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Cöör Aucha 

A Csömöri Auchanban
november közepétől

várható az
ÚJ HENTESPULT.

a csömöri auchanban 
várjuk vásárlóinkat 

az újonnan megnyílt 
hentesPULttaL.

Felhívás pedagógus 
díszoklevél adományozásra!
„Felhívjuk annak a Budapest Főváros XVI. kerületben la-

kó óvónőnek, tanítónak, tanárnak a figyelmét, aki 1950-ben, 
1955-ben, 1960-ban, illetve 1970-ben kapta meg pedagó-
gus diplomáját állami vagy felekezeti intézményben, illetve 
olyan felekezeti intézményben, amely jelenleg nem működ-
tet pedagógusképző intézményt, és  életét a pedagógusi pá-
lyának szentelte, hogy díszoklevél adományozására irányuló 
kérelmét 2020. március 2. napjáig juttathatja el a Budapest 
XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Humán Ügyosztályára 
személyesen, vagy postai úton. (1163 Budapest, Havashalom u. 
43. 221-es szoba) További információ kérhető: Erdősné dr. Ko-
csis Helga II. emelet 221-es szoba, telefon: 4011 421

A jubileumi diplomák adományozásához szükséges:
• az eredeti oklevelet kiállító intézmény vagy jogutódja veze-
tőjéhez címzett kérelem, (amely tartalmazza az igénylő nevét, 
hölgyeknél leánykori nevét, édesanyja leánykori nevét, születé-
si helyét, idejét, lakcímét, elérhetőségét)
• szakmai önéletrajz,
• az eredeti diploma fénymásolata, (nem magyar nyelvű diplo-
ma esetén, annak hiteles magyar fordítása)
• amennyiben a kérelmező korábban már részesült a díszokle-
vélben, akkor a kérelemhez elegendő a díszoklevél másolatának 
és a szakmai önéletrajznak a csatolása.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fent felsoroltakról – 
amennyiben nem áll módjában azokról fénymásolatot készít-
tetni – kérésére a helyszínen fénymásolatot készítünk, továbbá 
arra, hogy a beadási határidőn túl érkező kérelmeket nem áll 
módunkban elfogadni.”

Amikor még a Keleti pályaudvarig járt a csömöri HÉV
Patthelyzet van Nagytarcsán

Megbüntették az állásvesztéssel fenyegetődző képviselőt

A Liu-testvérek kertvárosi kötődése

Európa-bajnokság 
családi vállalkozásban
Jégcsarnok épül Mátyásföldön

Veszélyben a csömöri őzikék
kertvárosi időutazások

hősi emlékmű, mátyásföld, 
Prodám-Pilóta utca sarok

10:00 ÜnnePi műsor és koszorúzás
a Gödöllői Fiatal művészek egyesülete és a Liget táncakadémia előadásában

Ünnepi köszöntőt mond kovács Péter polgármester
18:00 ÜnnePi díszeLőadás az erzsébetligeti színházban

a Magyar Állami Népi Együttes előadásában

Ezt követően: Verbunkos

A díszelőadás regisztráló kerületi lakosoknak ingyenes: info@kulturliget.hu

díszpolgári cím, kerületért kitüntetések és ifjú tehetség díjak átadása
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ca 58-ba: egy nyolcméteres fa 
kerítésre és egy személyautó-
ra dőlt, aminek teteje, eleje és 
hátsó része megrongálódott. 17 
óra 11 perckor a Torontál utcába 
szólt a riasztás: egy 3 méteres 
faág parkoló gépkocsikra sza-
kadt. Ezután a Fűrész utca 133-
hoz vonultak ki, itt egy 8 méte-
res faág dőlt villanyvezetékre. 
Áramtalanítás után létrával, 
daruval és fűrésszel mentesítet-
tek. E napon még két helyszínre 
ment ki raj: a Thököly út 47-nél 
15 méteres fa kettéhasadva ke-
rítésre és a szomszédos fákra 
hasadt, a Hungária körút 175. 
előtt egy fa pedig parkoló autó-
ra zuhant.

Február 6-án a Ráskay utca 
80. előtt faág hasadt vezetékek-
re, veszélyeztetve a gyalogos-
forgalmat.

Február 8-án a Róna park 1. 
előtt két kidőlt fát fűrészeltek 
szét.

Lógó bádog
A Nagy Lajos király útja 112-

nél egy üzlet tetejéről lógott a 
szél által feltépett 2 négyzetmé-
teres bádoglemez, amit február 
7-én kézi erővel szedtek le.
Szétroppant cserépkályha

Február 9-én délután egy 
Thököly úti társasházi lakás 
szobájában túlhevülés miatt 

szétroppant a cserépkályha. Tűz 
nem keletkezett, az idős lakó za-
vart állapotban fogadta a tűzol-
tókat, a mentők a helyszínen 
vizsgálták ki.

XVI. kerület
Lakásfelnyitás

Idős ember elesve József ut-
cai családi házában, nem bírt aj-
tót nyitni a segítségnek. A tűz-
oltók károkozás nélkül hatoltak 
be, majd átadták a helyszínt a 
mentőknek január 8-án.

Február 8-án délután egy 
Újszász utcai, harmadik eme-
leti lakásba a fölötte lévő lakás 
erkélyéről, kötéllel leereszked-
ve hatolt be a raj rendőrségi ké-
résre.

Gyerek az erkélyen
Kizárta magát az erkélyre 

egy gyermek a Kicsi utcában 
január 10-én délben. A raj az 
erkélyajtót erővel törte fel, nagy 
baj nem történt az ijedtségen kí-
vül.

Égő kazánház
Január 18-án 18 óra 10 perc-

kor riasztották a tűzoltókat egy 
Rákosi úti autószerelő műhely-
be, ahol tűz keletkezett a kazán-
házban. Károsodott a kazán, a 
helyisége, az ehhez közlekedő 
folyosóval kapcsolódó konyha 
berendezése, és az egész mű-

Tűzoltósági hírek

hely kormozódott. Senki nem 
sérült meg.

Forró hamu
Kivitték a forró hamut az ud-

varra a Kőszál utcában, ettől a 
családi ház homlokzati szigetelé-
se kigyulladt január 20-án reggel.

Sínekre hajtott
A Csömöri út 1-nél (a felüljá-

ró alatt) egy Mercedes a vasúti 
sínekre hajtva fennakadt janu-
ár 21-én este, személyi sérülés 
nem történt. A tűzoltók fecs-
kendő-tömlővel levontatták a 
kocsit a pályáról.

Működött a füstgép
Január 27-én délután egy Já-

nos utcai házból füstöt láttak 

kiömleni, értesítették a tűzoltó-
kat. A helyszínen egy színpad-
technikával foglalkozó cég füst-
gépet tesztelt sikeresen.

Lezárták a kazánt
Egy Kendermag utcai családi 

ház fürdőszobájában bejelzett a 
CO-riasztó január 28-án este. A 
helyiségben „B” típusú Vaillant 
kombi cirkó üzemelt egyedi ki-
alakítású kémény-bekötéssel. A 
Gázművek lezárta a készüléket.

Fakárok
Február 4-én sok helyre ri-

asztották a tűzoltókat. A Buda-
pesti út 118-nál 4 méteres faág 
szakadt le az úttestre. A Kos-
suth Lajos utca 63-ban 12 mé-
teres, félig kidőlt fenyőfa veszé-
lyeztette a lakóházat.

Nyolcméteres fa dőlt a ház 
tetejére a Rákosi út 74-ben. A 
Simándi út 6. udvarán vészesen 
megdőlt egy fenyőfa az épület 
felé. Hatalmas fa dőlt az útra – 
mindkét sávot elfoglalva – a Bu-
dapesti út 106-nál. A Thököly út 
50-nél tízméteres fenyőfa a csa-
ládi ház udvaráról az úttest felé 
kidőlve elektromos vezetékekre 
zuhant.

Február 5-én a Wesselényi 
utcába szólt a riasztás, ahol egy 
családi ház udvarából 15 méte-
res fenyőfa kifordulva a talajból 
a szomszédos háztetőre dőlt.

Téves jelzés
Egy Cinkotakert utcai ház-

ban riasztott a CO-jelző febru-
ár 4-én délben. A tűzoltók és a 
Gázművek mérései nem mutat-
tak ki gázkoncentrációt.

Ledőlt bútor
Február 5-én délelőtt egy Ta-

virózsa téri lakás előszobájában 
egy eldőlt bútor eltorlaszolta a 
bejárati ajtót. Bent két gyermek 
tartózkodott, édesanyjuk kint 
rekedt. A tűzoltók az erkélyen 
át hatoltak be az első emeleti 
lakásba és eltávolították a tor-
laszt. A gyerekeknek nem esett 
bajuk.

Leszakadt vezeték
Február 7-én reggel mentek 

ki a tűzoltók a Bács utca 41-hez, 
mert leszakadt a távközlési ve-
zeték. Feszültséget nem mértek 
benne, feltekerve rögzítették az 
oszlophoz.

Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó február 
3-án Zuglóban, a Vezér út és az  Ond vezér útja sarkán. A 
kocsi utasa megsérült és az oszlopra csavarodott roncs-
ba szorult, őt a fővárosi hivatásos tűzoltók vágták ki, és 
átadták a mentőknek. (Fotó: Dudás Tamás tű. zls.)

Felborult az ütközéstől. Két személyautó ütközött 
február 13-án Gödöllőn, a Szabadság úton. Az ütközés-
től a képen látható járőrkocsi felborult és egy harmadik 
autónak is nekiütközött. Személyi sérülés szerencsére 
nem történt, a gödöllői tűzoltók az autót kerekeire állítot-
ták és áramtalanították. (Fotó: PMKI Gödöllő HTP)
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21-én reggel. Mivel nem bírt aj-
tót nyitni, a tűzoltók az ajtót fel-
törve adtak utat a mentőknek, 
akik az illetőt kivizsgálásra kór-
házba vitték.

Január 22-én a Gvadányi 
úton rendőrségi kérésre egy he-
tedik emeleti lakást törtek fel, 
bent egy elhunytat találtak.

Január 28-án egy Rákosfalva 
parki, hetedik emeleti lakásban 
elesett az idős lakó és segítséget 
kért. A tűzoltók a bejárati ajtót 
feltörve hatoltak be.

Február 2-án 8 óra 2 perc-
kor idős személy kért segítséget 
Utász utcai, harmadik emeleti 
lakásába. A raj a bejárati ajtó 
felfeszítésével jutott be, az ille-
tőt – akit a földön fekve találtak 
– átadták a mentőknek.

Február 3-án a gondozó hívá-
sára az Ilka utcába ment a raj, 
mert egy idős lakó nem adott 
életjelet magáról. Az illetőt bent 
találták, sérülései nem voltak.

Csőtörés
A Szatmár utca 71. alatti ház 

előtt csőtörés történt január 21-
én. A víz betört a családi ház 
40 négyzetméteres pincéjébe, 
ahonnan a tűzoltók 10 köbmé-
ternyit szivattyúztak ki.

Füstölgő busz
A Mogyoródi út és Hungária 

körút sarkánál befogott egy Vol-
vo 7900-as Volán-busz második 
tengelyén a baloldali fék január 
29-én este fél 10-kor. A túlhe-
vülés okozta füstölgést a sofőr 
egy 6 kg-os ABC-poroltóval 
megszüntette.

Kigyulladt konnektor
Egy Adria sétányon lévő el-

ső emeleti lakás szobájában 
konnektor okozott tüzet janu-
ár 29-én este. A lakók intenzív 
füstölésre lettek figyelmesek, a 
berendezési tárgyak egy négy-
zetméteren megégtek. A tüzet a 
raj kiérkezése előtt sikerült elol-
taniuk.

Fakárok
A Rákosrendező pályaudvar 

területén egy 10 méteres fa a 
feljáró vágányra dőlt, majd fel-
sővezetéket érintve meggyul-
ladt február 2-án. A tűzoltók 
áramtalanítás után egy D sugár-
ral oltottak.

Február 4-én 13 óra 19 perc-
kor hívták a rajt a Gyarmat ut-

XIV. kerület
Szeméttüzek

A Zászlós utca 34. szám alat-
ti, hajléktalanok által önkénye-
sen lakott kétszintes épület 2x3 
méteres helyiségében kigyul-
ladt az összehordott szemét ja-
nuár 9-én délután. A tűzoltók 
egy C sugárral oltottak, majd 
átszellőztették az épületet.

A Teleki Blanka utca 17-ben, 
a MÁV tulajdonában lévő, el-
hagyott üzemi területen kiégett 
egy szeméttel teli 15 négyzet-
méteres épület január 20-án. Az 
oltás egy D sugárral történt.

Hulladékot gyújtottak meg 
hajléktalanok február 6-án a 
Mexikói út 71. alatti elhagyatott 
háznál, a sínek mentén. A feke-
te füstöt eregető tűznek a tűzol-
tók vetettek véget.

Közlekedési mentések
Opel Vectra karambolozott a 

BKK 62/A jelzésű villamosával 
január 14-én 17 órakor a Nagy 
Lajos király útja és Szabács utca 
sarkánál. Ketten súlyosan meg-
sérültek, egyiküket feszítő-vá-
góval mentették ki az autóból.

Január 16-án 18 óra után két 
személyautó ütközött a Hungária 
körút 189. előtt, személyi sérülés 
nem történt. Az úttestre hűtőfo-
lyadék, olaj, törmelék került, a 
forgalmi akadályt a raj drótkötél 
segítségével szüntette meg.

Február 2-án a Kerepesi 
úton, a Pillangó utcai metróál-
lomás előtt két BMW személy-
gépkocsi ütközött az Örs vezér 
tere felé hajtva 23 óra előtt. Az 
egyik kocsi kiütött egy fát a 
sávelválasztó részen és totálká-
ros lett, a másiknak az oldala és 
kerekei rongálódtak. Egy súlyos 
sérültet a mentők a Baleseti in-
tézetbe szállítottak.

Február 3-án éjfélkor villany-
oszlopnak hajtott egy személy-
autó az Ond vezér útja 21. előtt. 
A két sérült közül az egyiket fe-
szítő-vágóval szabadították ki.

A Hungária körút 75. előtt 
VW és Audi típusú kocsik üt-
köztek február 6-án 19 órakor. 
Két sérültet a mentők a Baleseti 
intézetbe vittek.

Lakásfelnyitás
Harmadik emeleti lakásának 

előszobájában elesett egy idős 
úr a Hungária körúton január 

Alkotói pályázat a tűzoltókról 
óvodásoknak, iskolásoknak

Az előző évek hagyománya-
it követve az Országos Tűz-
megelőzési Bizottság 2020-ban 
immáron hetedik alkalommal 
hirdet alkotói pályázatot óvodá-
soknak és iskolásoknak.

Az Országos Tűzmegelőzési 
Bizottság idén olyan alkotáso-
kat vár, amelyeken keresztül az 
óvodások és az iskolások meg-
mutatják, hogyan látják a tűz-
megelőzést és a tűzvédelmet, 
a tűzoltói hivatás világát. Az 
óvodásoktól egyénileg készített 
szabadkézi rajzokat vagy cso-
portos alkotásokat, illetve kéz-
műves remekműveket várnak. Az iskolások három korcsoportban 
(6-10, 11-14, 15-18 éves kor között) pályázhatnak. Ők szabadkézi 
rajzot, egyéb kézműves alkotást küldhetnek be, de írhatnak verset 
vagy mesét is, esetleg készíthetnek számítógépes programot.

A pályaműveket március 31-ig lehet benyújtani személyesen, 
postai úton vagy e-mailen a fővárosi, vagy a lakóhely szerint illeté-
kes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz.

Az országos pályázat fővédnöke dr. Góra Zoltán tű. vezérőr-
nagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigaz-
gatója, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság elnöke. Az országos 
bírálóbizottság elnöke dr. Bérczi László tű. dandártábornok, orszá-
gos tűzoltósági főfelügyelő.

A területi versenyen első helyezést elért alkotások részt vesz-
nek az országos versenyen is, amelynek díjátadó ünnepsége júni-
us 11-én, Budapesten lesz. Az országos verseny győztesei értékes 
ajándékokat kapnak, számos különdíj is gazdára talál majd. Az 
az óvoda, illetve iskola, ahonnan országosan a legtöbb pályázatot 
nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb óvoda, iskola 2020” címet, 
amelynek jutalma egyebek mellett az is, hogy a tűzoltók látványos 
bemutató keretében ismertetik meg a legkreatívabb intézmények 
növendékeivel a füstsátor, tálcatűzoltás, olajtűzoltás, roncsvágás 
rejtelmeit.

Szélvihar után a kidőlt fák Csömörön is sok munkát ad-
tak az önkéntes tűzoltóknak. A felvétel február 11-én a 
csömöri Palotai úton készült (Fotó: Szőke Zoltán)

Vajda Zoltán képviselő 
megint belehajított egy jó adag 
fekáliát a ventilátorba, és most 
élvezhetjük a hatást. Ha túlzott 
izgalmában magasra ugorva 
megsérülne a bokája, a kór-
házban sűrűn látogatván nem 
mulasztanánk el eldanolni a 
Beatricse búcsúzkodó nótájá-
nak refrénjét: Te nem tudod, 
milyen jó nélküled!

Merthogy vele valahogy elég 
izé... Ez a Vajda néha olyan, 
mint egy biorobot: étkezés 
rendben, széklet-vizelet rend-
ben, vérnyomás rendben – na 
de az erkölcsi érzék...?! Szóval 
ha van is, nem mérhető. Máskü-
lönben pedig kiváló kapcsola-
tokat ápol a baloldali hírportá-
lokkal, és ha bármi sérelem éri, 
az nyomban kikerül a címoldali 
sztorik közé.

De nézzük sorban a történe-
tet. Az őszi választások során 
Vajda egyéni körzetben győ-
zött, s a baloldali összefogás 
részeként nem csak a testület-
ben, hanem több bizottságban 
is helyet kapott. Ez amolyan 
gesztus a többség részéről, mi-
vel a kisebbségben lévő ellenzé-
kiek nélkül is simán meg tudják 
szavazni az előterjesztéseket, 
de Kovács Péter polgármester 
ügyel arra, hogy minden kép-
viselő lehetőleg vegyen részt a 
közös munkában, így mindenki 
magáénak érezheti az eredmé-
nyeket..

Szolgaélet
Január elején a Kolozsvári 

Szalonna fantázianevet viselő 
erősen balos portálon megjelent 
egy cikk a Szolgák országa cím-
mel – ebben egy kormánytiszt-
viselőt ekéznek, aki vonakodik 
engedelmeskedni egy ellenzéki 
kérelemnek. A szerző ezt a je-
lenséget kivetíti a teljes magyar 
lakosságra, majd gondolatme-
netét ezzel zárja: „Aki kiszol
gálja Orbán Viktort és kormá
nyát abban, hogy olyanná tegye 
ezt az országot, amilyenné tette 
már eddig is, az ne háborodjon 
fel, ha vele szolgaként bánnak 
és azon sem, ha később esetleg 
az utóbbi években mutatott ge
rinctelensége miatt többet nem 
kap állást abban a szektorban, 
ahol eddig kiszolgálta a hatal
mat.” 

Vajdának bizonyára megtet-
szett ez az írás, mert Facebook 
oldalán a cikk részeit beidézte, 
kiegészítve a helyi lakosságnak 
szóló fenyegetéssel: A változás 
Budapesten és országszerte is 
elkezdődött októberben, de ne
künk itt helyben még sok dol

Megbüntették az állásvesztéssel fenyegetődző képviselőt

gunk van, hogy fővárosunk e 
jobb sorsra érdemes kerületét 
felszabadítsuk. Addig is tart
suk azonban számon, hogy kik 
azok, akik pillanatnyi előnyö
kért, anyagi javakért, a számuk
ra drogként ható hatalomért ki
szolgálják ezt a rendszert...

Bár elsőre nem tűnik fel, ezek 
erősen forradalmi gondolatok: 
úgynevezett rezsimszolgának 
tekintik a munkáját végző hiva-
talnokot, a gyermekeket oktató 
pedagógust, az önkormányzati 
intézmények dolgozóit (gyakor-
latilag minden köztisztviselőt 
és közalkalmazottat a Kertvá-
rosban). Vajda valamennyiüket 
mulasztással vádolja, mert nem 
fordulnak egységesen a Kor-
mány ellen, és az eredeti cikk 
mondatait zárásként idézi: ne 
csodálkozzanak, ha többet nem 
kaphatnak állást abban a szek-
torban, ahol eddig kiszolgálták 
a hatalmat.

Tüntettek ellene
Azt már megszokhattuk, 

hogy az ország írástudóinak egy 
része lábszagú büdös paraszt-
nak tekinti a lakosság többségét, 
és úgy is ír róluk – de az állás-
vesztéssel való nyílt fenyegetés 
eleddig ritka madár volt a balol-
dalon. Fel is zengett a felhábo-
rodás a jobboldali sajtóban, sőt 
helyben tüntetést is szerveztek a 
soron következő testületi ülésre 
Vajda kijelentései ellen. Ennek 
élére Törley Mária mátyásföldi 
szobrászművész állt, aki egy-
ben a XVI. kerület díszpolgá-
ra. A pezsgőgyáros Törley csa-
lád sarjaként élénken élt benne 
annak emléke, hogy az efféle 
számonkérés milyen következ-
ményekkel jár: a polgári jólét-
ben élő család egy hortobágyi 
tanyán találta magát az ötvenes 
években, majd nagy jóindulattal 
engedték, hogy vidéki rokonok-
nál meghúzódjanak – ez volt 
az az időszak, ahol a négydip-
lomás volt kormányhivatalnok 
örülhetett, ha felvették valahová 
krampácsolónak. (Hiszen ahol 
fát vágnak, hullik a forgács...)

Szóval gyülekeztek a testü-
leti ülésre a Vajda elleni tilta-
kozók, a jobboldali újságírók 
kamerával a kezükben várták 
a történéseket a január 22-i tes-
tületi ülésen, Vajda viszont szó 
szerint ezt írta ki a Facebook-ra: 
Magukat újságíróknak álcázó, 
agitációs és propaganda külö
nítmény érkezett a mai testüle
ti ülésre és kézivezérelt, üvöltő 
aktivisták csoportjával éppen 
cirkuszt csinál a mai testületi 

ülésből, Kovács Péter polgár
mester megrendelésére. Jól lát-
ható, hogy Vajda egy éles eszű, 
kiválóan képzett provokátor, aki 
mindent megtesz azért, hogy 
jogos felháborodásában valaki 
mondjuk leköpje – és akkor már 
nyomban ő lesz az események 
áldozata, ami jótékony homály-
ba borítja korábbi forradalmi 
gondolatait.

Mondjon le!
A testületi ülésen végül szót 

kapott a tiltakozók nevében 
Törley Mária (miközben Vajda 
társaival elhagyta a termet), fel-
emlegette a Rákosi rendszert, 
a kitelepítéseket, kivégzéseket, 
amikhez a Vajda-féle gondola-
tok teremtettek alapot, és fel-
szólította a képviselőt, hogy 
mondjon le. Ehhez határozat-
ban csatlakozott a testület is: 
ellenszavazat nélkül lemondás-
ra szólították fel Vajda Zoltánt 
(aki mindeközben elvbarátai
val kint nevetgélt a fideszes 
csürhén a folyosón).

Semmi nyoma nem volt an-
nak, hogy Vajda piruló arccal 
meghasonlik, és sűrű bocsánat-
kérések közepette visszaadja a 
mandátumát. Kovács Péter pol-
gármester viszont úgy döntött, 

ket tesz majd fel, sőt szavazni is 
fog, hadd nézzen szembe a Fi-
deszes többség egy jogfosztott 
képviselővel.

A baloldali összefogás kép-
viselői szorosan összezártak 
Vajda mellett, még azt is felve-
tették, hogy inkább oszlassa fel 
magát a testület, mintsem Vajdát 
kitegyék a bizottságokból. Még 
a legendás hírű Nagy Richárd 
György is szólásra jelentkezett, 
aki baloldali jelöltként nem lett 
ugyan képviselő, de azzal lopta 
be magát a hírekbe, hogy hami-
sított választási szórólapokkal 
elfogták egy terjesztőjét, és vá-
lasztási bűncselekmény miatt 
a Fővárosi Főügyészség el is 
rendelte a nyomozást. Kovács 
Péter polgármester nagylel-
kűen három percben megadta 
neki a szót, és megkérte, hogy 
eközben számoljon már be ar-
ról is, hogy kihallgatták-e már 
a rendőrségen. Erre elővette az 
erkölcsi bizonyítványát, majd 
arról beszélt, hogy a Vajdát nem 
szabadna megbüntetni, és kü-
lönben is a Fidesz visszahozta 
a Wass Albert – Nyírő Gyula – 
Horthy Miklós korszakot, ami 
borzasztó...

Országos hírét a Kertváros gyakran köszönheti egy el-
lenzéki képviselőnek, aki most ismét hallatott magáról: 
posztjában nem is burkoltan fenyegette állásvesztéssel 
mindazokat, aki ellenállás helyett kiszolgálják a jelenle-
gi rendszert. Bár a forradalmi hevület hamar elenyészett 
a hétköznapok sodrában, Vajda ügye nem maradt követ-
kezmények nélkül: tüntetést szerveztek ellene, lemon-
dásra szólították fel, majd végül kitették az önkormány-
zat bizottságaiból, ami egy testesebb pénzbüntetésnek 
felel meg. Mindeközben az ügy alaposan felkorbácsolta 
az indulatokat, és a jobb- és baloldal most távolabb van 
egymástól, mint volt itt valaha...

Bp. XVI. Szlovák út 134.
a pavilonsorral szemben

Tel/Fax: 405-3566, Mobil: 06-20-250-4434
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a tavalyi árhoz képest!
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hogy ez az ügy nem maradhat 
következmények nélkül. Az ön-
kormányzat kezében egy kép-
viselővel szemben igencsak ke-
vés fegyelmező eszköz van, de 
egyet talált: a bizottsági struk-
túra átalakításával mintegy 
pénzbüntetésben részesíti a kép-
viselőt vállalhatatlan gondolata-
iért, és a testület megvonhatja a 
bizottsági tagságait. Ennek az 
elgondolásának hangot is adott 
egy Facebook-bejegyzésben.

Na ebből is lett olyan média-
cirkusz, amilyet a világ nem lá-
tott. Hogy a fővárosban, vagy 
például a XV. kerületben Fide-
szes képviselő szinte be sem ke-
rült a bizottságokba, az balolda-
li szemszögből teljesen rendben 
van – de hogy Vajdát kitegyék a 
bizottságokból, az a demokrácia 
példátlan megcsúfolása. Vajda 
több fórumon is előadta, hogy 
mindez azért történhet így, mert 
túlzottan rálátott a fideszes mu-
tyikra, és ezért akarják félreállí-
tani. (Azt csendben elhallgatta, 
hogy képviselői jogaival élve 
minden szerződésbe, számlába, 
bármibe betekinthet a hivatal-
ban, minden bizottsági ülésen 
ott lehet, hozzá is szólhat – csu-
páncsak a bizottsági tagságért 
járó pénzét nem kapja meg.)

Tettesből áldozat?
A bizottságból történő kisza-

vazás a február 12-i ülésen ke-
rült napirendre. Vajdának a tes-
tületi ülésen elmondott szavai 
szerint ő maga volt a Fideszes 
terror ártatlan áldozata. Pedig 
ő az itt ülők között az egyetlen 
képviselő, aki valóban függet-
len, ellentétben a szemben ülő 
megélhetési képviselőkkel, akik 
a propaganda média torz vilá-
gából szemlélődnek, és akiket 
egy tisztességes vállalkozás so-
ha nem alkalmazna (bár nem 
mondta ki, de nyilván mehet-
nek krampácsolni). Ő viszont 
hazai és nemzetközi karriert (!) 
tudhat magáénak, több nyelven 
beszél, és a vállalkozásai hasz-
nából tartja el a családját. (A 
cégadatok szerint Vajda egysze
mélyes kftje tízmilliós vesztesé
get hozó évek után mostanában 
kezd feltámadni halottaiból – 
bár Vajda képzeletének szár
nyalását a rögvalóság eddig 
sem tudta túlzottan befolyásol
ni.) Tehát ő – mondta – eddig is 
mintegy társadalmi munkában 
látta el képviselői feladatait, s 
miután úgy véli, hogy ő amo-
lyan tüske a Fideszes többség 
körme alatt, még jobban fog 
izegni-mozogni, ott lesz min-
den bizottsági ülésen, kérdése-

Vajda Zoltán durván támadta képviselőtársait, szerinte kiforgatták a szavait. A háttér-
ben lévő táblát végül nem használták semmire...

Nagy Richárd György is 
szót kapott 3 percben

Tüntetők várták a testületi ülésen Vajda Zoltán képviselőt

A testületi szavazás előtti 
zárszavában Kovács Péter arról 
beszélt, hogy hiábavaló szándék 
relativizálni azt, ami vállalha-
tatlan, és mindegy, hogy Vajda 
listázni akart, vagy csak utólag 
számonkérni, ennek itt és most 
kell megálljt parancsolni. Sú-
lyos történelmi tapasztalatok 
vannak arra nézve, hogy ez ho-
vá vezethet. Vajda különben is 
visszaeső a listázásban, hiszen 
a 2018-as választás során eljá-
rás indult ellene választói alá-
írások meghamisítása miatt. A 
csökkenő ellenzéki kontrollról 
megjegyezte, hogy azt egy em-
ber éppúgy el tudja látni, mint 
tizenöt

Ezután anonimizált (tit-
kos) gépi szavazás követke-
zett, amelynek során megtör-
tént a bizottságok átalakítása, 
és Vajda kikerült két önkor-
mányzati bizottságból – en-
nek következtében a teljes 
önkormányzati ciklusra szá-
mítva 4,8 milliós bevételkiesé-
se prognosztizálható. De mivel 
ő (mint tudjuk) úgysem a pén-
zért képviselősködik, akár azt 
is mondhatnánk, hogy nem tör-
tént semmi, legfeljebb minden-
ki jól kidühönghette magát...

Ferenci Zoltán
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Jégről mentés a Naplás-tavon

Európa-bajnokság 
családi vállalkozásban

A Liu-testvérek kertvárosi kötődéseBekerült a Hírességek Csarnokába

A januári rövidpályás gyors-
korcsolya Európa-bajnokság 
több szempontból is érdekes 
volt a számunkra. Egyrészt, 
mert a kontinensviadalt itthon, 
Debrecenben rendezték, így 
Európa leggyorsabb korisait két 
óra autózást követően élőben 
is láthatta az ember. Azokat a 
short track-eseket, akik között 
a magyar sport első téli olim-
piai bajnokai, a Liu-testvérek, 
Shaolin Sándor és Shaoang is 
ott voltak. 

És ezzel meg is érkeztünk a 
Kertvárosba, hisz a két emlí-
tett fiatalember több módon is 
kötődik a kerülethez. Az ön-
kormányzat által tavaly ősz-
szel megjelentetett „Kertváros 
sportja” című könyvben is ol-
vasható, hogy a magyar anyától 
és kínai apától származó fiatal-
emberek pályafutása innen, a 
XVI. kerületből indult. Sándor 
és Shaoang Rákosszentmihá-
lyon, egy Csömöri úti házban 
látta meg a napvilágot. Olyany-
nyira erős ez a kertvárosi kötő-
désük, hogy az ingatlan a mai 
napig az édesapjuk tulajdoná-
ban van. Amely szál azért az 
évek során lazulni kezdett, a 
Liu-fiúk elkerültek a kerületből, 
hogy aztán a Gyakorló Jégcsar-
nokból indulva az egész világot 
meghódítsák.

Tavaly azonban ismét – 
mondjuk úgy inkább, hogy fé-
lig-meddig – hazatértek, édes-
anyjuk ugyanis új családjával 
(többek között Sanyiék kistest-
vérével) Rákosszentmihályon 
telepedett le, amely otthon ér-
telemszerűen a két világsztár 
korcsolyázónak is szülői házává 
vált. Ennek tükrében pedig egé-
szen más vetülete volt a debre-
ceni Európa-bajnokságnak. 

A két fiúért a fent említett 
okok miatt immár duplán tud-
tunk szurkolni. S volt is miért 
szurkolni, mert a srácok ismé-
telten bebizonyították, hogy 
a világ közvetlen élvonalához 
tartoznak. Az Európa-bajnok-
ságon gyakorlatilag minden 
egyéni számot kisajátítottak 
maguknak. Vagy Sanyi nyert, 
és mögötte Shaoang lett az 
ezüstérmes, vagy fordítva tör-
tént mindez. Kivételt talán csak 
az 1500 méteres egyéni verseny 
képezett, melynek fináléjában 
Sanyi az utolsó körben elesett, 
így lemaradt a dobogóról. De 
azt a versenyt is Shaoang nyer-
te. 1000 és 500 méteren viszont 
Sanyi, Shaoang volt a sorrend, 
így érthető, hogy az összesített 
versenyben is a Liuk végeztek 
az élen (ott fordítva, Shaonag, 
Sanyi volt a sorrend). 

A két testvér már számos 
szép sikerrel büszkélkedhet, 

ám életük legfontosabb ered-
ményét, a téli olimpiai bajno-
ki címet váltóban érték el, így 
ez a szám mindig kiemelt je-
lentőségű lesz a pályafutásuk-
ban. Miután a debreceni Eb-n 
mindent megnyertek, az utolsó 
számra még „rendesen” odatet-
ték magukat, így nagy szerepet 
vállaltak abban, hogy a 2018-s 
téli olimpia óta átalakult ma-
gyar váltó bronzérmes helyen 
ért célba. A csapatot végül egy 
rossz váltás miatt utólag kizár-
ták a versenyből (ez benne van 
a sportágban), ennek ellenére a 
Liu fiúk Eb-n mutatott teljesít-
ménye előtt mindenki fejet haj-
tott. 

Volt minek örülni a rákos-
szentmihályi családi házban 
is, ahol a stresszes napokat kö-
vetően Sanyiék megpihentek. 
De sok idejük nem volt a pihe-
nésre, hisz az idei szezonnak 
még korántsincs vége. Ráadá-
sul Sanyiék már jelezték, nem 
elégszenek meg a 2018-as vál-
tóarannyal, hanem egyéni szá-
mokban is szeretnének majd do-
bogóra állni a 2022-es pekingi 
téli olimpián. Ismerve őket, ezt 
a kijelentésüket komolyan gon-
dolják. A Debrecenben mutatott 
formájukat nézve pedig ezt a tö-
rekvésüket nekünk is komolyan 
kell vennünk.  Riersch Tamás

A Liu-testvérek, Shaoang és Shaolin Sándor az édesanyjukkal

Mátyásföldön, a Sarjú utca 5. szám alatt létesült a Tanyaudvar, ahol kárpát-medencei ősho-
nos állatokat lehet megnézni. Óvodai-iskolai csoportok bejelentkezésre: 06-20-593-5266

Március 1-től új látogatási rend:
Nyitva minden vasárnap 

10-től 16 óráig
Óvodai-iskolai csoportoknak (bejelentkezésre): 

kedd, szerda, csütörtök 14-17 óráig

A leghíresebb sikerKovács
Jégcsarnok épül MátyásföldönParasportoló volt a vendég

Képek: Magyar Jégkorong Szövetség
Kovácsnak lenni már önma-

gában sikertörténet a XVI. ke-
rületben. Még akkor is, ha ezzel 
a névvel nem pont polgármes-
ter az ember. (És itt nemcsak a 
Kertváros vezetőjére, Kovács 
Péterre gondolunk, hanem a 
szomszédos Kőbányáéra is, hisz 
az ottani vezető, Kovács Róbert 
is kertvárosi gyökerekkel ren
delkezik.) Egy kerületünkben 
élő másik sikerKovács ugyan-
is nemrég hatalmas elismerés-
ben részesült. Kovács Zoltánt, 
a Magyar Jégkorong Szövetség 
alelnökét a Hall of Fame (Hí-
rességek Csarnoka)-tagsággal 
egyenértékű Paul Loicq-díjjal 
jutalmazta február elején a 
Nemzetközi Jégkorong Szövet-
ség. 

Kovács Zoltán 1972-ben, tíz-
évesen kezdett el jégkorongozni 
a KSI-ben, mely klub színeiben 
U16-os és U18-as korosztályban 
is bajnoki címet szerzett. Az if-
júsági és a juniorválogatott tag-
jaként egy-egy világbajnoksá-
gon is részt vehetett, felnőttként 
pedig az FTC színeiben kétsze-
res magyar bajnok volt. Aktív 
pályafutását Dunaújvárosban 
fejezte be. 1984-től edzősködött 
is, másfél évtizedet töltött a 
Fradinál, ahol többek között 
Szuper Levente, Budai Kriszti-
án, Kincses Gergely, Majoross 
Gergely, Fodor Szabolcs, Fekete 
Dániel, Hoffmann Attila, Bu-
zás Norbert és Kis András is a 
játékosai voltak. 2000 és 2008 
között a MAC utánpótlásában 
dolgozott, itt olyanok palléro-
zódtak a kezei alatt, mint Sebők 
Balázs, Nagy Krisztián, Rafaj 
Attila, Németh Péter vagy Já-
szai Dávid.

1984 óta tölt be fontos sze-
repet a hazai szövetségnél, 
ahol négy évig szövetségi tit-
kár, majd 1998 és 2017 között 
főtitkár volt. Nevéhez kötődik 
számos magyarországi világ-
bajnokság megrendezése, vala-
mint Kanadától Finnországon 
át Svédországig a világelithez 
tartozó nagyválogatottak ha-
zánkba csábítása is, amely válo-
gatottak mindig telt házas aré-
nameccseken népszerűsítették 
a jégkorongsportot. 2017 óta a 
szövetség alelnöke, elsődleges 
feladata pedig a nemzetközi 
kapcsolatok erősítése. 2010-12 
között az IIHF utánpótlás-bi-
zottságának volt a tagja, míg 
nyolcadik éve a nemzetközi 
szövetség jégpályabizottságá-
nak munkájában vesz részt. 

Kovács Zoltán a májusi „A” 
csoportos világbajnokságon 
veheti majd át a rangos díjat, 
egyidejűleg az új IIHF Hall of 
Fame-tagok beiktatásával. Az 
IIHF Halhatatlanok csarnoká-
nak mindössze két magyar tag-
ja van: az immár 96 esztendős 

Pásztor György és Schell Lász-
ló játékvezető, míg a fiatalon el-
hunyt szapporói hős, ifj. Ocskay 
Gábor a tagsággal ugyancsak 
egyenértékű Bibi Torriani-díjat 
kapta meg. Hozzájuk csatlako-
zik most Kovács Zoltán.

– A díjazott én vagyok, de 
az elismerés leginkább a ma
gyar jégkorong elmúlt 25 éves 
fejlődésén dolgozóknak szól 
– mondta. – Remélem, a sport
águnk továbbra is felfelé halad 
majd, a jégkorongtársadalom 
pedig ezután is hasonló sikere
ket fog megélni, mint amilyen 
Szapporo, Krakkó és Szentpé
tervár volt.

Kovács Zoltán kertvárosi 
lokálpatriótaként egyik szó-
szólója volt annak, hogy a ke-
rületben jégpálya épülhessen. 
Ezen minőségében is nagy elis-
merésben részesült, hisz az ön-
kormányzat épp a januári testü-
leti ülésén döntött arról, hogy 
egyik mátyásföldi ingatlanát 
jégpályépítés céljából egy ma-
gántulajdonosnak eladja.

Riersch Tamás

Még szerencse, hogy a mos-
tanában szokatlan hidegben 
tartósan befagyott a Naplás-tó, 
nagy örömet szerezve ezzel a 
korcsolya és a hoki szereleme-
seinek. Hogy viszont a nagy 
jégfelület olvadni kezdett, a 
Fővárosi Katasztrófavédelem 
tűzoltói január 29-én itt gyűl-
tek össze, hogy mindenki lát-
hassa a szabályos jégről men-
tést (a bemutatón ott voltak a 
csömöri önkéntes tűzoltók is). 
A célszemélynek kinézett jó 90 
kilós tűzoltó neoprén öltözet-
ben ment rá a jégre, ami aztán 
a parttól 10-15 méterre be is 
szakadt alatta rendesen. Ezután 
indult mentésre egy másik tűz-
oltó, mégpedig jó hosszú létrára 
felfeküdve, hogy a súlya minél 
nagyobb felületre támaszkodjon 
fel, úgy biztosan nem szakad be 

alatta a vékony jég. A létrát két 
erős kötéllel biztosította a többi 
tűzoltó a partról. A jégbe sza-
kadt társat a tűzoltó felhúzta a 
létrájára, majd ezt a szerelvényt 

mindenestől kihúzták a tűzol-
tók a partra. Nagyon jól sikerült 
ez a bemutató, amiről a képet 
a csömöri tűzoltók vezetőjétől, 
Szőke Zoltántól kaptuk meg.

A mai napon aláírtam az 
adásvételi szerződést, a nyilvá
nos telekértékesítési pályázat 
győztesével, aki szerződésben 
vállalta, hogy jégcsarnokot épít 
a megvásárolt telken. A szerző
dés szerint legkésőbb 3 év múl
va meg kell nyílnia a jégcsar
noknak – így számolt be Kovács 
Péter polgármester a fotón is 
látható jogi lépésről, amikor 
Simon Zsolttal, a Sportország 
nonprofit kft. vezetőjével alá-
írták a telekértékesítési szerző-
dést. 

A szóban forgó terület a má-
tyásföldi repülőtér bejáratával 
szemben található, alapterülete 
mintegy nyolcezer négyzetmé-
ter, és korábban a Kerületgazda 
itt tárolta átmenetileg a kerü-
letből összegyűjtött lombokat. 
A telken jelenleg eléggé érde-
kes állapotok vannak, amint az 
részben képünkről is látható: 
némi maradék lombhegyek, gö-
csörtös tuskók kupacban, távo-
labb aprított aprófa komposztá-
lódik kisebb dombokban.

A birtokba adás még várat 
magára, hiszen az önkormány-
zat által eladott bármilyen in-
gatlanra a fővárosnak és az ál-
lamnak elővásárlási joga van, 
és meg kell várni, míg az a jog 
– a határidő elmúltával – meg-
szűnik. A vevő csak ezután tud 
birtokba lépni.

Bár az tudott volt, hogy ide 
jégcsarnok épülne, az eladás so-
rán be kellett tartani az előírá-
sokat: az önkormányzat felérté-
keltette a telket (az ár 152 millió 
Ft + Áfa lett), majd nyilvánosan 
meghirdette, azzal a feltétellel, 
hogy erre a telekre csak jég-
csarnokot szabad majd építeni. 
Az várható volt, hogy nem so-
kan szaladgálnak az utcán, a 
zsebükben közel 200 millióval, 
és alig várják, hogy abból egy 

Leckét kaptunk életörömből

Illés Fanni az első magyar úszónő, aki paralimpiai kvótát szerzett

A Príma Primissima-díjas Kotsis Attilánéval

Tizenharmadik évfolyamát 
kezdte a Varjú Vilmos Olim-
piai Baráti Kör, melynek első 
rendezvénye máris teltházas-
ra sikeredett. Az Erzsébetligeti 
Színház Harmónia termében 
annyian voltak kíváncsiak 
az összenőtt ujjakkal és al-
só lábszárak nélkül született 
parasportolóra, Illés Fannira, 
hogy a későn jövőknek már alig, 
vagy nem is nagyon jutott hely. 

A program azonban nem a 
tavalyi londoni világbajnoksá-
gon 100 méteres mellúszásban 
aranyérmes paraúszó bemu-
tatásával, hanem egy rendha-
gyó eseménnyel kezdődött. 
A legendás röplabdaedző, dr. 
Kotsis Attiláné Kincsessy 
Gabriella, ugyanis nemrég úgy 
döntött, hogy maga is belép a 
Varjú Vilmos Olimpiai Bará-
ti Körbe. A belépése csak jel-
képes gesztus volt, hisz a 92 
éves sportlegenda az elmúlt 
időszakban már rendszeresen 
részt vett a Varjú-esteken. 

A kertvárosi baráti kör ve-
zetősége, illetve Kovács Péter 
XVI. kerületi polgármester a 
február 5-i rendezvényen ab-
ból az alkalomból köszöntötte 
az újdonsült klubtagot, hogy 
Gabi néni 2019 decemberé-
ben sport kategóriában Prima 
Primissima-díjban részesült. A 
sportlegendát a házigazda klub 
nevében stílszerűen három má-
sik legenda, Hóbor Béla, akit 
2012-ben a világ legjobb röp-
labda-játékvezetőjének válasz-
tottak, Gedó György, az 1972-
es müncheni olimpia győztes 
ökölvívója, illetve Mohácsi Fe-
renc, az 1956-os Melbourne-i 
olimpia bronzérmes kenusa kö-
szöntötte.

A rendhagyó kezdetet köve-
tően viszont már mindenki Il-
lés Fannira figyelt. Volt is mit 
figyelniük a nézőknek, mert 

a végtaghiányos sportolóból 
csak úgy áradt az energia és az 
életszeretet. Az első magyar 
paralimpiai kvótát megszerző 
úszóhölgy annak ellenére pozi-
tív hangulatot tudott teremteni, 
hogy az est folyamán több nehéz 
témát is érintenie kellett. Így töb-
bek között szó volt a születésé-
ről, és az azt követő döbbenetről, 
valamint pánikról, de szó volt a 
tragédiából építkező családi sze-
retetről, egy láb nélküli kislány 
falusi gyermekkoráról, és szó 
volt a parasportot gyakorta bírá-
latként érő sérültségi fokozatok 
igazságosságáról és igazságta-
lanságáról is. 

Fanni azonban egy pillanatig 
sem hagyta kizökkenteni magát 
hozott életkedvéből, olyannyi-

ra jól kezelte a nehéz témákat, 
hogy azt akár már tanításként 
is fel lehetett fogni. Illés Fan-
ni néhány éve azért vetette le a 
műlábait, mert nem akart hamis 
képet mutatni magáról. Ő az 
egyik hazai szószólója a fogya-
tékkal élő embereknek, így azt 
sem érezte helyénvalónak, hogy 
műlábakkal titkolja saját fogya-
tékosságát. 

A februári Varjú-esten a kö-
zönség tiszteletét is kiérdemelte 
az a könnyedség és természetes-
ség, ahogy Fanni a hiányosságát 
kezelte. Jó volt látni valakit, aki 
a hátrányából előnyt tudott ko-
vácsolni, ezzel pedig nemcsak 
a fogyatékkal élők számára, 
hanem minden ép embernek is 
leckét adott. 

További információk:  
1/604 8342 • www.helytortenet16.hu

Facebook: Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
és Emlékezet Központ

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a rendezvény ideje alatt képfelvételeket 
készítünk, melyek megjelenhetnek a szervezők dokumentumaiban és az interneten.

A programváltozás jogát fenntartjuk.

Február 23. vasárnap 8-12 óra között

Kolbásztöltés és kóstolás 
a határon túli magyar ízek világából

Cinkotai Tájház 
1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 16.

Helyben töltött kolbászkák 
készítése és kóstolása!
• Bánsági pontykolbász • O"ri kolbász 

• Nyitrai citromos fo"zo"kolbász • Erdélyi gyömbéres kolbász 
• Bácskai kolbászka • Délvidéki mustáros kolbász

Helyszín:

Újra itthon a 
népszerű fodrásznő
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20 éves kanadai gyakorlattal újra 
itthon Varga Hella férfi-női fod-
rász. Március 1-től szombaton-
ként Mátyásföldön, az Éva fod-
rászatban az Újszász utca 45/B 
alatt. Telefonos bejelentkezés a 
06-20-410-3538 telefonszámon.

A hazai felsőoktatás kíná-
latában Budapesten az ELTE 
bölcsész karán, a Károlyi Gás-
pár Református Egyetemen és 
kevéssé ismert módon, a Bu-
dapesti Gazdasági Egyetem 
kertvárosi campusán folyik ja-
pán illetve anyanyelvi szinten 
beszélő magyar tanárok révén 
japán nyelvi képzés. Így nem 
véletlen, hogy a Diósy Lajos ut-
cában működő külkereskedelmi 
karnak a felkelő nap országából 
is van partner intézménye, ne-
vezeten a Tokiótól északra fek-
vő Szakadó városában található 
Josai Egyetem. Évente közös 
kutató programokban dolgoz-
nak együtt a két intézmény hall-
gatói. Ennek keretében érkezett 
most, február 12-én Budapestre 
két tanár kíséretében 15 diák. 
Nyolc nap alatt három témakört 
dolgoznak fel. Magyarország 

Japán diákok a mátyásföldi campuson

anno az olimpiai mozgalom ala-
pítója, Tokió pedig ismét rende-
ző város lesz, így a japán diákok 
a sportmúzeumban hallgattak 
meg egy előadást a magyar 
sport történetéről. A budapesti 
látványosságokat a világörök-
ség szemüvegén nézték.

Japánban is mindinkább 
érezhető a lakosság elörege-
dése. A diákok összevetették a 
két ország családpolitikai meg-
oldásait. A vendégek számára 
különösen érdekes, újszerű volt 
a magyar nagyszülői gyed in-
tézménye. -izs-or

24 órás foci a CsonkábanFebruár 21-én reggel nyolc 
órakor kezdődik és másnap reg-
gelig tart a Csonka szakközép-
iskolában a szokásos focikupa. 
Mint azt Vásárhelyiné Gaál 
Gyöngyi Budapesti Gépészeti 
Szakképzési Centrum Csonka 
János Műszaki Szakgimnázi-
uma és Szakközépiskola tag-
intézmény-vezetője lapunknak 
elmondta, az eseményre meg-
hívást kapott a XVI. kerületi 
Polgármesteri Hivatal csapata 
is. Kovács Péter polgármes-
ter vezette csapat mérkőzése 
kezdi a rendezvényt, ami az-
után tíz diákcsapat körmérkő-
zésével folytatódik 24 órán át. 
A résztvevők többségében az 
iskola tanulói közül kerülnek 
ki, bár barátok, ismerősök je-
lentkezését is elfogadták. A 24 
órás megpróbáltatást enyhíti, 

hogy a részvevőket este va-
csorában részesítik, s márnap 
reggel pedig csalamádéval íze-
sített zsíroskenyeret kapnak. A 
diákok saját polifoam-ágyukon 
pihenhetnek a mérkőzések szü-
neteiben a nyitott osztályter-
mekben vagy az aulában, bár 
elaludniuk nem tanácsos, mert 
az igen rossz hatással van a tel-
jesítményre.

Ennek a bajnokságnak az is-
kolában már nagy hagyományai 
vannak, ez a 17. ilyen rendez-
vény. A focimeccsekre külsős 
közönséget is szívesen látnak 
napközben, de este nyolckor be-
zárják az ajtókat, és onnan már 
zártkörűen folyik a focikupa 
reggelig. A 24 órás versenyt nem 
hitelesítik, azt csupán a diákok 
szórakoztatására rendezik.

jégcsarnok építésére alkalmas 
telket vásárolhassanak. Így az-
tán csak a fent említett nonpro-
fit kft. pályázott, és a szabályok 
szerint meg is nyerte a vásárlási 
lehetőséget.

A sportprofilú cég jelenleg 
is rendelkezik jégkorong szak-
osztállyal, de saját létesítménye 
nem lévén, több helyen kell pá-
lyát bérelnie. Saját megtakarítá-
son kívül TAO pénzt is fel tud 
használni az építkezéshez, és 
akkor az edzéseket már saját tu-
lajdonban lévő csarnokban tart-
hatják– amit a szerződés szerint 
a kerületiek is használhatnak.

A terület egyébként eléggé 
kiesik, és jelenleg nagyon kelle-
metlen módon közelíthető meg 
a Légcsavar utcán át. Ez az út 
nemcsak rettenetes állapotban 
van, de emellett egyes szaka-
szain annyira keskeny, hogy az 
ott álló betonoszlopok és hatal-
mas fák miatt csak egy autó tud 
elhaladni. Mire a csarnok meg-
épül, a közlekedést is meg fog-
ják oldani, akár a Légcsavar ut-
ca megszélesítésével, akár úgy, 
hogy a közlekedésbe bevonják a 
Léva utcát, és kiépítik normáli-
san azt a földutat, ami a Légcsa-
var utcával összeköti. (F)
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SALVUS AKCIÓ!
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, házi tej,
házi rétes, mangalica füstöltáruk, kézműves sajtok, „L”-es tojás, szilvalekvár, mézek

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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Analóg és digitális képkidolgozás
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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

a Halárussal
a kulcsmásoló mellett, a Horváth Hússal szemben. 
Villányi, szekszárdi, mátrai, egri, balatoni, soproni, to-
kaji és szederkényi borvidékek borai egyenesen a ter-
melőktől, kedvező áron. Házi sörök. Nagyobb rende-
lést a kerületben házhoz visznek. Nyitva: K-P: 8:30-tól 
12:30-ig és 14:30-tól 17:30-ig, Szo: 7:30-12:30-ig. Tele-
fon: 06-30-366-4794 (Hollandi Mátyás)

MARGARÉTA Virág-ajándék
Nőnapra napra csokrok, asztali díszek – megrendelésre is.  
MINDEN NAP (VASÁRNAP ÉS H ÉTFŐN IS) NYITVA! Bankkártyával is fizethet.

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

Termelői Borkimérés

SZÉP KÁRTYÁT 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

Különleges választékunkból: szürkemarha,
bivaly, mangalica

ÉRLELT MARHAHÚSOK

Nyitva K-Sze: 6-16, Cs-P: 6-17, Szo: 6-13-ig, vasárnap, hétfõn ZÁRVA

Finom görög ételkülönlegességek is kaphatóak a Sas-
halmi Csemegében. Fetával töltött paprika, olivabogyó, 
olivaolaj, eredeti görög joghurt, nagyon finom baklava, 
különleges italok, üdítők, helyben sütött pékáru a piac 
szomszédságában, a Thököly út sarkán, a Sashalmi Cse-
megében, amely minden nap (vasárnap és ünnepnapo-
kon is) várja vásárlóit friss pékáruval, tejtermékekkel és 
felvágottakkal reggel 7-től este 9-ig.

Sashalmi Csemege – vasárnap is nyitva

Termelői borkimérés a piacon Amikor még a Keleti pályaudvarig

Halárus a piacon

Kertvárosi Halárus a Sashalmi piacon, állandóan válto-
zó friss termékekkel, halsalátákkal. Az ínyencek meg-
kóstolhatják a fantasztikusan finom halsalátákat, mint a 
tőzegáfonyás heringsaláta, medvehagymás heringsalá-
ta vagy a lazackrém. Kapható természetesen pontysze-
let, patkó, pontyfilé, lazac, pisztráng, tőkehal szűzpe-
csenye, valamint sokféle füstölt halféleség, fagyasztott 
rák, csiga, kagyló. Az üzlet a megszokott helyen talál-
ható, a Skuner vegyesbolt, és a Ruhaboltos magassá-
gában. Csütörtökön és pénteken 8-tól 15 óráig vannak 
nyitva, szombaton 8-tól 14 óráig, a többi napon zárva.

kertVárosi Halsütöde a sasHalmi piacon a savanyú-
ságos mellett, ahol frissen sült halakat és egyéb sült ten-
geri csemegéket lehet fogyasztani.

Mi már készülünk
a tavaszra

Címünk: 1161 Bp. Rózsa u. 20.
Ingyenes konzultáció: 

06-30-9484-555
• NYIROKmasszázs, izomstimuláció: 11 alk. 49.500 Ft helyett 35.000 Ft
• THERMAGE arcfeszesítés  55.000 Ft helyett 35.000 Ft
• THERMAGE felsőkar feszesítés  30.000 Ft helyett 15.000 Ft
• HIFU arcfiatalító kezelés  65.000 Ft helyett 39.990 Ft
• E-LIGHT (lézeres) tartós szőrtelenítés: MOST KELL ELKEZDENI!
   hónalj 1 alkalom 6.000 Ft,  bikini fazon 1 alkalom 8.000 Ft
• HASI ZSÍRBONTÁS személyre szabva, ingyenes konzultációval.
Férfi vendégeink kezelésének árkalkulációját ingyenes konzultáción egyeztetjük.

SAFE LASER – lézerterápia otthon. Orvostechnikai eszköz, me-
lyet nem csak kórházak, egészségügyi intézmények használhatnak. 
A SAFE LASER olyan lágy lézer készülékcsalád, amely nagyon hatékony 
fájdalom és gyulladáscsökkentő, illetve az úgynevezett biostimuláció ré-
vén serkenti szervezetünk  öngyógyító képességét. 

SAFE LASER KÉSZÜLÉK ÁRA: 199.000 Ft-tól
Mire jó a SAFE LASER? • Mozgásszervi betegségek: fájdalomcsil-
lapítás, ízületi, izom-, inhüvely-gyulladások, reumatikus fájdalmak, 
porckopás, sérülések; • Bőrproblémák: herpesz, fekélyes sebek, láb-
szárfekély, felfekvések; • Fülpanaszok: gyulladás, fülzúgás; • Koz-
metikai problémák: akne, rosacea, hegek, öregségi foltok; • Fogászati 
problémák: fogfájás, gyulladás. fogínysorvadás.
Egy kezelés kb. 5 cm átmérőjű területen alkalmanként 4.000 Ft
A SAFE LASER kezelés előnyei: Biztonságos a szemre! Lassítja a bőr 
öregedésének látható jeleit, finomítja, regenerálja a ráncokat. Segíti a koz-
metikumok felszívódását a bőrbe, fokozza a hatékonyságukat. Serkenti a 
bőr kollagén és elasztin termelését, javítja a feszességét, rugalmasságát.
• Arcfeszesítés lézerrel  5 alkalom 150.000 Ft helyett 75.000 Ft

1165 Zsélyi Aladár u. 6. • Bemutatóterem: 1072 Klauzál tér 9.

Alapítva 1946

Kárpitos bútorkészítõ és kereskedõ Bt.

www.mihalybutor.hu

• Stíl és modern bútorok készítése, javítása
• Antik és bõr bútorok restaurálása,

asztalos munkával, bútorszövettel

Tel/Fax: 321-0383, mobil: 30/954-1727

Mindenkinek teljesen ter-
mészetes az, hogy a HÉV 
az Örs vezér teréig közle-
kedik. Pedig az idősebbek 
tudják, hogy ez több,  mint 
80 évig nem így volt. 

Amikor 1888-ban átadták 
a „cinkotai” HÉV vonalát, a 
Keleti pályaudvar és Cinkota 
között már tervezték a vonal 
továbbvezetését, csak azt nem 
tudták, hogy Fót vagy Gödöllő 
irányába történjen ez. Csömör 
szempontjából sem volt telje-
sen mindegy, mivel a fóti irány 
szerint Csömör se állomást, se 
megállót nem kapott volna. A 
vonal mai Szabadságtelep meg-
állóhelytől egy kis töréssel  a 
horgásztó irányába haladt vol-
na, teljesen elkerülve a falut. 
Szerencsére nem ez az elképze-
lés valósult meg, így 1900. au-
gusztus 28-án begördült az első, 
feldíszített gőzmozdony által 
vontatott szerelvény a Keleti pá-
lyaudvar felől Csömörre. A vas-
út nem csak azt jelentette, hogy 
gyorsabban bejutott az ember 
Budapestre, hanem azt is, hogy 
bekerült az ország vasúti „vér-

Vonat halad a Keleti pályaudvar felé az Örs vezér téren

Csömör Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet 
a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői 

munkakörének betöltésére. A pályázati feltételek és további részletek 
a www.csomor.hu álláshirdetések menüpontja alatt érhetőek el.

járt a csömöri HÉV

keringésébe”, így a megtermelt 
mezőgazdasági termények pia-
ca is kibővült. 

Ahogy sorra nyíltak a gyá-
rak a városban és egyre többen 
tanultak tovább az elemi iskola 
után, úgy nőtt az utasok száma 
is, mivel a legtöbb csömörinek 
(aki nem a mezőgazdaságból 
élt) munkát adó gyárak szin-
te mind a HÉV mellett voltak, 
vagy kis távolságra tőle. Ennek 
az állapotnak a metró Örs Ve-

zér tere és a Deák Ferenc tér kö-
zötti szakaszának átadása vetett 
véget 1970. április 3-án. Ettől a 
naptól az Örs Vezér tere (addig 
Fehér út-kertváros megállóhely) 
lett a végállomása a vonatok-
nak. Nem csak ez az úgymond 
belső szakasz esett aznap ál-
dozatul a metrónak, hanem 
közvetve a rákosszentmihályi 
HÉV-en is ezért szűnt meg az-
nap a forgalom.

Sipos Tamás

Február: Februltus, Februa római tisztítási ünnepről kap-
ta a nevét. Magyar elnevezései: Jégbontó, Nagyboldogasz-
szony, Böjtelő hava.

Nevezetes február 18-i események: e napon halt meg Lu-
ther Márton 1546-ban. 1825-ben ekkor született Jókai Mór. 
1930. február 18-án fedezték fel a Plútó bolygót. De ez még 
semmi: nem elég, hogy 18-án van Gambia nemzeti ünnepe, 
de a Helyi Hírek is etájban jelenik meg 2020-ban, benne a 
Sashalmi piaci hírekkel!

E hónap télbúcsúztató, tavaszváró eseményekkel van teli, 
jellegzetes csemegéje a farsangi fánk. (lásd aktuális recep-
tünket!)

Gyümölcsárak: alma 340-448 Ft, körte 798 Ft, szőlő 
1198 Ft, sütőtök 248 Ft, kivi 890 Ft, banán 498-648 Ft, gra-
pefruit 698 Ft, mandarin 340-998 Ft, narancs 440 Ft, citrom 
700 Ft.

Zöldségek: karfiol 698-990 Ft, fejes káposzta 290-298 Ft, 
kelkáposzta 448 Ft, hagyma 248-290 Ft, krumpli 248-290 
Ft, cékla 248-290 Ft, sárgarépa 290-298 Ft, gyökér 798-990 
Ft, sörretek 448 Ft, kígyóuborka 798-1390 Ft, paprika 998-
1598 Ft, padlizsán 988 Ft, fokhagyma 1498 Ft, paradicsom 
798-1298 Ft.

Hát jele nincs alacsony áraknak, mintha a sertés- és ma-
dárfertőzések miatti magas húsár a zöldség-, gyümölcsára-
kat is indokolatlanul feltornázná.

Sertéshúsok (zárójelben a mangalica): comb 1650 Ft 
(1820 Ft), lapocka 1620 Ft (1820 Ft), karaj 1750 Ft (1898 Ft), 
tarja 1620 Ft (1850 Ft), oldalas 1620 Ft (1650 Ft), dagadó 
1620 Ft (1820 Ft).

Marhahúsok (zárójelben a szürkemarha): lapocka 1750-
2380 Ft, lábszár 2380 Ft (3800 Ft), rostélyos 1550-1650 Ft 
(1750 Ft), comb 2500 Ft (3600 Ft), fehérpecsenye 3400 Ft 
(3600 Ft), oldalas 1350 Ft. Borjúcomb 3400 Ft, borjúlapocka 
2780 Ft, borjúlábszár 2780 Ft.

Baromfi: csirkecomb 798-1190 Ft, szárny 678-738 Ft, 
mell 980-1198 Ft, egész tanyasi csirke 720-890 Ft, libacomb 
2980 Ft, kacsacomb 1950-2280 Ft, kacsamell 2198 Ft, puly-
kamell 1890 Ft.

A tojás ára 40-48 Ft, savanyú káposzta 590 Ft.
A tej 200-280 Ft, tejföl 1100 Ft, rokfort sajt 4200 Ft, pare-

nyica 3900 Ft, gomolya sajt 1000 Ft.
Jó vásárlást kívánunk a Sashalmi piacon! (Tóth)

Árak a piacon

Aktuális receptünk
Farsangi fánk

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 3 dkg élesztő, tej, 4 db tojás, 10 
dkg vaj, 10 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, olaj

Az élesztőt a cukorral édesített tejben megfuttatjuk. Ha már 
szépen feljött, összedolgozzuk a langyos, átszitált liszttel, a 
tojások sárgájával, vaníliás cukorral, és annyi langyos tejjel, 
hogy közepes keménységű tésztát kapjunk. Langyos helyen 
duplájára kelesztjük, majd lisztezett deszkán ujjnyi vastagsá-
gúra nyújtjuk, és fánkszaggatóval kiszúrjuk. Letakarva még 10 
percig kelesztjük. Ujjunkkal óvatosan benyomjuk a közepüket, 
és aljukkal felfelé bő, forró olajba tesszük. Egyik oldalukat fe-
dő alatt kis lángon sütjük, a másikat fedő nélkül nagy lángon. 
Itatóspapírra szedve csöpögtetjük le a zsírját, majd vaníliás cu-
korral meghintve, baracklekvárral tálaljuk. 

 Jó étvágyat kívánunk!

Termelői borkimérés nyílt a kulcsmásoló mellett, a Hor-
váth Hússal szemben. Villányi, szekszárdi, mátrai, egri, 
balatoni, soproni, tokaji és szederkényi borvidékek borai 
egyenesen a termelőktől, kedvező áron. Házi sörök. Na-
gyobb rendelést a kerületben házhoz visznek. Rendez-
vényekre és esküvőre is szállítanak. Nyitva: K-P: 8:30-tól 
12:30-ig és 14:30-tól 17:30-ig, Szo: 7:30-12:30-ig. Tele-
fon: 06-30-366-4794 (Hollandi Mátyás)

A január 30-ai képviselő- tes-
tületi ülésen átadták a Csömör 
Kincse díjakat. Az idei elis-
merést Dombrádi Lászlóné az 
„Örökségünk” néprajzi ma-
gángyűjtemény létrehozásá-
ért, Bosznay Diána és Berendi 
Antal a település szervezett at-
létikai életének elindításáért, 
a Csömör KSK Atlétika Szak-
osztályának megalapítása so-
rán nyújtott közreműködésért, 
valamint Szabó Péter Ádám 
a Kézilabda-paradicsom – A 
csömöri kézilabda története cí-
mű kiemelkedően színvonalas 
sport- és társadalomtörténeti 
könyv megírásáért kapta.

A Csömör Kincse díjjal az ön-
kormányzat immár öt éve azok-
nak a polgároknak a tevékenysé-

gét szeretné elismerni, akik az 
előző évben újszerű és értékte-
remtő kezdeményezéssel gazda-
gították a helyi közösségi-kul-
turális életet. A Csömör Kincse 
díjat – mely oklevelet, illetve a 

Átadták a Csömör Kincse díjakat

csömöri alkotók tárgyaiból ösz-
szeállított ajándékválogatást tar-
talmaz ‒ hagyományosan az év 
első testületi ülésén Fábri István 
polgármester és Tormay-Lesták 
Mária alpolgármester adta át.

MÁTYÁSFÖLD LAKÓPARK

BERUHÁZÓ: ÚJ ZÖLDHÁZAK Kft.

Értékesítési információ a helyszínen:
1165 Budapest, Ajak u. 2. • 06/30-581-1235

www.matyasfoldlakopark.hu • ujzoldhazak@gmail.com

Minden lakáshoz tartozik:

saját helyrajzi szám, kizárólagos kertrész

2 SZINTES LAKÁSOK:
110 m² + terasz + erkély + garázs

BEKÖLTÖZHETÕ 110 m²-es
LAKÁSOK garázzsal, önálló kerttel,

csendes környezetben,
a XVI. kerület Ajak u. 2-ben ELADÓK!

Használatbavételi
engedéllyel

Önálló helyrajzi számmal

További akciós termékeinkért  
és törzsvásárlói programunk részleteiért 

látogasson el a patikába!

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájé-
koztatót vagy, kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájé-
koztatót vagy, kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

-17%

-25%

Érvédő gyógyszer, vénás eredetű fájdalmakra 
(nehézláb-érzés, lábikragörcs, heveny aranyér). 

Jóindulatú prosztata megnagyobbodás 
tüneti kezelésére.

4999csak
,-Ft

4800csak
,-Ft

Eredeti ár: 6675,- Ft Megtakarítás: 1676,- Ft

Eredeti ár: 5805,- Ft Megtakarítás: 1005,- Ft

Detralex 500mg ftbl. 60x

Prostamol Uno 320mg lágy kapsz. 60x

83,3 Ft/db

80 Ft/db

4799csak
,-Ft

Eredeti ár: 6569,- Ft Megtakarítás: 1770,- Ft

Walmark Proenzi 3 filmtabletta 90x+50x

34,28 Ft/db

-27%

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer  
ízületi betegségben szenvedőknek.

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájé-
koztatót vagy, kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Patthelyzet van Nagytarcsán
Öt percet késett tudósítónk a 

legutóbbi nagytarcsai testüle-
ti ülésről, és mire odaért, már 
vége is volt. A legutóbbi válasz-
tás alkalmával Rimóczi Sándor 
polgármester olyan testületet 
kapott, ahol szemben négy sza-
vazat van az ő három szavaza-
tuk ellen. A községnek nincs 
költségvetése, az önkormányzat 
cége a számlái kifizetése híján 
rövidesen működésképtelenné 
válik, és ez nyilván kihat majd a 
település mindennapjaira is.

Rimóczi Sándor polgármes-
tersége alatt Nagytarcsa gyö-
nyörűen fejlődött. Hatalmas ipa-
ri területet alakítottak ki, ami az 
autópálya közelsége miatt rend-

kívül népszerű lett, 1600 cég fi-
zeti az iparűzési adót. A község 
szépen fejlődött, sok egyéb mel-
lett felújították a hivatal épüle-
tét, a költségvetésük kétmilliárd 

forint, amiből közel 200 milliót 
fordíthatnának fejlesztésre. Az 
önkormányzat viszont műkö-
désképtelen, és ebből jelenleg 
nem látni kiutat... (F)
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Alternatív gyógyászat
Pálfi Gábor vagyok, 20 éve tapasztaltam meg, hogy képes 
vagyok energiát közvetíteni. A lányom volt az első, akinek 
segíthettem a teljes gyógyulásban, mire arcideg-bénulása 
helyrejött. Kezeltem családtagokat, barátokat, ismerősöket, 
munkatársakat, nagy sikerrel. Szív- és érrendszeri, női be-
tegségek, vérnyomásproblémák, pikkelysömör, porckopás, 
asztma és allergia, emésztési problémák esetén is segítséget 
nyújthatok a hagyományos orvosi kezelés mellett.

Meridián masszázst is vállalok.

Tájékoztatás és bejelentkezés személyes konzultációra  
a következő telefonszámon:  

Tel: 06-30-865-7572 (Hétvégén is hívható!)

Nyerjen ajándékcsomagot

Helytörténeti keresztrejtvény 
a csömöri Auchan támogatásával

Kerékpárosbarát település

NYÍLÁSZÁRÓSZERVIZ
Nyílászáró felújítások

TEL/FAX:409-13-78 • nyilaszaroszerviz.hu

06/20-934-60-71, 06/20-977-60-96

Pára, penész megszüntetése résszellõzõ beépítésével

Tökéletesített légszigetelés
Mûanyag ablakok akár 3 rétegû üvegezéssel

Ajtó, ablak felújítása, újragyártása
Ablak és ajtócsere

Praktikus, helytakarékos

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

Idén február 19-től márci-
us 20-áig tartózkodik a Nap a 
Halak jegyében. A Zodiákus 
utolsó stációjához érkeztünk. 
A spirituális fejlődés Omegá-
ja a végső felismerés miszerint 
a „nagy egység” részeként lé-
tezünk. Mifelénk e periódus a 
tél utolsó felvonása, a bágyadt 
ébredés, a ta-
vasz eljövete-
lének remé-
nye.

A Ha-
lak szülött a 
legnagyobb 
á l m o d o z ó . 
É r z e l m i leg 
labilis, lelki 
b e fo ly á s o k 
örvényei kö-
zött evickél. 
Jóindulatú, segítőkész, gyen-
geségeit gyakran kihasznál-
ják. Szüksége van egy olyan 
társra, közösségre, akire tá-
maszkodhat.

Az álomvilág egy irracioná-
lis szféra, jelekkel, jelzésekkel, 
képekkel, eseményekkel, tör-
ténésekkel telítve. Egy másik 
dimenzió, egy másik létsík, 
ahol nincs szükségünk fizikai 
testünkre, bár az érzések, érze-
tek, a testi örömök és fájdalmak 
megélése néha semmiben sem 
különbözik a hétköznapokban 
megtapasztaltaktól. A buddhis-
ták azt mondják, hogy attól füg-
gően, kinek milyen a karmája, 
olyan eseményeket teremt akár 
az álom, akár az úgynevezett 
valóságos világban. Vannak 
olyanok, akiknek rémálmai 
vannak, míg mások álmukban 
boldogok. Hasonlóképpen mű-
ködik ez a valóságban is. Néha 
jól mennek a dolgaink és bol-
dogok vagyunk, máskor siker-
telennek érezzük magunkat, te-
hát boldogtalannak. És ez elég 
gyorsan változhat, mert tudjuk, 
hogy egy történés hatására min-
den az ellenkezőjébe csaphat át. 

A boldogságot és boldogta-
lanságot is külső okoktól tesz-
szük függővé. Mondjuk egy 
másik személytől vagy egy élet-
helyzettől. Stabilitást várunk 
el valakitől, egy olyan keretet, 
melyben aztán bizonyos ese-
ményeket és embereket mani-
pulálhatunk. Mert tetszik vagy 
sem, hatunk a környezetünkre. 
Befolyásolunk embereket akár 
tudatosan, akár tudattalanul. 
És persze ragaszkodunk a sta-
bilnak hitt valósághoz, melyet 
kényünk-kedvünk szerint ala-
kíthatunk. Ekkor azt gondoljuk, 
hogy boldogok vagyunk. Saj-
nos az a probléma, hogy ez nem 
igaz. Mert ha igaz lenne, akkor 
jól működnének a kapcsolata-
ink és a párkapcsolatunk. 

Meglátunk valakit, megsze-
retjük, közös sorsot kezdünk ki-
alakítani és boldogok vagyunk. 
Aztán telik-múlik az idő, hetek, 
hónapok, jobb esetben évek, és 
valami történik. A legnagyobb 
boldogság kellős közepén egy 
pillanat alatt meg tud változni 
minden. Ugyanaz a két ember 
ott maradt, a boldogság madara 
pedig elrepült. Előttünk áll az 
ember, aki most már a boldog-
talanságunk oka és forrása. 

A buddhizmus szerint ilyen 
történések a karma következ-
ményei, amit a hétköznapi em-
ber képtelen átlátni. Buddha 
tanításai szerint az ártó csele-
kedetek a jövőben negatív meg-
éléseket okoznak, míg a segítő 
cselekedetek boldogságot, örö-
möt. Szenvedés és boldogság 

Az asztrológus gondolatai

akkor keletkezik, ha belső okai 
vannak. Innentől már el lehet 
jutni ahhoz a felismeréshez is, 
miszerint az ébrenlét is csak 
egy álom. Ha ez így van, akkor 
a valóságnak hitt álomból is fel 
lehet ébredni, ahogy ezt bizo-
nyos sorsesemények kapcsán 
megtapasztalhatjuk.

A világ tulajdonképpen egy 
illúzió. Egy olyan álom, me-

lyet közösen 
á l m o d u n k . 
A történe-
lem folyamán 
a díszletek 
v á l t o z t a k , 
de az embe-
ri problémák 
u g y a n a z o k 
maradtak. A 
fizikai sík ön-
magában po-
larizált. Azt 

tapasztaljuk, hogy ellentétek, 
feszültségek vannak, melyek 
konfliktusokat okoznak, és ezt 
küzdelemként, harcként éljük 
meg. A harcos győzni akar, az 
ellenfelet megadásra kénysze-
ríteni. A létért való küzdelem 
áldozatokkal jár. Így van ez a 
mindenkori élővilágban is. A 
Föld olyan, mint egy tökéletes 
szervezet. Vannak védekező 
mechanizmusai, van immun-
rendszere. Az ember, aki a kez-
detekben még kapcsolódott a 
magasabb létsíkokhoz és har-
móniában élt a környezetével, 
megváltozott. Egoizmusa, ha-
taloméhsége miatt az anyagi vi-
lág fogságába esett. Nem több, 
mint az a rovar, aki belesétál a 
húsevő virág bódító mélységé-
be. Repülőgépeken, helikopte-
reken és űrhajókon emelkedik 
a magasba, órák alatt eljut oda 
is, ahová annak idején heteket, 
hónapokat utazott. Mégis, né-
ha olyan érzésünk van, hogy 
egy gólya vagy egy lazac célja 
magasztosabb, amikor útra kél, 
hogy a királypingvinekről ne is 
beszéljünk. 

Mondjuk ki, az ember a Föld 
legkártékonyabb élőlénye. Jó-
val többet vesz el, mint ami-
re szüksége lenne. Felhalmoz, 
pazarol, tékozol. Egy „szép, új 
világot” épít ott is, ahol teljesen 
értelmetlen. Lásd arab-félsziget 
ezeregy éjszaka csodáit megha-
zudtoló csillogása. 

Műanyag világ épül a Vízön-
tő korszakban és okos telefont 
bámulva csodálkozunk min-
denen. Rajtunk múlik, hogy 
megvalósul-e a Bertold Brecht 
által vizionált eszközemberek, 
végtagemberek, nyúlványem-
berek világa. Merjük feltenni 
magunknak azt a kérdést, hogy 
amit mostanság érzékelünk az 
egy lidérces álom, vagy a való 
világ?

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

Vigyázzanak magukra és 
egymásra!       Tóth Sándor

Asztrológiai útmutató  
a Halak jegyében

KERTVÁROSI KÉPÚJSÁG 
hirdetés és információ: 06-20-9392-658

Volt Mátyásföldnek egy fontos hagyománya: a Mátyás lakoma. Hol másutt 
lenne ennek helye, mint igazságos nagy királyunkról elnevezett földön? Febru-
ár 24-én, Mátyás napkor fellobogózták a kertvárost és ünnepi istentiszteleteket 
tartottak. 1932-ben a Mátyásföldi Casinó szervezte a monstre műsort. A …… 
szálló előtti Mátyás király szobrot virágfüzérrel és hatalmas koszorúval ékesí-
tették. Több mint háromszáz díszes meghívót küldtek ki, a belépti díjat akkor is 
beszedték, ha valaki nem vett részt a lakomán. A meghívón feltüntették, hogy 
cigány- és tánczene lesz, és a reggelig tartó táncmulatság hevében akár „be 
lehet ugrani a nagybőgőbe”. Így méltatta a helyi lap az eseményt: „Reméljük, 
Casinónk agilis elnöke a megkezdett út munkálását nem hagyja félbe és kiépí-
ti azt országos ünnepséggé, amikor Mátyás, az igazságos király dicsőségének 
hódol a Kárpátok égbe nyúló ormaitól az olasz nemzettel határos Adria kék vizéig 
minden nemesen érző művelt ember.”

Mi hiányzik a kipontozott helyről? A helyes megfejtők között 4 db 3000 Ft ér-
tékű Auchan saját márkás ajándékcsomagot sorsolunk ki, mely előzetes egyez-
tetés után átvehető a csömöri Auchan Liget áruház vevőszolgálatán.
Helyezze el a felsorolt szavakat az ábrában! Segítségül egy szót előre beír-
tunk. 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: AK, DC, DO, IT, NT, ÓM, TÉ, ZÓ,
3 betűs szavak: CER, EKE, ERA, KSI, LKT, LOL, PÁR, SOK,
4 betűs szavak: CSEL, EMEL, EMIL, KALA, REST, ROZI, SOSE,
5 betűs szavak: BOGÁR, CSÁLÉ, ETIKA, ISTEN, KAROM, OROZÓ,  
       ÓMAMA, RÁKOS,
7 betűs szavak: ADAKOZÓ, ADOGATÓ, AMERIKA, ATEISTA.
A megfejtéseket a megjelenéstől számított 16 napig várjuk.

Előző keresztrejtvényünkből: ... a legendás PAP, aki megérte 100. születés-
napját. Nyerteseink: Marx Károlyné (XVI. Egyenes u.), Palásthy Levente (XIV. 
Vadvirág u.), Spolár Dzsenifer Lívia (XVI. Vágás u.) és Zsámbéki Ferenc 
(XVI. Mátyás király u.). A nyeremények átvételének módját nyerteseinkkel 
telefonon egyeztetjük.

06 (30) 20 20 20 3
Érintésvédelmi mérések

Villamos engedélyezési
és kiviteli tervezések

Villámvédelmi kockázatszámítás

EPH bizonylat gázbekötésekhez
Elektromos jármûvek ÉV vizsgálata

Villámvédelmi mérések
Fi-relés hibák megszüntetése
Szivárgási áramok kimérése

Ra-Vill

• Február 20. csütörtök 18:00 – Női szemmel: vendégünk Schäffer 
Erzsébet – Pulitzer-díjas újságíró, író, publicista, munkásságát Prima 
Primissima-díjjal és a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkereszt-
jével is elismerték. A programon a részvétel ingyenes, kérjük jelezzék 
részvételi szándékukat az info@kulturliget.hu címen.
• Február 21. péntek 10:00 – Madarak időkapszula Party – Jegyár 
elővételben: 1800 Ft, a helyszínen: 2200 Ft; Szentmihályi Kulturális 
Központ
• Február 22. szombat 11:00 és 16:00 – A Padlás – félig mese, félig 
musical; PANNON VÁRSZÍNHÁZ; Presser Gábor – Sztevanovity Du-
sán – Horváth Péter; Jegyárak: 2400-3600 Ft
• Február 23. vasárnap 10:30 – Kolompos táncház – Jegyár: 900 Ft, 
családi: 3000 Ft (2 felnőtt+2 gyerek)
• Február 23. vasárnap 18:00 – 23 perc – Monodráma Járó Zsuzsa 
előadásában. Az Orlai Produkciós Iroda előadása. Megtekintését 16 
éven felülieknek ajánljuk!  Kultkikötő közönségdíj 2019.  Jegyár: 2900 Ft
• Február 27. csütörtök 19:00 – ZORÁN – A koncertre minden jegy 
elkelt!
• Február 29. szombat 10:00 – Mi van a ládikóban? – magyar nép-
mese feldolgozás Benedek Elek nyomán. Jegyár: felnőtt: 1300 Ft, 
Gyerek: 1100 Ft, Családi: 4200 Ft ( 2 gyerek + 2 felnőtt )
• Február 29. szombat 18:00 – Shirley Valentine – lírai komédia két 
részben. a Körúti Színház előadása. Előadja:  Vándor Éva. Jegyár: 
2500-3400 Ft
 Március 1. vasárnap 18:00 – Kaktuszvirág – Mégis meddig mehe-
tünk el a hazugságban? Mi lesz, ha már lassan magunk sem tudjuk, 
kinek mit adtunk be? Az Orlai Produkció fergeteges komédiájából 
minden kiderül… Főszerepben: Kovács Patrícia, Schruff Milán, Öt-
vös András; Az előadás hossza: 2 óra 30 perc 1 szünettel; Jegyárak: 
3700-4600 Ft
• Március 6. péntek 20:00 – Gemini buli – Havonta egy alkalommal, 
pénteken 20:00 órától hamisítatlan retro bulihangulat várja Önöket, 
ahol a Gemini együttes örökzöld slágerei biztosítják a talpalávalót. 
Belépő: 2000 Ft; Asztalt foglalni Bihari István (ISU) telefonszámán: 
+36 30 602-6834, vagy a bihariistvan@hotmail.com e-mail címen le-
het!
• Március 7. szombat 10:00 – Medvék minden mennyiségben – a 
Szentmihályi Kulturális Központ programja. A Vaskakas Bábszínház 
Aprók Színháza előadása. Tandori Dezső Kossuth-díjas költő versei 
alapján. Jegyárak: Felnőtt: 1400 Ft, Gyerek: 1200 Ft, családi (2 gye-
rek+2 felnőtt): 4600 Ft
• Március 8. vasárnap 10:30 – Legyél Te is huszár! – családi fel-
fedezőnap az 1848-49-es szabadságharc korában. A 6-12 éves kor-
osztálynak szóló játszóházban a történelem, a természettudományok 
és a művészetek varázslatos világába kalauzolják el a családokat a 
vasárnapi élményprogramok. Jegyár: elővételben 1500 Ft/fő, a hely-
színen: 2000 Ft/fő
• Március 8. vasárnap 17:00 – Nőnapi műsor: Szereted-e még? – 
Szécsi Pál emlékkoncert. Gergely Róbert és a Studio 11 Combo Ze-
nekar koncertje. Jegyárak: 2800-3500 Ft
• Március 9. hétfő 18:00 – Budapest Főváros XVI. kerületi Önkor-
mányzata, a POFOSZ XVI. kerületi Szervezete és a Corvin Művész-
klub meghívja Önt és hozzátartozóit az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc tiszteletére megrendezésre kerülő kiállítás megnyi-
tójára. Helyszín:  Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának  
első emeleti Kovács Attila Galériája
• Március 13. péntek 9:30 és 11:00 – A SZABADSÁGHŐS KOSSUTH 
LAJOS ÜZENETE A március 15-i ünnepkörhöz kapcsolódva, intéz-
ményünkben két alkalommal látjuk vendégül a Duna Művészegyüt-
tes látványos történelmi táncjátékát. A 2020. március 13. péntek 11.00 
órai előadásra még korlátozott számban vásárolhatók jegyek, 1500 
forintos áron. Kísérő pedagógusoknak a belépés ingyenes. Jelent-
kezni az info@kulturliget.hu elérhetőségen lehet. Ha kérdésük van, 
kérem keressék Joó Katalin kollégánkat (joo.katalin@kulturliget.hu;  
061 401 3060 / 106).
• Március 13. péntek 19:30 – JazzLiget – Váczi Eszter Quartet; 
Jegyár elővételben: 1800 Ft, a helyszínen: 2200 Ft; A Nemzeti Kultu-
rális Alap által támogatott program
• Március 14. szombat 18:00 – Megyek utánad – Az Orlai Produkció 
előadása Grecsó Krisztián regénye alapján. Hogyan is lehetne job-
ban elmesélni egy ember életét, mint a szerelmei történetén keresz-
tül? Erre, és saját boldog-boldogtalan pillanatainkra, éveinkre gondo-
lunk, miközben Daru történetével ismerkedünk. Az előadás hossza: 
kb. 100 perc. Jegyár: 2900 Ft
• Március 15. vasárnap 10:00 – Ünnepi műsor és koszorúzás – 
Helyszín: Hősi emlékmű, Prodám-Pilóta utca sarok. A Gödöllői Fiatal 
Művészek Egyesülete és a Liget Táncegyüttes előadásában. Ünnepi 
köszöntőt mond: Kovács Péter polgármester.
18:00 Ünnepi Díszelőadás – Verbunkos – nemzeti tánc születése a 
Magyar Állami Népi Együttes előadásában. A belépés XVI. kerületi 
lakosoknak ingyenes. Részvételi szándékát kérjük jelezze az info@
kulturliget.hu e-mail címen.
• Március 19. csütörtök 18:00 – Női szemmel: Vendégünk Pé-
terfy-Novák Éva – közönségtalálkozó; A programon a részvétel in-
gyenes, kérjük jelezzék részvételi szándékukat az info@kulturliget.hu 
címen.
• Március 20. péntek 18:00 – Mester és tanítványai – Eifert János 
mesterkurzusának kiállítása. Kiállításunk a Budapest Art Week prog-
ramsorozatának része
• Március 21. szombat 14:30 és 18:00 – Hair – Galt MacDermot – 
James Rado – Gerome Ragni:  musical; Az előadás hossza: 2 óra 40 
perc egy szünettel. Jegyárak: 3900-4800 Ft
• Március 22. vasárnap 16:00 – Csukás-Bergendy: Süsü, a sárkány 
kalandjai – a HadArt  Társulat  zenés mesejátéka. Süsü, a jóindulatú 
sárkány immár több nemzedék kedvence. 120 perc, 1 szünettel
5-12 éveseknek. Jegyek vásárolhatók online: https://tixa.hu/Susu_er-
zsebetliget  és személyesen az Erzsébetligeti Színház jegypénztárá-
ban, nyitvatartási időben.
• Március 27. péntek 20:00 – Madarak – időkapszula party a Szent-
mihályi Kulturális Központban Farsangi időutazás táncbuli keretében 
a rock and rolltól a modernebb zenékig, érintve a standard táncokat 
is a Madarak házibuli zenekarral. Jegyár elővételben: 1800 Ft, a hely-
színen: 2200 Ft

Részletes programok a honlapunkon:
www. kulturliget. hu • http://www.facebook.com/kulturliget;

e-mail: info@kulturliget.hu

Különlegesen szép dél-
utánt tölthettek el azok, 
akik február 8-án elláto-
gattak a Rákosszentmihá-
lyi Plébánia közösségébe, 
a „Szentmihályi Esték”-re.

Bakos-Kiss Gábor a Nemzeti 
Színház tagja, a Kovász Egye-
sület vendégeként érkezett a 
Rákosszentmihályi Plébániára. 
A verses, zenés esten Gréczi 
László értékmentő újságíró be-
szélgetett a művésszel, aki meg-
hatóan őszintén, tele szeretettel, 
kedvességgel és hivatása iránti 
alázattal válaszolt a kérdések-
re. A beszélgetés során hamar 
kiderült róla, hogy két szerelme 
van, a család és a színház. 

Bakos-Kiss Gábor Nyír-
egyháza melletti Apagyon, re-
formátus hitben nőtt fel Kiss 
Gábor néven, majd csak a Szín-
művészeti Egyetemen Kerényi 
Imre tanácsára vette fel anyai 
felmenőjének nevét.

Gyerekként matematikában 
volt jó, majd papnak készült, 
mégis a jogi egyetemet végez-
te el, és csak mindezek után 
lett Thália szolgálója. Elvégez-
te a Színház és Filmművészeti 
Egyetemet, és ma már a nemzet 
első számú színházának a tagja. 

A meghitt hangulatú beszél-
getés során elmesélte, hogy so-
kat tanult Iglódi Istvántól, aki 
már másodéves korában fősze-
repet bízott rá, Kerényi Imrétől, 
aki osztályfőnöke volt, és aki 
meglátta benne, hogy rendezői 
képességei is vannak, illetve 
Vidnyánszky Attilától, aki az 
egyetemen is tanította, és aki 
már harmadéves korában rá-
bízta a Magyar Állami Opera-
házban Stravinsky „A Katona” 
történetében a Katona szerepét. 

Szeretettel említette, milyen 
bensőséges kapcsolatot ápol 
Bagó Gizella tanárnővel, aki 
énekmestere, és akinek rengete-
get köszönhet úgy szakmailag, 
mint emberileg.

Hat éve tagja a Nemzetinek, 
a debreceni Csokonai Szín-
házból követte Vidnyánszky 
Attilát. Amikor az Úr komédi-
ása bemutatója után – amiben 
Szent Ferencet alakította –, 
állt a nemzet színpadán a ma-
gyar címer alatt, akkor értette 
meg, hogy hogyan is kapcso-
lódik össze benne a jogi és a 
lelkészi talár, a színház iránti 
mérhetetlen szeretetével. El-
mondta, hogy mennyire hálás 
a Jóistennek, hogy azzal fog-
lalkozhat, amire született. A 
SZINHÁZZAL, csupa nagy-
betűvel. Hisz nemcsak játszik, 
hanem rendez is: művészeti ve-
zetője a Váci Dunakanyar Szín-
háznak és tanít a Kaposvári-, 
illetve a Színház- és Filmmű-
vészeti Egyetemen.  A Magyar 
Versmondók Egyesületének 
tagjakét gyakorta megy közép-
iskolások közé verset mondani, 
zsűrizni. Az egyesület vezető-
je Kiss László épp a napokban 

hunyt el, akivel bará-
ti kapcsolatot ápolt. 
Meghatottan énekel-
te el az Elindultam 
szép hazámból című 
népdalt.

Bakos-Kiss Gábor 
már a váratlan verses 
belépőjével, majd az 
est során sorra mu-
tatta meg, hogy min-
den műfajban otthon 
van. Hallhattunk 
tőle részletet Kacsó 
Pongrác János vitéz 
daljátékából, énekelt 
a Nyomorultak musi-
calből, Lehár Ferenc 
Csárdáskirálynő cí-

mű operettjéből, amelyekben 
mind játszik is. Goldoni Há-
zasság Palermóban c. darabban 
Giacinto grófot alakítja, amely 
szerep kedvéért még tangóhar-
monikázni is megtanult. Azt 
is megmutatta, hogy mennyire 
otthon van a dzsessz világában 
is.  Önálló estje Frank Sinatra 
különleges életére és nagysze-
rű slágereire épül. Aki szeretné 
látni őt Frankie című darabban, 
azt szeretettel várja február 22-
én este 7 órakor Óbudára a Ka-
szásdűlői Kulturális Központ-
ba! (Bp. III. Pethe Ferenc tér 2.)

Szép orgánumát és vers-
mondó tehetségét is megcsil-
logtatta: Kányádi Sándor, majd 
Reményik Sándor verset hall-
hattunk tőle.  Az Akarom című 
versből megtudhattuk hitvallá-
sát is: 
„A végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcső, min felhalad valaki más,…
Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a művész a vonót.”

Bakos-Kiss Gáborral Gréczi László beszélget

Fotó: Kis András

Szentmihályi esték

Hittel szolgálni Tháliát és a családot

Végezetül Gréczi László ké-
résére (a „Házasság hetének” 
kezdetén) mesélt családjáról, 
amely a békés hátteret biztosít-
ja számára. Szülei révén nagy-
családban nőtt fel, számtalan 
unokatestvérrel, akikkel a mai 
napig rendszeresen összegyűl-
nek. Egyiküknek, Hajdu Tibor-
nak színészi indulását segítette 
is, akire nagyon büszke, épp a 
napokban volt bemutatója. A 
fiatal színész a veszprémi Pe-
tőfi Színházban játszik Móricz 
Zsigmond Pillangó című darab-
jában.

A szüleitől látott szerető gon-
doskodást igyekszik átvinni kis 
családja életébe. Boldog férj és 
szerető apukája három gyerme-
küknek.

Az est végén hatalmas taps-
sal köszönte meg a közönség 
Bakos-Kiss Gábornak az őszin-
te beszélgetést és a színvona-
las előadást. Örömmel maradt 
volna még, de sietnie kellett a 
Nemzeti Színházba, ahol hama-
rosan kezdődött az Egri Csil-
lagok előadás, amiben szintén 
játszik.

A közönség még maradt, mert 
Kertai Zalán festőművész alko-
tásaiból nyílt kiállítás, melyet 
Gréczi László nemes gondola-
taival nyitott meg. Előadásából 
átfogó képet kaptunk a művész-
ről és munkáiról. Történelem 
nagyjait láthatjuk a falakon. A 
kiállítás március 10-ig tekinthe-
tő meg, amit szeretettel ajánlok.

Köszönjük Gréczi László-
nak, és a Kovász Egyesület ve-
zetőjének, Petrovics Sándornak 
ezt a lélekemelő és igen színvo-
nalas délutánt.

Sipos Kata tanár, szerkesztő

Trieszti pótvizsga…

Női vízilabda: olimpiai remények
Nagyon vártuk, hogy a janu-

ári budapesti vízilabda Európa-
bajnokságon a férfi mellett a női 
csapat is aranyérmes legyen, 
illetve, ha nem, akkor legalább 
a spanyolokkal játszhassa a 
döntőt. Az elsőség ugyanis au-
tomatikusan olimpiai részvé-
telt jelentett volna, a spanyolok 
döntőbe jutása pedig azért volt 
fontos, mert nekik férfi és női 
vonalon is volt már kvótájuk, 
így egy esetleges vereség is to-
kiói repülőjegyet érhetett volna 
a számunkra. 

De leginkább azért vár-
tuk a női csapat jó szereplését, 
mert Bíró Attila együttesében 
alapembernek számít a kerü-
let egyik olimpiai reménysége, 
Gyöngyössy Anikó. A vég-
eredményt már tudjuk, a férfi-
ak megnyerték az Eb-t – törté-
netesen a spanyolok ellen, így 
már a döntőbe jutásuk is kvótát 
ért -, míg a lányok ”csak” har-
madikok lettek. Mert az élet 
úgy hozta, hogy Anikóék már 
az elődöntőben összefutottak a 
spanyolokkal. 

De ne szaladjunk ennyire 
előre, hisz a spanyol meccsig 
még sok minden történt. A ma-
gyar válogatott úgy készült erre 
az Európa-bajnokságra, hogy 
megpróbálja hazai közönség 
előtt biztosítani olimpiai rész-
vételét. A felkészüléshez alakí-
tották a bajnoki menetrendet, és 
mindent a válogatottnak rendel-
tek alá. A csapat úgy is vágott 
neki a tornának, hogy „egy éle-
tük, egy haláluk, de a kvótát itt-
hon tartják”. Ezt a szemléletet a 
csoportkörben néhány kiscsapat 
bánta, Anikóék ugyanis a hor-
vátokat 25-6-ra, a szlovákokat 
20-2-re, a szerbeket pedig 27-0-
ra verték. 

Az edzőmeccsek mellett per-
sze akadt keményebb találkozó-
juk is, az oroszok ellen például 
csak egy góllal, 9-8-ra nyertek, 
de a görögök elleni 13-10 is 
nehéz ütközet volt. A hibátlan 
csoportkör eredményeként a 
negyeddöntőben egy újabb 
„könnyű” mérkőzés követke-
zett a franciák ellen (16-3 ide), 
hogy aztán jöjjön az a bizonyos 
spanyolok elleni elődöntő. Szá-
munkra ez volt az Európa-baj-
nokság igazi döntője (ami igaz 
is lehetett volna, mert a két csa-
pat egyaránt esélyes volt a finá-
léra), tehát Bíró Attila és csapa-
ta mindent egy lapra tett fel. 

A magyar – spanyol találko-
zások mindig nagy meccseket, 

és az utóbbi időben spanyol 
győzelmeket hoznak. A magyar 
lányok utoljára 2012-ben tud-
ták legyőzni a hispánokat. Itt 
volt tehát az alkalom, hogy ha-
zai környezetben szakítsák meg 
korábbi rossz sorozatukat. Erre 
pedig minden esély megvolt, 
mert Anikóék végig fegyelme-
zetten és harcosan játszottak a 
világbajnoki ezüstérmes spa-
nyolok ellen. 

A csapatnak mindössze 
egyetlen rövidke kihagyása 
volt, a negyedik negyed elején 
7-7-es állásnál négy gólt „en-
gedtek” az ellenfélnek, mely hi-
ba végzetesnek bizonyult. Mert 
hiába hajrázott nagyot a magyar 
csapat, hiába dobott a negyed 
második felében sorozatban há-
rom gólt, hiába támadhatott a 
meccs végén az egyenlítésért, 
és hiába került ziccerbe a tor-
na gólkirálynője, Keszthelyi-
Nagy Rita két másodperccel 
végső dudaszó előtt, már nem 
sikerült utolérni a spanyolokat, 
akik így 11-10-re megnyerték a 
találkozót. (Később az oroszok 
legyőzésével az Európa-bajnoki 
címet is elhódították.) 

A magyar csapat a bronzmér-
kőzésre azért csak összekapta 

magát, és a csalódott csapa-
tok találkozóján óriási meccset 
játszva az örök rivális hollan-
dokkal, ismét háromgólos hát-
rányból fordítva két góllal, 10-
8-ra megnyerték a találkozót, 
így harmadikok lettek az Eb-n. 
Ez egy vállalható, sőt annál is 
jobb eredmény, ám a kvótáról 
lemaradt az együttes.

A lányokra persze nem lehet 
haragudni, mindenki nagyon 
odatette magát, kiválóan küz-
döttek, de ismét bebizonyoso-
dott, hogy ezen a szinten már 
egy kis hiba is végzetes tud 
lenni. Márpedig a márciusi tri-
eszti olimpiai selejtezőn picit 
sem szabad majd hibázni. Az 
ugyanis tényleg végzetes lehet, 
hisz az a torna lesz az utolsó 
esély, hogy Anikóék ott lehes-
senek majd Tokióban. A selej-
tezőből két csapat kvalifikálja 
magát az olimpiára, ám erre a 
két helyre négyen, rajtunk kívül 
az olaszok, a hollandok és a gö-
rögök aspirálnak. Borzasztó ne-
héz lesz, de ha a lányok a Duna 
Arénában mutatott játékukkal 
rukkolnak elő, minden esélyük 
meglesz, hogy ott lehessenek 
majd az olimpián. Mi továbbra 
is bizakodók vagyunk. (R. T.)

A kerület egyik olimpiai reménysége, Gyöngyössy Ani-
kó, a női csapat oszlopos tagja

Idén is Kerékpárosbarát Te-
lepülés címmel ismerték el a 
XVI. kerületi Önkormányzat 
kerékpáros infrastruktúra 
fejlesztésre irányuló intézke-
déseit. A címért járó oklevelet 
és táblát Szász József alpolgár-
mester vette át január 24-én az 
Innovációs és Technológiai Mi-
nisztériumban. A 78 pályázó 
közül 9 település és 11 munka-
hely részesült az elismerésben, 
3-3 kategóriában.

Magyarország az európai or-
szágok között élen jár a kerék-
pározásban, az emberek 22 szá-
zaléka használja fő közlekedési 
eszközként a biciklit és csak két 
ország, Hollandia és Dánia előz 
meg minket. A Kertvárosban 
a biztonsággal kerékpározha-
tó belterületi közút hossza 216 
km, az önálló kétirányú kerék-
párút hossza 17 km. A pályázat 
elbírálásakor fontos szempont 
volt, hogy található a kerületben 

KRESZ park, önálló kerékpár-
út külterületi munkahelyekre, 
kerékpáros pihenő, de vannak 
szervizek, szaküzletek és a ke-
rékpártámaszok száma is folya-
matosan nő.

A tavalyi évben a XVII. ke-
rülettől egybefüggő kerékpár-
út épült a Naplás-tó mellett a 
Cinkotai útig a Szilas-patak 

mentén, illetve könnyen elérhe-
tővé vált Kistarcsa is, kivilágí-
tott bicikliúton. Új kerékpárutat 
adtak át a Rákospalotai határút 
és a Csömöri út között. A továb-
bi tervek között szerepel a Rá-
kosi úti kerékpársáv kialakítá-
sa, a Kolozs utca és a Pósa Lajos 
utca összekötése és bringahíd 
építése a Szilas-patak felett.
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tulajdonostól, 57,6 millió Ft-os irányáron. 
Ingatlanosok kíméljenek!!! A lakások 90 
nm-esek, és 330 nm telek tartozik hoz-
zá. A csempe és festés választható. Tel: 
06-30-416-4101

Tóalmáson üdülőtelek eladó a Nyár 
utcában. Tel: 06-30-557-0177

Eladó Rákosszentmihályon (Ferenc 
u.) 150 négyszögöles telken 3 szobás, 
étkezős+konyhás, klímás, 96 nm-es 
családi ház. 20 nm garázzsal alápincé-
zett. Tetőtér beépíthető. Irányár 48 mil-
lió Ft. Tel: 06-20-265-4533

máTraszEnTimrén Silver Club 
Hotelben 1 hetes, 1,5 szobás, felszerelt 
konyhás üdülőjog 4-5 főre eladó 150.000 
Ft, Sopronban Solar Club Hotelben 1 
hetes 1,5 szobás, 4-5 főre, üdülőjog 
eladó 150.000 Ft. Tel: 06-20-357-4560

KErEsEK egy 1. emeleti, 1+2 szobás 
lakást a Jókai lakótelepen 4 emeletes 
házban. Liftes, 10 emeletes házban 4-5 
emeletig. Tel: 06-20-457-1049

Eltartás

élETjáradéK szerződést kötnék 70 
év feletti személlyel. 4 millió forint egy 
összegű, és havi 50 ezer forint járadék 
kifizetéssel.06-30-213-4063

ElTarTási szerződést kötnék idős, 
gyermektelen személlyel, esetleg há-
zaspárral. 58 éves, egyedülálló felnőtt 
szakápolónő vagyok. Várhatóan 2020 
végén nyugdíjba mehetek. Gépkocsival, 
jogosítvánnyal rendelkezem. Kérem, 
hívjon bizalommal. Tel: 06-70-246-0887

Kiadó

laKhElyET keresek magamnak a 
XVI. kerületben, Csömörön, Kistarcsán, 
Gödöllőn 65.000 Ft-ért rezsivel együtt. 
Tel: 06-20-252-0255, E-mail: 
mihalyhergelt@gmail.hu

Kiadó bútorozott, gépesített, különál-
ló kertes kis ház Sashalmon, jó közle-
kedésnél, rendszerető, fizetőképes egy 
személy vagy pár részére. Külön mérő-
órák, konvektoros, kis rezsi. Tel: 06-30-
579-0374

Állás, munka
házi ápolást, gondozást vállalok. 58 
éves, felnőtt szakápolónő vagyok. Főleg 
hétvégén, vagy délutáni órákban, meg-
beszélés szerint éjszaka is lehet. Bére-
zés megegyezés szerint. Tel: 06-70-246-
0887

XVi. kerületi COOP ABC-be eladó-
pénztárost keresünk. Jelentkezni: 1165 
Perjés u. 2.

KuTyaVEzETőT keresünk! Kistarcsai 
szolgálati kutyakiképző iskolába napi 5 
órás munkaidőre kutyavezetői feladatok 
ellátására keresünk munkatársat. Ér-
deklődni telefonon a 06 20 9418 038-as 
számon!”

GyErmEKfElüGyElETET, idős-
gondozást vállalok. Tel: 06-20-465-9834

idős, beteg gondozását vállalom na-
pi 4 órában. Esetleg éjszakai felügye-
lettel.Bérezés megegyezés szerint. 06 
70 624 0541 Fülöpné

épülETaszTalos mellé segítő 
munkaerőt keresek. Tel: 06-20-9346-
071

GyErTyaGyárTással foglalkozó 
családi vállalkozás keres női és férfi 
munkaerőket könnyű fizikai munkára, 
fő- vagy mellékállásban. Érdeklődni 
munkaidőben (8-16): 06-30-954-9365

GyErmEKfElüGyElETET vállal 
nyugdíjas asszony, elsősorban Árpád-
földön. Tel: 409-0159 (este)

Adásvétel
KészpénzérT veszek értékbecslés-
sel bútorokat, festményeket, órákat, 
dísztárgyakat, porcelánokat, könyveket, 
írógépet, varrógépet, szőrmebundát, 
csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyaté-
kot, díjtalan kiszállással! Tel: 06-30-597-
8280

réGi képeslapok Stengel minőségben, 
reprodukciók, festmények, bibliai témá-
jú képek, sorozatok. Tel: 341-2247

Jármű
TaKaríTásT, téli hóeltakarítást és 
csúszásmentesítést vállal számlaképes 
vállalkozás, társasházak, kisebb irodákk, 
intézmények jelentkezését várjuk. Tel: 
06-70-619-6753

KölTözTETés, áruszállítás, vidékre 
is, 37 éves gyakorlattal, cégeknek és 
magánszemélyeknek, profi rakodókkal, 
korrekt áron! Kerületi kedvezmény! Tel: 
06-30-996-4538

KölTözTETés zárt rakterű gépko-
csival, csomagolással, bútorszereléssel, 
biztosítással, garanciával. Szakképzett 
rakodók! Tel: 06-30-9495-614, www.
enzotrans.hu

és védőhuzatok készítése. 1165 Bp. 
Zsélyi A. u. 6. Tel/fax: 321-0383, 06-30-
954-1727

üVEGEzés! Üvegek, tükrök, képke-
retek 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

Oktatás
Angol-néMEt nyelvoktatás hatékony 
módszerekkel. Egyetemi diplomás nyelv-
tanárnő nyelvtanítást vállal: vizsgafel-
készítés, korrepetálás, társalgási gya-
korlatok, külföldi munkavállalás nyelvi 
előkészítése. Az első óra árából 10% 
kedvezmény. Tel: 06-30-9511-615

Angol nyelvből egyetemi diplomás 
tanárnő  bármely típusú és szintű nyelv-
vizsgára vállal felkészítést Mátyásföld 
központjában, egész nap. Tel: 06-30-
735-5115

EgyEtEMEn oktató angol nyelvszakos 
tanárnő oktatást vállal minden szinten 
az Erzsébet-ligetben kedvezményes 
áron. Emelt szintű érettségire és minden 
típusú nyelvvizsgára felkészít. Tel: 06-
20-387-5450, 407-2137

Angol nyelvoktatást vállal tapasztalt 
tanárnő. Gyerekeknek, felnőtteknek 
egyaránt. Tel: 06-20-319-2008

Angol nyelvtanítást, érettségi és 
nyelvvizsgafelkészítést, társalgási gya-
korlatot vállalok személyesen vagy 
Skype-on. Okleveles, számlaképes 
tanár vagyok. Hívjon bátran! Tel: 06-20-
320-3001 http://angollecke.hupont.hu

Angol nyelvoktatást, korrepetálást, 
társalgási gyakorlatot és vizsgára való 
felkészítést vállalok. Tel: 06-30-275-
7236, 403-1306

Angol nyelvből egyetemi diplomás 
tanárnő bármely típusú és szintű nyelv-
vizsgára vállal felkészítést Mátyásföld 
központjában, egész nap. Tel: 06-30-
735-5115

MAtEMAtikA, fizika oktatás, korrepe-
tálás, vizsgára felkészítés. Tel: 404-
0643, 06-20-226-2935

MAtEMAtikA, fizika tanítás általános 
és középiskolások részére, nagy haté-
konysággal, szaktanártól. Házhoz me-
gyek! Tel: 06-20-9590-134

Ingatlan, lakás
ErzsébET-liGET lEGszEbb ré-
szén 43 m2-es, 2 szobás lakás eladó. 
Tel.: +36 30 3011-926

Eladó új építésű ikerház mindkét 
fele a XVII. kerület kertvárosi részén, 
Rákoskert központjában, közvetlenül a 

Emlékmentés – régi hangfelvételek, képek, 
filmek digitalizálása bármilyen formátumba (CD-re, DVD-re, 
pendrive-ra, hordozható merevlemezre, stb.). Sok szép régi felvétel 
jut el hozzánk, némelyek az utolsó pillanatban. A 20-25 éves VHS 
videószalagot még egyszer-kétszer éppen le lehet játszani, azután 
visszavonhatatlanul lehullik róla a képeket őrző mágnespor. De ha-
sonló a helyzet a hangszalagokkal is. 

A régi emlékeket őrző diaképek megfakulnak. Nagy gonddal, 
figyelemmel foglalkozunk a hozzánk elhozott, addig féltve őrzött 
emlékekkel – megragasztgatjuk a sérült szalagot, digitálisan le-
csökkentjük a felvételek zaját, helyreállítjuk a színeket, s kérésre 
akár elegáns borítót is készítünk a kész digitális anyaghoz.
Ha úgy gondolja, hogy segítségére lehetünk, hívjon telefonon:  
(06-1) 405-5919, mobil: 06-20-9392-658, Ferenci Videó (x)

K NDI
TEREM

Fitness
Szauna
Szolárium

Havibérlet: 7500 Ft
10 alkalmas: 6700 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!

HELYI HÍREK  
(Kistarcsa és környéke)

32. évf. 2. szám  
2020. február 19.

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

Következő lapszámunk március 18-án,  
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 terei aluljáróban megjelenés után.

FuvARozáST váLLALoK bár-
milyen építőanyag (mész, ce-
ment, tégla stb.), ömlesztett 
áru (sóder, homok, murva, ter-
mőföld, kavics stb.), valamint 
tűzifa, trágya, zsákos sitt és 
egyéb raklapos áru szállítá-
sára, elszállítására a hét min-
den napján, 3,5 tonnás bille-
nős kisteherautóval Budapest 
egész területén és agglomerá-
ciójában. Érdeklődni a 06-30-
460-8943 telefonszámon.

nyel, fóliázással, takarítással. Tel: 06-
30-422-1739

TapéTázás, FESTÉS, MÁZOLÁS 
– minőségi munka két év garanciával. 
Tel: 403-6962, 06-30-214-5079

burKolásT, laKásfElújíTásT 
vállalok referenciákkal. Ingyenes ár-
ajánlat-készítés. Tel: 06-30-214-1406

KőműVEsmEsTEr vállal építést, 
felújítást, burkolást, egyéb építési mun-
kákat. Gyors, igényes munkavégzés 
referenciákkal, ingyenes árajánlat-ké-
szítés. Felelős műszaki vezetést is vál-
lalok. Tel: 06-30-203-4643 ignacz.
erno@freemail.hu

bádoGos, tetőfedő mester új és fel-
újítási munkákat vállal. Tel: 405-5249, 
06-30-992-0979

laminálT parketta lerakása szegé-
lyezéssel, ingyenes felméréssel. Vállal-
kozók kíméljenek! Tel: 06-20-491-4774, 
06-70-413-1206

parKETTafEKTETés, átrakás, 
csiszolás, lakkozás, laminált parketta és 
szőnyeg lerakás. Tel: 384-2750, 06-70-
312-8131

aszTalosmunKáK, előtetők, per-
golák, szaletlik, kocsi-beállók, lépcsők, 
beépített szekrények, gipszkartonozás, 
és galériák! Amennyiben Ön szeretne, 
hívjon: 06-20-510-1934

KulCsEmbEr – NON STOP ZÁR-
SZERVIZ! Zárszerelés, ajtónyitás, au-
tónyitás, betörés utáni helyreállítás, 
biztonsági ajtók, rácsok, rácsos-ajtók 
szerelése. Nagy Richárd, tel: 06-70-
253-6107

faKiVáGásT, GallyazásT vál-
lalunk zöldhulladék elszállítással. Tel: 
06-70-391-0259

KErTi munKáT, kertgondozást vál-
lal a XVI. kerületben gyakorlattal ren-
delkező, számlaképes vállalkozás. Tel: 
06-70-619-6753

GyümölCsfáK ápolásáT, per-
metezést, metszést, fakivágást, kertépí-
tést, tereprendezést, parkosítást, füve-
sítést, gyomírtást, rotakapálást, gépi 
kaszálást, fűlevegőztetést, fű- és sö-
vénynyírást vállalok: 06-20-347-4078

zöldTErülET KarbanTarTás, 
elhanyagolt kertek takarítása, ágdará-
lás, fakivágás, zöldhulladék elszállítás, 
tuskómarás, darus munka 1,6 tonnáig 
(darus áruszállítás). Tel: 06-30-998-
0119

fEsTésT, mázolásT, burkolást 
vállalok, nyugdíjasoknak kedvezmény-

olCsó KONTÉNERES SITT, FÖLD, 
HOMOK, SÓDER szállítás rakodással 
is. Telefon: 06-30-9493-551

sódEr, HOMOK, TERMŐFÖLD, tör-
melék szállítása lenyitható 5-6-7-8 köb-
méteres konténerekkel. XVI. kerületiek-
nek 10% kedvezmény! Király Sándor, 
1161 Milán u. 16. Tel: 06-30-9483-754, 
405-4231

auTomaTa mosóGépEK javítása 
(egyes típusok) nagy tapasztalattal, ga-
ranciával. Kurek Gábor szerviztechnikus 
Tel: 06-20-9441-164

házTarTási hűTőGépEK javítá-
sa nagy gyakorlattal (csak Bp-en). 
Hozleiter Tibor Tel: 06-30-919-5456

Víz-fűTésszErElés és dugulás-
elhárítás!  Családbarát árak és szol-
gáltatás. 10% nyugdíjas kedvezmény. 
Munkavégzés rövid határidővel, rugal-
mas, megbízható szakemberrel! Ingye-
nes kiszállás Tel: 06-30-938-9713

duGulásElháríTás! Ázások, 
csőtörések megszüntetése, egyéb víz-
szerelési munkák. VÍZ-GÁZ-
KÖZPONTIFŰTÉS SZERELÉS! WC-k, 
mosdók, tartályok, szifonok cseréje. 
Sürgős esetben AZONNAL IS! Tel/fax: 
402-4330, 06-20-491-5089

duGulásElháríTás bonTás 
nélkül, garanciával. Szennyvízcsatorna 
tervezése, kivitelezése, javítása. Tel: 
06-70-267-5015

GázKészüléKEK, VízmElEGí-
TőK, bojlerek szakszerű szerelése, 
javítása, cseréje. Nagy Pál, tel: 06-70-
263-6601

TElEVíziójaVíTás GARANCIÁ-
VAL, a hét minden napján, ingyenes 
kiszállással. Telefon: 405-3553, 06-20-
9344-874

számíTóGépEK javítása helyszínen, 
hétvégén is! Vírusirtás, telepítések, al-
katrész-csere garanciával. Tanácsadás, 
ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán, tel: 06-
70-5192-470

Gyorsabb inTErnET oldal betöl-
tést szeretne? Hívjon bizalommal! Vál-
lalom számítógépek gyorsítását, javítá-
sát, Windows rendszerek frissítését, 
Garanciával! Nehezen megy a számí-
tógép használata, kérje képzéseinket 
kedvező óradíjjal. Telefon 06-70-315-
80-53 www.pchaziorvos.hu 

Cipő, bőrdíszmű, sátor, háló-
zsák, 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 
Csömör, Kistarcsai út 9-ben. Nyitva: 
10-18-ig, szombaton 10-14-ig. Tel: 06-
20-336-1044

szalaGos VidEóK, hanGlEmE-
zEK, hangkazetták és -szalagok di-
gitalizálása, átírása CD-re, DVD-re, 
régi képek, diaképek, színes negatí-
vok digitalizálása, javítása, átírás CD-
re vagy papírkép készítése. Ferenci 
Videó, XVI. Hermina út 16. (Telefonon 
egyeztetett időpontban), mobil: 06-
20- 9392-658

VállalKozói apróhirdETé-
sEK fElVéTElE: 06-20-9392-658

A-Z Irodacentrum: irodatechnika, 
fénymásolók, karbantartás.  

Tel: +36 (1) 401-04-22, +36 (20) 945-26-75  
• www.azirodacentrum.hu

Szlaukó György

Bp. XVI. Vidámverseny u. 10.

400-0083
06-20/9629-328

Sóder, homok szállítása

Konténeres sittszállítás

Gépi földmunka

KONTÉNERES

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

sitt, föld, sóder,
homok szállítása:

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

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!

ANGOL-NÉMET
NYELVOKTATÁS

hatékony módszerekkel
Egyetemi diplomás

nyelvtanárnõ nyelvtanítást vállal
hatékony tanítási módszerekkel

Az elsõ óra árából
kedvezmény!

Hívjon bátran!
+36-30-9511-615

10%

• Vizsgafelkészítés
• Korrepetálás
• Társalgási gyakorlatok és
nyelvtani rendszerezés

• Külföldi munkavállalóknak
nyelvi elõkészítés

Kiss Varázs üzlet a sashalmi piac szomszédságában, a Sashalmi Csemege 
mellett, a Thököly út 11. szám alatt. Nagykerekű bevásárló kocsik, csú-
szásgátlók, fürdőszobai kilépők és szőnyegek, többféle kültéri lábtörlő, 
sálak. Asztali abroszok (kerek és ovális is), viaszosvásznak, kívánt méret 
szerint. Öntapadós tapéták: fa, márvány, tégla és dekor mintázattal. UV-
védő sima és sötétítő üvegtapéták. Ágyneműk és további akciós termékek. 
Kínálatunkban minőségi inox edények, serpenyők, katalógusból rendelés-
re is! Várja új és régi vásárlóit a Kiss Varázs. Tel: 06-30-525-5720

Minőségi edények a Kiss Varázsban

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

www.gumiszerviz16.hu

Gumiabroncs

OBD programozás

TPMS
javítás • autó, motor

szenzorok beépítése

KERTVÁROSI KÉPÚJSÁG 
hirdetés és információ: 06-20-9392-658

delkező, 30-50 év közötti hölgyet cso-
dálatos, 10 napos kaliforniai útjára, 
májusban, kísérőnek. Tel: 06-28-752-
679

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 
szeretnének megtanulni pingpongozni. 
Érdeklődni: 407-3731, 06-20-964-8282

ninCs hol? Nincs kivel? Nincs mi-
vel? 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 Höl-
gyeknek 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

KozmETiKai szolGálTaTásT 
és talpmasszírozást vállalok az Ön ott-
honában. Tel: 06-20-465-9834

férfi – női – GyErmEKfod-
rász házhoz megy: 405-1753, 06-
70-576-2778

szépüljön a 2020-as évben az 
otthonában, kényelmesen! Precíz, mun-
kájára igényes, 30 év gyakorlattal ren-
delkező kozmetikus házhoz megy! Hét-
végén is! Tel: 06-30-381-2071

Vállalkozók 
ajánlatai

mihály és TÁRSAI KÁRPITOS, Bú-
torkészítő és Lakberendező Bt. Stíl- és 
modern bútorok egyedi tervezése, fel-
újítása, antik és bőrbútorok restaurálá-
sa asztalosmunkával, bútorszövettel, 
ajtó- és falikárpit, ill. díszítő függönyök 

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 lakossági apróhirdetés két egymás utáni 
lapszámba 3.000 Ft, feladható a következő helyeken:
• FüzETBoLT, 1165 Jókai u. 6. (irodaház), Ny: H-Cs: 9-17, P: 9-15h-ig
• Tom Órabolt, 1161 Rákosi út 116. (a József utcánál)
• Óra-Ajándék üzlet a Sashalmi piacon, 1163 Margit u. 1.
• Fodrászat, XVI. Rutafa u. 19. (Centi, az Olga u-nál), tel: 403-2498

Feladási határidő a következő számba: 2020. március 12.

HH Aprók az interneten

Vegyes
budapEsTi sírok beültetését, eseti 
vagy rendszeres gondozását vállalom. 
Tel: 06-30-915-0095, e-mail: sir.
kertesz@gmail.com

máTraszEnTimrén Silver Club 
Hotelben 1 hetes, 1,5 szobás, felszerelt 
konyhás üdülőjog 4-5 főre eladó 
150.000 Ft, Sopronban Solar Club Ho-
telben 1 hetes 1,5 szobás, 4-5 főre, 
üdülőjog eladó 150.000 Ft. Tel: 06-20-
357-4560

büKKfürdőn üdülési jog: február 
12-25-ig egyszobás és másfél szobás, 
valamint február 26-tól március 10-ig 
egyszobás apartmanok átadók. Tel: 
06-20- 9688-684

zaKopanE központban luxus apart-
man kiadó egész évben. Étkezés meg-
oldható, fizetés a helyszínen. Tel: 06-
30-2053-606, www.jawor.zol.pl

friss TERMELŐI HÁZI tehéntej min-
den nap kapható a Sashalmi Piacon 
200 Ft/liter áron. Tel: 06-30-2053-606

nyuGdíjas úr keres nemdohányzó, 
független, autóvezetői engedéllyel ren-

Újdonságok a Sashalmi Könyvtárban
Felnőtteknek ajánljuk: Murakami Haruki: A kormányzó halá-

la; L.Stipkovits Erika: Nagyszülők a kispadon; Peter Wohlleben : 
A természet rejtett hálózata; Giles  Kristian: Lancelot; Mörk Leo-
nóra: Ködkirálynő; Fejős Éva : Margarita; Olga Tokarczuk: Nap-
pali ház, éjjeli ház; Andrzej Sapkowski: Vaják 1.

Gyerekeknek ajánljuk: Rachel Rennée Russell: Zizi napló-
ja 12.; Max Bralier: Utolsó srácok a Földön; Julia Donaldson: A 
Tölgyerdő meséi; Akcióban az életmentők?; Star Wars – Skywalker 
kora Képes útmutató

Péntekenként délután 5-től programok gyerekeknek! Diavetítés, 
társasjátékozás, kézműveskedés.

XVI. kerület, Veres Péter út 53. •  Könyvtárunk nyitva tartása: 
H, Sze, P: 13-19, K-Cs: 10-16 

Lelkes Fotó, Sashalmi sétány 22. (a piac mellett)  
Tel.: 442-46-17 • H-P: 9-17-ig, Sz: 8-13 óráig

Esküvő és tabló fotózás
Újra itt az esküvő és tabló fotózás fogla-
lásának az ideje. Profi minőség, kedvező 
árak. Részletek és árak: www.lelkesfoto.hu

Üzletünkben vállaljuk régi képek digitalizálá-
sát, retusálását. Egy-egy rég elfelejtett képpel nagy 
örömet szerezhetünk szeretteinknek. Képkeretek, 
albumok nagy választékban. Minőségi magyar fa 
keretek A/4-es méretben már 1300Ft-tól megtalál-
hatók nálunk.

Egyedi fényképes ajándéktárgyak akciós ára-
kon a weboldalunkon. www.lelkesfoto.hu. Sok új 
áruval, ajándéktárgyakkal várjuk szeretettel!

                  Szilvia és Nelli

Asztalos munkák
Elõtetõk, pergolák, szaletlik

kocsibeállók, lépcsõk
beépített szekrények

gipszkartonozás és galériák

Amennyiben Ön szeretne, hívjon:

06-20-510-1934

munkatársat keresünk
AUTÓSZERELÕ

06 30/954-8716
Érdeklõdni lehet:

autók
veterán

szereléséhez

A tavaszi séták időpont-
jai még szervezés alatt állnak, 
ezért változás lehetséges, érdek-
lődjön emailben vagy telefonon. 
Március közepén újdonságok-
kal folytatódik a Múzeumi szer-
dák sorozat. Ezeken az alkal-
makon a főváros kicsi, rejtett, 
ám értékes gyűjteményeit egye-
di tárlatvezetéseken ismerjük 
meg, és bejárjuk a környéket is.
Március 14-én, szombaton 
10.00 MÁTYÁSFÖLD LEG-
SZEBB VILLÁI – I. A Pilóta 
utca védett villái, kat. és evang. 
templom, Dozzi-villa.
15-én, vasárnap 10.00 A 
CAPRERA-FORRÁSTÓL 
a vadregényes Csobaj-bányá-
ig – könnyű természetséta 
Cinkotán, a kis patak mentén.
21-én, szombaton 9.00 AZ 
ISMERETLEN GYÖNGY-
SZEM: FÓT - Károlyi-kastély 
a grófné vezetésével, romanti-
kus négytornyos Ybl-templom 
(15.30-ig)

ELŐZETES:
ÚJDONSÁGOK! Gasztro-

kult-túra: lakásétterem, kul-
turális és valódi ínyencfala-
tok; Mátyásföld impozáns 
faóriásai: 150 év fatelepítési 
divatjai; Ráckevei anzix: ha-
jómalom, csónakos piac, mú-
zeum, tűztorony, szerb orto-
dox monostor.

Március 15-én a cinkotai emlékműhöz is ellátogat a csapat

Kertvárosi Időutazások: Caprera, villák

Kedvelt séták: Mátyásföld 
legszebb villái III. (Erzsébet-
liget környéke); Mátyásföldi 
reptér és a Felsőrákosi-rétek 
(természetséta zoológussal); 
Nyomozás az első magyar so-
rozatgyilkos után; Kastélytól 
kilátóig: Nagyiccétől Sashalo-
mig.

Múzeumi szerdák: Lóvasút 
és Hegyvidék (XII.ker.) séta; 
Pestújhelyi séta rákospalotai 
múzeummal; Újpest, ami nem 
panel: zsinagóga, piac, lepke-
múzeum, városháza; Bajor Gizi 
Színészmúzeum; Bezárt Ma-
gyar Rádió; Országos levéltár 
és vár-séta; Wekerletelep és 

festőműterem; Kőbányai pin-
cetúra és Dreher-villa; Pester-
zsébeti séta

RÉSZVÉTELI DÍJ: 
Március 14-15-én: felnőtt 

1800 Ft, diák-nyugdíjas 1400 
Ft, 10 éves korig ingyenes. Fót: 
egységesen, belépőkkel 2900 
Ft.

ELŐZETES JELENTKE-
ZÉS szükséges, ekkor derül ki 
az indulási helyszín: 0620/9310-
800, kertvarosiidoutazo@
gmail.com. Programváltozás 
lehetséges! Részletes program 
Kertvárosi Időutazó facebook 
oldalán vagy hírlevélben.

Benedek Ágnes

Veszélyben a csömöri őzikék
Egy hónapon belül három 

őzzel is baleset történt Csömör 
térségében. Előző számunkban 
írtunk egy elütött őzről, amit 
szerencsésen sikerült megmen-
teni. A napokban szintén a M0-
től Csömör felé vezető szakaszon 
csaptak el egy őzet, amelynek 
esélye sem volt a túlélésre, mert 
több autó is átment rajta.

A képen látható példányt 
február 9-én találták: fennakadt 
egy drótkerítésen, súlyosan 
megsérült, és sokkos állapotban 
volt. A kerítésről a helyszínre hí-
vott Csömöri Önkéntes tűzoltók 
szedték le, majd értesítették dr. 
Boronkay Zita állatorvost, aki a 
helyszínen nyomban megkezdte 
a szegény állat sokktalanítását.

Az őz ugye vadon élő állat, és 
csupán az ember közelségétől 
sokkos állapotba kerülhet. A sé-
rült vadat pedig a vadászok le-
lövik, és a dolog ezzel rendben 
van. De hogy sokktalanítsák 
– na erre nincsen paragrafus a 
vadászati törvényben. Ezért is 
tette fel a kérdést a vadásztár-
saság helyszínre érkező képvi-
selője, hogy vajon az állatorvosi 
ellátást ki fogja kifizetni? Bár a 

kérdés az ő szemszögéből telje-
sen indokolt volt, mégis eléggé 
nagy felháborodást okozott. A 
doktornő viszont nyomban fel-
ajánlotta, hogy ingyenesen vál-
lalja az ellátást, és gondjaiba is 
vette, hazavitte a sérült állatot. 
Vadállatokkal foglalkozó kol-
légától kapott tanácsokat az el-
látásra, majd február közepére 
olyannyira megerősödött, hogy 

átszállították Dunakeszire, egy 
olyan szakemberhez, aki ért a 
vadon élő állatok kezeléséhez.

Bár az őz jogilag a vadász-
társaság tulajdona, az esetet a 
sajtó is felkapta, és a vadászok 
nem igazán jelentkeztek, hogy 
kérnék vissza az őzüket... Hogy 
mi lesz vele, csak találgatni lehet 
– tán bekerül valamelyik vadas-
parkba Bambinak.

-árufeltöltő 
-pénztáros 
-biztonsági őr 
-hentes

-áruátvevő 
-cukrász 
-friss élelmiszer eladó

Juttatások:
Versenyképes alapbér; Cafetéria kártya; 
5% vásárlási kedvezmény; Fejlődési prémi-
umrendszer; Munkavállalói részvényesi 
program; Belépéskor betanulási lehetőség; 
Fejlesztési programokban való részvételi 
és előmeneteli lehetőség; Széleskörű  biz-
tosítási rendszer; Szociális támogatás a 

váratlanul nehéz helyzetbe 
került munkatársak számára
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FÛTÉS
VÍZ – GÁZ

1162 Bp. Szlovák út 106.
Tel: +36 20 353-7354, +36 1 609-7093

Nyitva: H-P: 7-17, Szo: 7-12 óráig

KIVITELEZÕKNEK KEDVEZMÉNY! • Ingyenes házhozszállítás

A fenti árak az áfát tartalmazzák!

Ariston Clas One 24 KW kombi 278.500,-

Baxi Príme 24 KW kombi 273.500,-

Remeha Tzerra ACE 24 KW kombi 309.000,-

Concept törölközõszárítós radiátor 600x1200 19.200.-

GROHE Rapid beép. WC tartály+nyomólap+csésze 62.000.-

Medo zuhanyfolyóka 790 mm 23.000,-

Mofém Eurosztár mosdó csaptelep 7.900,-

WC ülõke – antibakteriális, mûanyag 4.000,-

Hajdu Z-80 ERP villanybojler 56.300,-

ø15 steel press (szénacél) csõ 500,-/fm

ø15 SANCO rézcsõ 1.250,-/fm

ø16 „HAKA” (svájci) alubetétes – ötrétegû csõ 230,-/fm

Vállaljuk fûtési rendszerek tisztítását,
átmosását kedvezõ áron!

ÚJ!! – SUPERNOVA SAVIO ACTADENS 25 kondenzációs kombi – ÚJ!!
231.900,-

SZÍVÓ Kft.
Baumholczer Tamás

csatornatisztítás, duguláselhárítás
nagynyomású WOMÁVAL • kamerázás

ISO 9002 minõsítéssel
Tel: 400-1116, 06-20-9349-972

Precízen – pontosan 30 éve

Szennyvízszippantás
1161 Bp. Csömöri út 5.•Tel: 402-0747
www.profigep.hu•hartmann@profigep.huZenei 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.

FÛTÉS-MOSÁS
a legolcsóbban!

Tel: 70/2849-429
www.avizgaz.hu

A koncertek két zeneteremben 20 órától egyidőben zajlanak
Február 21., péntek:
 • Pink Floyd Tribute Hungary • Friends Of A Dead Man koncert
Február 22., szombat: 
 • Érzés koncert • Bulldózer koncert
Február 28., péntek:
 • Blues Company koncert, előtte Sputnik Crew • HIT Rock koncert
Február 29., szombat:  • TOMPOX koncert
Március 1., vasárnap:  • Halex Band koncert
Március 6., péntek:
 • Shadow Hungary Band koncert • Deák Bill Gyula koncert
Március 7., szombat:
 • Nemcsak Berry koncert • GESAROL koncert
Március 8., vasárnap:  • Tarnai Rock Band koncert
Március 13., péntek:
 • Progressive koncert • TOMPOX koncert
Március 14., szombat:
 • Dinamit koncert • Filtol Rock and Roll koncert
Március 20., péntek:
 • HIT Rock koncert • Sunny Side Up koncert
Március 21., szombat:
 • Protekció koncert • The Real Resistance Vol.XV. koncert
Jegyek kaphatók a helyszínen vagy előrendelhetők a +36-30-793-
2834 telefonszámon.

Jubileumi futóverseny
Tizedik évfordulójához ér-

kezett a Kertváros legnagyobb 
tömegsport-rendezvénye, a Ta-
vaszváró terepfutóverseny. A 
jubileum alkalmából Berendi 
Antal főszervezővel beszélget-
tünk a mögöttünk álló évtized 
tanulságairól.

– Messziről indultunk, de az-
zal, hogy elértük a tizedik év-
fordulót, bebizonyítottuk, hogy 
szükség volt erre a futóünnep-
re – mondta a csömöri atlétikai 
klub jelenlegi atlétikaedzője. – 
Hajdanában anyaegyesületem-
mel, az Ikarus BSE-vel gyakran 
edzettünk a Naplás-tó környéki 
területen, majd idősebb korom-
ban is sokat futottam a baráta-
immal errefelé. Egy ilyen erdei 
futás közben jött az ötlet, hogy 
kellene egy kerületi eseményt 
szervezni. Megkerestük az ön-
kormányzatot, amely egyből 
mellénk állt. Így született 2011-
ben az első futóversenyünk.

Berendi Antal szeniorként a 
hegyifutás és crossfutás szerel-
mese lett. Olyannyira, hogy ma 
már a Magyar Atlétikai Szövet-
ség Hegyifutó- és Terepfutó Bi-
zottságának elnökségi tagjaként 
tevékenykedik. S mivel a Nap-
lás-tavat erdős, dombos terület 
öleli, adta magát, hogy a prog-
ramba egy terepfutó számot is 
berakjanak.

– Alapvetően az volt a ter-
vünk, hogy minden korosztályt 
megmozgassunk, az ovistól a 
felnőttekig. A távokat is ennek 
megfelelően állítottuk össze, 
azaz a legkisebbek 300 métert, 

a legbátrabbak pedig 10 km-t 
futhatnak. Ez utóbbi szám pe-
dig egy igazi kuriózum, hisz a 
résztvevőknek ötször kell telje-
síteniük ugyanazt a 2 km-es tá-
vot – 13 percenkénti közös indu-
lással – így csak a tempójuktól 
függ, hogy mennyit pihenhetnek 
két rajt között. Ez az a szám a 
magyar atlétika számos kiváló-
ságát, sőt nem egyszer kenyai és 
etióp atlétákat is vonzott a ke-
rületbe. Az 5×2 km-es verseny 
nem mellesleg a hegyi kupaso-
rozat programjába is beletar-
tozik.

Szóval ilyen előtörténetet 
követően érkezünk majd meg 
az idei Tavaszváró terepfutó-
versenyhez, melynek időpontja 
március 8. lesz. A nőnapi verse-
nyek 10 órakor kezdődnek majd 
a Naplás-tó melletti rajtnál, ahol 
remélhetőleg ismét a megszo-
kott tömeg fogja majd ünnepel-
ni a tavasz beköszöntét.

– Hogy mi a jövője ennek 
a rendezvénynek? Reméljük, 
az, hogy a huszadik évfordu-
ló alkalmából is beszélgethe-
tünk majd róla. De komolyra 
fordítva a szót, vannak egyéb 
terveink is. Szeretnénk a prog-
ramba a másik Kertvárost 
övező tavat, a Csömöri-hor-
gásztavat is bekapcsolni. Azt 
sem tartom kizártnak, hogy a 
verseny egyik száma tótól tóig 
tartson, de ennek kidolgozása, 
megszervezése és lebonyolítá-
sa a következő tízéves etap fel-
adata lesz.

Riersch Tamás

Az idei Tavaszváró terep-
futóversenyre nevezni 
online a www.hegyifutas.
hu weboldalon lehet feb-
ruár 29-ig, illetve a ver-
seny előtt a helyszínen 
is várják a jelentkező-
ket. A szervezők – a Mül-
ler György Általános Is-
kola és a Csömörsport 
Atlétikai Szakosztálya 
– idén is meghirdették 
a legsportosabb isko-
lák versenyét, érdemes 
tehát minden oktatá-
si intézményben minél 
nagyobb létszámú részt-
vevőt mozgósítani.

Tarnai Rock Band
a Legendában

Fergeteges bulit rendezett 
február 9-én a Legenda Sör-
főzde Centerben a Tarnai Rock 
Band. A csapat alapítója és mo-
torja Tarnai Kiss László, aki 
ez alkalommal ünnepélyesen 
is bejelentette, hogy rövidesen 
ingyen utazhat a tömegközleke-
dési eszközökön. 

Ez a jeles alkalom pedig épp 
mostani lapszámunk megjele-
nésének napján válhat valóra, 
így születésnapja alkalmából 
még sok-sok ingyenes utazási 
lehetőséget kívánunk a jeles ze-
ne- és énekművésznek, kerüle-
tünk megbecsült lakójának.

Tarnai azon kevesek közé 
tartozik, aki otthonosan mo-
zog bármilyen műfajban. Gim-
nazistaként beatzenész is volt, 
később hakniturnék zongora-
kísérője. Hosszú időn keresztül 
képezte a hangját jóféle isko-
lákban, majd a Nyílik a rózsa 
elnevezésű magyarnóta verseny 
egyik győztese lett szépen ki-
művelt hangjával (jó énekesnek 
lenni adottság és tanultság kér-
dése – egy fahangú énekest a 
legjobb tanár sem tud színpad-
képessé tenni...).

Az országos ismertség a 
kommunikáció irányába so-
dorta: televíziós szerkesztő lett, 
majd a rádiózásban lelte meg 
önmagát: harminc éven át szer-
kesztette a Magyar Rádió nép-
zenei, magyarnóta és cigány-
zenei műsorait. Ő alapította a 
Dankó Rádiót, aminek nyugdí-
jazása után örökös tiszteletbeli 
főszerkesztője.

A díjak sorában csakis a 
nyugDijra számított, de sok 
más is kijutott neki. A Magyar 
Kultúra lovagja lett, megkapta 
a Magyar Köztársaság Arany 

Érdemkeresztjét, majd a Ma-
gyar Érdemrend Lovagkereszt-
jét, kapott két Életmű-díjat, 
eMeRTon díjat, rádiós nívódí-
jat és egy rádiós fesztiválon el-
nyerte egyik műsorával a Best 
Sound-díjat Sanghajban.

Ilyen előzmények után ala-
pította meg 2017-ben a Tarnai 
Rock Band nevű zenekart, meg-
valósítva ezzel 40 éves álmát. 
Kevés zenész tudhat magáénak 
ilyen múltat és díjözönt. A csa-
pat príma, a közönség még jobb: 
a következő buli március 8-án, 
Nőnapon lesz a Legendában. (F)


