-20-964-8282

Szépség 
és egészség

Fogsorkészítés, Javítás. 
Kunze, XVI. Mátyásföld, Ólom u. 8. Tel: 
407-2487, 06-20-482-7872

aNikÓ MiNi Fodrászata Hölgyek-
nek sok szeretettel várja szépülni vágyó 
vendégeit! Hétfő-szerda-péntek 13-20 
óráig, kedd-csütörtök 8-15 óráig. • 1162 
Bp. attila u. 18. Tel: 06-30-294-0214

FérFi – Női – gYerMekFodrász 
házhoz megy. Tel: 405-1753, 06-70-
576-2778

egészségMegőrzés, kialakult 
betegségek tünetc sökkentése, 
stresszoldás, közérzetjavítás, dohányzás-
ró l leszok tatás SCIO Nelson 
biorezonanciával, valamint asztrológiai 
elemzések és oktatás a 16. kerületben. 
Infók: www.arnyekesfeny.hu • Tel: +36-30-
327-7983

FérFi poteNCiazavarok kezelé-
se! Több ezer éves ez a gyógymód! az 
őseink is sikeresen alkalmazták sok-sok 
évvel ezelőtt. a potenciazavarok megszűn-
nek, és boldog nemi életet élhet újra! az 
eredmény garantált! Hívjon bizalommal: 
06-30-865-7572 (Hétvégén is hívható!)

kozMetikáNkbaN bio ilCsi és 
más profi anyagokkal dolgozunk szolid áron. 
Kezelések (tini is), 3D műszempilla, frissítő 
masszázs, mikrodermabrázió. flabelos, 
Jade-köves masszázságy, fodrászat. Tel: 
403-6600, 06-30-391-9639, XVI. Veres 
péter út 112. (Gerő Optika mellett)

Vállalkozók 
ajánlatai

üvegezés! ajtó, ablak, thermó, tükör, 
képkeret, biztonsági üvegezés. Biztosítás-
ra is, közületeknek átutalással fizetés. 
Nyitva: H-p 8-20-ig, Sz: 9-14-ig. Tel: 06-
1-407-0410, 06-70-626-0874 • XVI. Íjász 
utca 3.

Az ország egyik legna-
gyobb és legmegbízha-
tóbb világítástechnikai 

webáruháza költözött a 
XVI. kerületbe, és mint a 
lenti hirdetésből kiderül, 

közvetlenebb kapcsola-
tot is szeretnének kiépíte-
ni a helyi lakossággal, mint 

Hogyan vásároljunk személyesen egy webáruházban?

Energiatakarékos led izzók – bomba áron
amit egy internetes vásár-
lás egyébként lehetővé 
tenne. Igen kellemes áron 
kínálják a minőségi Osram 
led-izzókat, amelyek a ne-
gyedét fogyasztják a ha-
gyományos izzólámpák-
nak, és az élettartamuk 
pedig annak sokszorosa is 
lehet.

Ha valaki tíz darab hagyo-
mányos 60 W-os izzólámpát 
led-izzókra cserél, akkor átla-
gos használattal évi 40 ezer fo-
rint helyett csak 10 ezer forintot 
fizet ezek után a villanyszámlá-
ban – tíz led-lámpa most 5900 
forint: ennyi befektetéssel meg-
takarít évente 30 ezer forintot, 
legalább 7 éven át, mert ennek a 
led-lámpának 15 ezer óra a ga-
rantált élettartama.

A Lumenet webáruház üzle-
te itt van a Cziráki úti volt EMG 
telepen, a bejárattal szemben, a 
gyártelep túlvégén. Mielőtt va-
laki odaindulna, érdemes ott-
hon felírni, hogy hány darab 
hagyományos izzót szeretne 
kicseréli, és azoknak milyen a 
becsavarási menete (E14 a kicsi 
és E27 a nagy). 

A webáruházban felkészül-
tek arra, hogy olyan vásárlók 
is odamennek, akiknek semmi-
lyen számítástechnikai ismere-
tük nincs. Az áruház munka-
társai az előtérben elhelyezett 
számítógépeken segítenek rög-
zíteni a kívánt darabszámot, 
rögzítik a rendelést, majd pár 
percen belül átadják a vevőnek 
a megrendelt led-izzókat.

HELYI HÍREK  
(Kistarcsa és környéke)

29. évf. 12. szám  
2017. december 13.

Felelős szerkesztő:  
Szőke Katalin

A szerkesztőség postacíme:  
1162 Bp. XVI. Hermina út 16.  
Tel/Fax: 405-5919  
e-mail: hh@hh16.hu

A lap tartalmát a szerzői jog  
védi. Másolásra, sokszorosí-  
tásra minden jog fenntartva!

Kiadja a Ferenci Kiadó Bt.  
1162 Bp. Hermina út 16.  
Felelős kiadó:   
a Bt. ügyvezetője

Nyomtatás:  
Mediaworks Hungary Zrt. 
1222 Bp. Campona u. 1. 
Felelős vezető: Bertalan László 
nyomdaigazgató

H H  1 6 - 1 4  A P R Ó

klíMaszerelés, karbantartás (épület 
és autó)! Krasznai ferenc EV, tel: 06-20-
330-3659, e-mail: klima@perfectklima.
hu

tisztelt hölgYeM, uraM! Víz-, 
fűtésszerelés, duguláselhárítás garanciá-
val, elérhető áron! Tel: 06-20-433-1628 
Köszönettel: rózsa Sándor

víz-Fűtésszerelés és 
duguláselhárítás,  csőtörés-bemérés!  
Családbarát árak és szolgáltatás. 10% 
nyugdíjas kedvezmény. Munkavégzés 
rövid határidővel, rugalmas, megbízható 
szakemberrel! Tel: 06-30-938-9713

duguláselhárítás! ázások, cső-
törések megszüntetése, egyéb vízszere-
lési munkák. VÍZ-GÁZ-KÖZPONTIFŰTÉS 
SzErELÉS! WC-k, mosdók, tartályok, 
szifonok cseréje. Sürgős esetben azON-
NaL IS! Tel/fax: 402-4330, 06-20-491-5089

duguláselhárítás boNtás nél-
kül, garanciával. Szennyvízcsatorna terve-
zése, kivitelezése, javítása. Tel: 06-70-267-
5015

vízszerelés, KŐMŰVESMUNKÁK, 
LAKÁSFELÚJÍTÁS. Tel: 06-30-9429-509

gázkészülékek, vízMelegítők, 
bojlerek szakszerű szerelése, javítása, 
cseréje. Nagy pál, tel: 06-70-263-6601

gázkészülékek, koNvektorok 
karbantartása, gáz-, víz-, fűtésszerelés, 
csatornaszerelés, kéménybélelés. Tel: 06-
70-626-6245, 06-20-531-0638

hűtőgép, FagYasztÓ, MOSÓGÉp, 
villanyboyler javítása garanciával. papp 
pál, 1161 Bp. Sashalom u. 19. Telefon: 06-
20-9516-547, 404-9082

televíziÓJavítás GaraNCIáVaL, 
a hét minden napján, ingyenes kiszállással. 
Telefon: 405-3553, 06-20-9344-874

száMítÓgép helyszíni javítása, karban-
tartása, bővítése, alkatrészek cseréje, új 
gép összerakása, operációs rendszerek, 
programok telepítése, helyreállítása, inter-
net, vírusirtás a hét minden napján. T: 06-
20-319-8554

száMítÓgépek javítása helyszínen, 
hétvégén is! Vírusirtás, telepítések, alkat-
rész-csere garanciával. Tanácsadás, in-
gyenes kiszállás. aradi zoltán, tel: 06-70-
5192-470

Cipő, bőrdíszMű, sátor, hálózsák, 
ISKOLaTáSKa javítás, zippzár csere. 
Bőrruházat javítás. Varga Korzó Kft. 1161 
Szent Korona u. 2-4. Tel: 405-1367, 06-
20-395-3045

úJ szakképzett kerékpárszerelő Csö-
mör, Kistarcsai út 9-ben. Nyitva: 10-18-ig, 
szombaton 10-14-ig. Tel: 06-20-336-1044

szalagos videÓk, haNgleMe-
zek, hangkazetták és -szalagok digita-
lizálása, átírása CD-re, DVD-re, régi 
képek, diaképek, színes negatívok digi-
talizálása, javítása, átírás CD-re vagy 
papírkép készítése. ferenci Videó, XVI. 
Hermina út 16. (Telefonon egyeztetett 
időpontban), tel: 405-5919, mobil: 06-
20- 9392-658

vállalkozÓi aprÓhirdeté-
sek Felvétele: 06-20-412-6353, 
vagy 405-5919 (10-15 óráig)

Következő lapszámunk január 24-én,  
szerdán jelenik meg.

XVI. kerületi terjesztését a kiadó szervezi, terjesztési reklamációk 
leadhatók a 405-5919; 06-20-9392-658 telefonszámon. 

Ingyenes kiosztás az Örs vezér terén január 29-én reggel 6-tól 8-ig

MihálY és TárSaI KárpITOS, Bútor-
készítő és Lakberendező Bt. Stíl- és mo-
dern bútorok egyedi tervezése, felújítása, 
antik és bőrbútorok restaurálása asztalos-
munkával, bútorszövettel, ajtó- és falikárpit, 
ill. díszítő függönyök és védőhuzatok ké-
szítése. 1165 Bp. zsélyi a. u. 6. Tel/fax: 
321-0383, 06-30-954-1727

üvegezés! ajtó, ablak, thermó, tükör, 
képkeret, biztonsági üvegezés. Biztosítás-
ra is, közületeknek átutalással fizetés. 
CSÖMÖR, Kistarcsai út 9. • Nyitva: kedd 
du. 3-6-ig, csütörtök du. 3-6-ig. Tel: 06-1-
407-0410, 06-70-626-0874

aNtik Csillárok, falikarok javítása, 
felújítása, árusítása. Gervai Csilláros, VII. 
ker. Hevesi S. tér 3. Tel: 3212-972, 06-30-
395-0567

köNYvelés: magánszemélyek szemé-
lyi jövedelemadó-bevallását teljes körű 
ügyintézéssel vállalom. Tel: 06-30-859-
7341

regisztrált mérlegképes könyvelő 
gyakorlattal vállalja társaságok, egyéni 
vállalkozók, magánszemélyek könyvelését, 
bérszámfejtését, adóbevallását. Tel: 06-
20-478-4062

l l l
Családi házak TErVEzÉSÉT, teljes 
körű hatósági ügyintézést, költségvetés-
készítést, felelős műszaki vezetést reális 
áron, határidőre vállalok. Tel: 06-30-210-
6477

asztalosMuNkát vállalunk: lépcsők, 
teraszok, galériák, tetőtér-beépítések, 
gipszkartonozás, konyhák, bútorok, egye-
di beépítések. Korrekt, megbízható kivite-
lezés! Török és fia, tel: 06-20-988-7546

aJtÓ-ablakJavítást vállal 
aSzTaLOS. Műanyag és fa nyílászárók 
szerelése, szigetelése, átalakítása, zárcse-
réje GaraNCIáVaL! Díjtalan felmérés! 
Kiss Ernő, tel: 06-30-447-4853

ha tud olYaN kis MuNkát, amit 
más nem vállal, mi elvégezzük. Kőműves, 
burkoló, festő, víz-gáz-villanyszerelő, asz-
talos  szakemberek állnak rendelkezésre. 
Konyhák, fürdőszobák felújítását vállaljuk. 
Kéményépítés. Tel: 06-30-782-2025

költöztetés, loMtalaNítás, 
fuvarozás vidékre is, 1-8 t-ig, csomagolás, 
bútorszerelés, zongora és páncélszekrény-
mozgatás, belső irodai átrendezés. Ingye-
nes felmérés! „Mindent és mindenkor!” 
Molnár József, tel: 06-30-95-93-804

kertépítés garaNCiával! park-
fenntartás, térkövezés, füvesítés, terepren-
dezés, automata öntözés, díszkerítések, 
támfalak, kerti tavak, sziklakertek. Tel: 06-
20-942-4269

gYüMölCsFák ápolását, perme-
tezést, metszést, fakivágást, kertépítést, 
tereprendezést, parkosítást, füvesítést, 
gyomírtást, rotakapálást, gépi kaszálást, 
fűlevegőztetést, fű- és sövénynyírást vál-
lalok: 06-20-347-4078

tapétázás, fESTÉS, MázOLáS – 
minőségi munka két év garanciával. Tel: 
403-6962, 06-30-214-5079

burkolás, kőművesmunkák, festés, 
kisebb-nagyobb munkálatok! Teljes lakás-
felújítást vállalok! 10% kedvezmény! Tel: 
405-5769, 06-20-955-4079

kőMűvesMester vállal építést, fel-
újítást, burkolást, egyéb építési munkákat. 
Gyors, igényes munkavégzés referenciák-
kal, ingyenes árajánlat-készítés. felelős 
műszaki vezetést is vállalok. Tel: 06-30-
203-4643 ignacz.erno@freemail.hu

otthoNszerviz! Fürdők, kony-
hák, szobák teljes körű felújítása, javítása, 
karbantartása. fürdőkádak cseréje kabin-
ra. Képek, karnisok, lámpák felszerelése. 
Tel: 06-30-782-2025

bádogos, tetőfedő mester új és felújí-
tási munkákat vállal. Tel: 405-5249, 06-30-
992-0979

koMplett áCsMuNkák kivitelezé-
se, régi tetők javítása, tetőszigetelés, 
bádogos munkák szakkivitelezése (lemez-
fedés), intézményeknek tetőkarbantartás, 
szakmai hozzáértéssel, garanciával. • Tel: 
405-0179, 06-30-911-8720 • www.ra-
rabadogos.megoldja.hu

parkettás vállal: hagyományos par-
ketta rakását, csiszolását-lakkozását, sza-
lag- és laminált padló fektetését, szőnyeg 
és pVC padló ragasztását. Lakások, csa-
ládi házak takarítása. referenciamunka 
megtekinthető: www.facebook.com/
petiparketta oldalon. Tel: 06-20-567-1717

parkettaFektetés, átrakás, csiszo-
lás, lakkozás, laminált parketta és szőnyeg 
lerakás. Tel: 384-2750, 06-70-312-8131

asztalosMuNkák, előtetők, pergo-
lák, szaletlik, kocsi-beállók, lépcsők, be-
épített szekrények, gipszkartonozás, és 
galériák! amennyiben Ön szeretne, hívjon: 
06-20-510-1934

kulCseMber – NON STOp zár-
SzErVIz! zárszerelés, ajtónyitás, autónyi-
tás, betörés utáni helyreállítás, biztonsági 
ajtók, rácsok, rácsos-ajtók szerelése. Nagy 
richárd, tel: 06-70-253-6107

olCsÓ KONTÉNErES SITT, fÖLD, HO-
MOK, SÓDEr szállítás rakodással is. Te-
lefon: 06-30-9493-551

olCsÓ KONTÉNERES SZÁLLÍTÁS, sitt, 
lom, homok, sóder. Tel: 06-30-309-3954

erdei koNtéNer: 4-5-6-7-8 m3-es 
konténerek (lenyitható is). Termőföld, ho-
mok. Tel: 409-0933, 06-30-9441-106

sÓder, HOMOK, TErMŐfÖLD, törme-
lék szállítása lenyitható 5-6-7-8 köbméteres 
konténerekkel. XVI. kerületieknek 10% 
kedvezmény! Király Sándor, 1161 Milán u. 
16. Tel: 06-30-9483-754, 405-4231

redőNYök, reluxák, szúnyoghálók, 
napellenzők, szalagfüggönyök és mű-
anyag nyílászárók készítése, javítása. 
áLLaNDÓ aKCIÓK! Bp. XVI. ker. rózsa 
u. 37. • www.hoffmannredony.hu • Tel: 
06-1-409-2229, 06-1-262-4724, 06-20-
523-3801

villaNYszerelést, épületvil-
laMossági munkákat, gyenge- és 
erősáramú szereléseket vállalunk, ELMŰ 
ügyintézéssel is. Új és karbantartási mun-
kák referenciával. Megbízható vállalkozó. 
Jola-Vill Kft. Tel: 06-30-9440-722

Háztartási gépek javítása 30 éves tapasztalattal
Márkafüggetlen hűtők, klímák, 

villanybojlerek, villanytűzhelyek, mosógépek 
szakszerű javítása

Bíró Árpád háztartási gépszerelő
Telefon: 06-30-442-7452, 06-70-618-7354

Emlékmentés 
– régi hangfelvételek, képek, 
filmek digitalizálása bármi-
lyen formátumba (CD-re, DVD-
re, pendrive-ra, hordozható me-
revlemezre, stb.). Sok szép régi 
felvétel jut el hozzánk, néme-
lyek az utolsó pillanatban. A 20-
25 éves VHS videószalagot még 
egyszer-kétszer éppen le lehet 
játszani, azután visszavonha-
tatlanul lehullik róla a képeket 
őrző mágnespor. De hasonló a 
helyzet a hangszalagokkal is. 

A régi emlékeket őrző diaké-
pek megfakulnak. Nagy gond-
dal, figyelemmel foglalkozunk 
a hozzánk elhozott, addig félt-
ve őrzött emlékekkel – megra-
gasztgatjuk a sérült szalagot, 
digitálisan lecsökkentjük a fel-
vételek zaját, helyreállítjuk a 
színeket, s kérésre akár elegáns 
borítót is készítünk a kész digi-
tális anyaghoz.
Ha úgy gondolja, hogy segítsé-
gére lehetünk, hívjon telefonon:  
(06-1) 405-5919, mobil: 06-20-
9392-658, Ferenci Videó (x)

K NDI
TEREM

Fitness
Szauna
Szolárium

Havibérlet: 7000 Ft
10 alkalmas: 6200 Ft

Napijegy: 1000 Ft

1162 Csömöri út 158.
Tel: 405-1871

Metró Sportpálya emeleti részén

Nyitva:
H-P: 6-22
Sz: 8-18
V: 8-14

Elsõ edzés ingyenes!

aprÓhirdetések Feladása az iNterNetre és a NYoMta-
tott úJságba. Apróhirdetési portálunk a következő címen talál-
ható meg: http://apro.helyihirek.hu. Itt az olvasók önállóan felad-
hatják apróhirdetéseiket, illetve ingyenesen feltesszük, ha a szöveget 
postai levélben vagy e-mail útján eljuttatják a szerkesztőségbe (HH, 
1162 Bp. Hermina út 16.; e-mail: hh@hh16.hu). 
A nyomtatott újságba egy apróhirdetés két egymás utáni lapszámba 
3.000 Ft, feladható a szerkesztőségben, és a következő helyeken:
• Aranyvár könyvesbolt, X. Fehér út 3. • H-P: 10-19, Szo: 9-13
   (Cédrus Piac az Örs vezér tere közelében, az első emeleten)
• Tom Órabolt, 1161 Rákosi út 116. (a József utcánál)
• Óra-Ajándék üzlet a Sashalmi piacon, 1163 Margit u. 1.
• Nyomtatvány-Ajándék üzlet, 1165 Jókai u. 1-3. (az OTP mellett)
• Fodrászat, XVI. Rutafa u. 19. (Centi, az Olga u-nál), tel: 403-2498

Feladási határidő a következő számba: 2018. január 18.

HH Aprók az interneten

FuVArOzÁST VÁllAlOK bármilyen építőanyag 
(mész, cement, tégla stb.), ömlesztett áru (sóder, ho-
mok, murva, termőföld, kavics stb.), valamint tűzifa, 
trágya, zsákos sitt és egyéb raklapos áru szállításá-
ra, elszállítására a hét minden napján, 3,5 tonnás bil-
lenős kisteherautóval Budapest egész területén és 
agglomerációjában. Érdeklődni a 06-30-460-8943 te-
lefonszámon.

Kimagasló felületkezelési technológiákat alkalmazó vállalatunk

XVI. kerületi telephelyére
megváltozott munkaképességû

munkatársat keres takarítói munkakörbe

A munkakörhöz tartozó feladatok:

• Üzemünk és iroda helyiségeink rendben tartása
• Idõszakos nagytakarítási feladatokban való részvétel
Elvárások:

• Hosszú távú, biztos munkalehetõség
egy stabil hátterû francia tulajdonú vállalatnál

• Családias légkörben történõ változatos munkavégzés
• Egy mûszakos munkarend •
• Alapbér (megegyezés szerint) + béren kívüli juttatások

Utazási támogatás

• Megbízhatóság, precíz munkavégzés
• 8 órás munkaidõ vállalása • Büntetlen elõélet
• Érvényes szakvélemény a megváltozott munkaképességrõl
Amit kínálunk:

TS MAGYARORSZÁG KFT.
Cím: 1164 Bp. Csókakõ u. 35.

Telefon: 06-1/402-4558 • E-mail: office@tshungary.hu

Takarításban szerzett tapasztalat elõny, de nem feltétel.

A munkakör 2018. január 2-tól tölthetõ be.

Érdeklõdni az alábbi elérhetõségeken lehet:

eladÓ Wartburg 1.3 vonóhorgos gépko-
csi 1,5 év vizsgával. Tel: 06-20-428-5073

kia pride kombi alkatrészek (összes ajtó, 
ülések, hátsó lökhárító), Skoda felícia két 
hátsó ajtó, fűthető hátsó ablaküveg eladó. 
Tel: 06-20-9392-658

Társkereső
társam, párom keresem hölgy személyében.
Harmincas éveiben járó,Bp.ti, káros szenvedélyek-
től mentes férfi vagyok, gyermektelen. janesz2@
citromail.hu

Vegyes
átadÓ sashalMi borkereske-
dés januártól. Tel: 403-1563

kerti partYN, esküvőn, házassági 
évfordulón felépést vállal XVI. kerületi nó-
ta- és dalénekes zenei alappal, zongoris-
tával, cigányzenekarral vagy tánczenekar-
ral. Tel: 403-0720, 06-20-317-5237

Friss TErMELŐI HázI tehéntej minden 
nap kapható a Sashalmi piacon 200 ft/
liter áron. Tel: 06-30-2053-606

zakopaNe központban luxus apartman 
kiadó egész évben. Étkezés megoldható, 
fizetés a helyszínen. Tel: 06-30-2053-606, 
www.jawor.zol.pl

szépirodalMi, ifjúsági és meseköny-
veket kérek a csángó gyerekeknek. Kérem, 
segítsenek! Köszönöm! Tel: 384-4073

Közlemény
Mozgás- és hallássérült gyermekek 
és felnőttek jelentkezését várjuk, akik sze-

Masszázs – ajándékba
Adjon karácsonyra törődést szeretteimek. A legszebb ajándék, 

ha figyelmesek vagyunk azzal, akit szeretünk. 
Masszázzsal kikapcsoódást, felfrissülést, pihenést, élményt ad-

hatunk ajéndékba. Szerette úgy érzi, tett az egészségéért, és ezt 
Önnek köszönheti.
Nyirokmasszázs (méregtelenítő), másfél óra 7000 Ft.
Frissítő masszázs (lendületbe hoz) 1 óra: 6000 Ft.
Talpmasszázs, 30 perc: 3700 Ft.
Arcmasszázs 30 perc: 2500 Ft., 1 óra 5000 Ft.
Hát- váll- nyakmasszázs (erős) 30 perc 4500 Ft, 1 óra: 6000 Ft.
Kinesio tape: 2000-5000 Ft
Szeretetmasszázs: 1 óra 9000 Ft.
Kombinált masszázs sómasszázzsal másfél óra 10.500 Ft

Bérlet vásárlása esetén egy nyers vegán tortát adok ajándélba, 
és további kedvezmények.

A szolgáltatás nem tartalmaz erotikus elemeket!
További információ:  

Ablakanapra Masszázsterápia, tel: 06-70-202-2739

KONTÉNERES

Tel: 400-1178, 06-30-949-3551

sitt, föld, sóder,
homok szállítása:

LENYITHATÓ KONTÉNEREKKEL
4, 5, 6, 7, 8 m³

Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör

Tízéves születésnap

Tízéves születésnapját ünnepelte a Varjú Vilmos Olimpiai Ba-
ráti Kör december 7-én. Az Erzsébetligeti Étteremben és Ren-
dezvényházban tartott ünnepségen többek között köszöntötték az 
alapítótagokat – Borovitz Tamást, Abonyi Jánost, Varga Feren-
cet, Teszák Sándort és Dorogi Ferencet –, illetve a klub elnöke, 
Borovitz Tamás a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkárától, Leh-
mann Lászlótól egy életműdíjat vehetett át. 

A kerületi civil szervezet az elmúlt tíz évben 175 olimpiai, vi-
lág- és Európa-bajnoki érmes sportolót, sportvezetőt és edzőt látott 
vendégül, és a klub tagjai ígérték, hogy a 11. évükben is folytatni 
fogják az ötkarikás missziójukat. Január 30-án mindjárt a magyar 
kerékpársport legjobb eredményét produkáló Lovassy Krisztiánt 
látják vendégül, aki nemrég óriási meglepetésre ezüstérmet szer-
zett a berlini Pályakerékpáros Európa-bajnokságon.

ÖREG KAPUK JAVÍTÁSA
Ház körüli lakatosmunkák

XVI. Mátyás király út 112.

Telefon: 405-2408
06-30-940-6532
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MOLNÁR AUTÓS-
MOTOROS ISKOLA

Elméleti vizsgagarancia
a mátyásföldi Táncsics u-i iskolában.

JELENTKEZÉS a helyszínen

407-2126, 06-20-9213-690
www.autosiskola.xls.hu

TANFOLYAMOT INDÍT
2018. január 15. hétfõ

18 órai kezdettel

FÛTÉS
VÍZ – GÁZ

1162 Bp. Szlovák út 106. Tel: 402-1691, 402-1692

Nyitva: H-P: 7-17, Szo: 7-12 óráig

KIVITELEZÕKNEK KEDVEZMÉNY! • Ingyenes házhozszállítás

Vállaljuk fûtési rendszerek tisztítását,
átmosását kedvezõ áron!

Ajándékozzon gondoskodást!

Honeywell

XC70 – 11.000 Ft

szénmonoxid vészjelzõ

Minden Kedves Vásárlónknak
KELLEMES

KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
és BOLDOG ÚJ ÉVET

KÍVÁNUNK!
SZÍVÓ Kft.

Baumholczer Tamás

csatornatisztítás, duguláselhárítás
nagynyomású WOMÁVAL • kamerázás

ISO 9002 minõsítéssel

Tel: 400-1116, 06-20-9349-972

Precízen – pontosan 30 éve

Szennyvízszippantás

KERTVÁROSI KÉPÚJSÁG 
hirdetés és információ: 20/9392-658

1161 Bp. Csömöri út 5.•Tel: 402-07471161 Bp. Csömöri út 5.•Tel: 402-0747
www.hartmannkft.hu•hartmann@profigep.huwww.hartmannkft.hu•hartmann@profigep.hu

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és Boldog Új Évet kívánunk

minden Kedves Vásárlónknak!

TÉLI AKCIÓTÉLI AKCIÓ

Zenei és egyéb programok 
a Legenda Sörfőzde Centerben

Megközelíthetőség: Gépkocsival 
a Veres Péter útról a Sárgarózsa utca és 
onnét kell befordulni a Kövirózsa utcába. 
Az iparterületen, balra kell fordulni és az 
út végén vagyunk. A Bem apó utca felől is 
megközelíthető az épület, az utca végén 
hatalmas parkoló található. Gyalog, vagy 
kerékpárral a Lándzsa utca felől az első 
lakótelepi háznál jobbra kell fordulni és a 
játszótéren keresztül kell jönni.

A koncertek két zeneteremben 20 órától egyidőben zajlanak
December 15., péntek:
 HIT ROCK Koncert Greenfields koncert
December 16., szombat:  KisCipő zenekar évzáró koncer
December 22., péntek:
 Blues Life Band koncert Lilla és a Napoleon Boulevard koncert
December 23., szombat:
 Drappsapka koncert D. Nagy Lajos est,előzenekar Sputnik Crew
December 27., szerda:    Ismerős Arcok évbúcsúztató koncert
December 28, csütörtök:  Deák Bill Gyula koncert
December 29., péntek:   Érzés zenekarkoncert
December 30., szombat:
 Blues Company, West Coast Therapy, Shadows Hungary Band 
December 31., vasárnap:
  Country Szilveszter Retro Szilveszter a Legendában!
Január 5., péntek:     KORÁL Forever koncert
Január 6., szombat:  
 Bíborszél koncert Gipsy Rock Company koncert
Január 12., péntek:   
 Mr. Basary önálló est Mr. Nyugtalan, Millenium koncert
Jegyek kaphatók a helyszínen (1163 Budapest, Kövirózsa u. 8/C) 
vagy előrendelhetők a +36-30-527-1268 telefonszámon.

Zoli postás akcióban

Ingyenes ételosztás 

Daróczi Zoltán, Kis szent mihály népszerű postása idén is meg-
szervezi a hagyo-
mányos ünnepi 
ételosztását, mely-
re várja a kerületi 
rászorulókat és a 
nagycsaládokat. A 
rendezvény hely-
színe december 
28-án 11.00 – 15.00 
között a jól bevált 
Legenda Sörfőzde 
Center lesz. Kö-
szönhetően annak, hogy a Zoli postás missziójának egyik legfőbb 
támogatója a kerületi kézműves sörfőzés elindítója, Kovács József 
Olasz, aki nemcsak helyet szokott adni a programnak, hanem az 
ebéd elkészítését és egy-egy pohár sör vagy üdítő finanszírozását 
is magára vállalta. De nemcsak ő, hanem Zoli postás más ügyfelei 
is be szoktak szállni a programba, melynek köszönhetően a rászo-
rulók a finom ebéd mellé idén is  fognak egy-egy élelmiszercso-
magot is kapni.

– Az ügyfeleim által összeadott  bevételből egy kerületi cson-
ka családot fogunk támogatni – mondta az ételosztó postás. – A 
Mátyásföldön élő anyuka egyedül neveli beteg kislányát, akit egy 
speciális budai iskolába hord minden nap. Emiatt az anyuka csak 
négyórás, többnyire alkalmi munkát tud vállalni. Az államtól ka-
pott támogatás összege havonta 98 ezer Ft, a lányka iskoláztatása 
pedig majdnem ennyibe, havi 80 000 Ft-ba kerül! Vállaltam, hogy 
jövőre kifestem a családi házukat – persze, csak, ha az egészségem 
is engedi –, melyet több mint tíz éve nem tudtak kifesteni, és, ha 
minden  jól alakul akkor még a kislánya iskoláztatásába is be fo-
gok tudni segíteni anyagilag. 

Az idei karitatív akcióba az egyik korábbi program kedvezmé-
nyezettje, Jánoki Márió is besegít majd, aki örömmel vállalta, hogy 
a két évvel ezelőtt Zoli postás segítségével vásárolt zongorájával 
egy kis koncertet ad a finom ebédhez. Az ételosztás mellett idén 
is lesz majd ruhaosztás, melynek eddig minden évben óriási sike-
re volt. A szervezők pedig ígérik, hogy akik nehezen tudnak mo-
zogni, azoknak idén is segítenek majd az ételosztás helyszínére és 
onnan haza jutni.

Az ételosztás helyszínét, a Legenda Sörfőzde Centert 
(1163 Bp. Kövirózsa utca 8.) a 44-es, 45-ös, 276-os és 
277-es buszokkal lehet a legkönnyebben megközelíte-
ni. A buszokról a Lándzsa utcai megállóban kell leszáll-
ni, majd a lakótelepen mindig jobbra tartva végül átvág-
ni a játszótéren, és már ott is vannak.

a Legendában
December 28-án 11-15 óra között

A legfittebb kislány – megnyerte az Európa-kupát

Friss hír Hannával kapcsolatban, hogy a jövő évi világ-
verseny első válogatóját Hódmezővásárhelyen – a 12 
éves korosztályban „A” kategóriában 14 induló között – 
rögtön sikerült is megnyernie, így jó pocícióban várja a 
tavaszi folytatást.

Í r o r s z á g b a n , 
Dublinban rendez-
ték nemrég a Fitkid 
Európa-kupát és Eu-
rópa-bajnokságot. A 
Fitkid egy magyar 
találmány, amely 
három sportág, a 
ritmikus gimnasz-
tika, a talajtorna és 
az aerobic elemeit 
gyúrja egyeséges 
koreográfiává. A 
bemutatott gyakor-
latokat a bírák a tar-
talom, a technika 
és a művészi hatás 
alapján pontozzák. 
A Fitkid-ben egy-
előre még csak eu-
rópai szintű verse-
nyeket rendeznek, 
melyeken mi, ma-
gyarok számítunk a 
legerősebb nemzet-
nek. Éppen ezért a 
versenyzőink egyik 
legnehezebb feladata, hogy a 
hazai válogatóversenyeken jól 
szerepeljenek. 

A Sashalmon élő Mihalek 
Hanna számára is a három év-
közi válogatóversenyen való jó 
szereplés volt a legnehezebb fel-

adat, melyeken szerencsére két-
szer dobogóra (annak második 
fokára) tudott állni. Ez pedig 
azt jelentette, hogy a 12 eszten-
dős kertvárosi diáklány is beke-
rült a dublini európai versenyre 
utazó magyar csapatba. 

S ha Hanna ott volt, akkor 
amit tehetett, azt meg is tette. 
Egészen pontosan a nyolc nem-
zet 15 versenyzőjét felvonultató 
mezőnyben megnyerte az Euró-
pa-kupát. Az, amit megtehetett 
pedig úgy értendő, hogy a más-
napi Európa-bajnokságon már 
csak nemzetenként egy verseny-
ző indulhatott, így ott már nem 
ő, hanem a hazai ranglista veze-

tője képviselte Magyarországot. 
Hanna és szülei ennek ellenére 
elégedettek voltak, mert pár hó-
napja még nem gondolták volna, 
hogy egy ilyen rangos versenyre 
is kijuthat a gyerek, ám amióta a 
Fitvilág SE-be igazolt, megtálto-
sodott a kislány, aki Dublinban 
újabb lendületet kapott, és már 
alig várja a 2018-as esztendő ki-
hívásait.


