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8. oldal

CS 80 Kft.
A PANASONIC klímaberendezések

magyarországi hivatalos márkaképviselete

Vállaljuk:
- Lakossági komfort klímák,
- Ipari és Technológiai berendezések,
- Levegő-víz hőszivattyús rendszerek,
- Panasonic HIT napelemes rendszerek tervezését, kivitelezését

Klíma értékesítés, szerelés, tervezés és szaktanácsadás!

A Panasonic klíma berendezésekre 5 év garanciát is vállalunk!

1161 Budapest, Csömöri út 80.  Nyitva: H-P 8.30 - 17.30
Telefon: 401-3090, 401-3098, +36-20-263-3399

www.cs80.hu              www.panasonics80.hu
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Cím: XVI. Veres Péter út 32-34.

Telefon: (1) 403 5894A HÉV ÁLLOMÁS MÖGÖTT

Nyitva tartás: H-P: 8.00-20.00 óráig

Havonta akciós termékek 20-30% kedvezménnyel!

Akciós újságunkat keresse a postaládájában és a Sashalom Patikában!

Hasonlítsa össze patikánk árait más gyógyszertárak áraival!

Nyerjen ajándékcsomagot

Házépítõk boltja

Üzlet: Bp. XVI. Rákosi út 120/b. • 06-70-941-1982
email: samarasbau@gmail.com

Épületgépészet és Barkács
Kis- és nagykereskedelem

folyamatos akciókkal várjuk

SZE-CSI

Szerelõi, vállalkozói kedvezményt biztosítunk!

Állandóan
bõvülõ

árukészlet

Nyitva:
H-P: 7-17
Szo: 7-12

Tel: 06-30-218-1737

XVI. Rákosi út 106. • szecsi2017@gmail.com

MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKAT!

70/427-0170

Hogyan vásároljunk személyesen egy webáruházban?
Energiatakarékos LED-izzók bomba áron

4. oldal

kiemelt bruttó

+cafetéria,

azonnali munkakezdés.

Fõállásban és részmunkaidõben,

210.000 Ft-os bérezés

kollégákat keresünk
a XVI. kerületbe.

Érdeklõdni személyesen a
1165 Budapest, Demeter u. 3. címen

vagy telefonon: 403-2928

Játszótéri karbantartó
és parkfenntartó

Elkészült a Szentmihályi Kulturális Központ
Kerékpárút-fejlesztések

a Kertvárosban
Tűzoltósági hírek
Közlekedési balesetek

Ünnepség az Idősek Világnapján

5. oldal

2-3. oldal

Ünnepség keretében adták át Rákosszentmihály újonnan megépült 
kulturális központját, amely a János utcai napközis tábor helyén fel-
épült több mint ezer négyzetméteres új, többfunkciós épület. A meg-
nyitón Kovács Péter polgármester és Szatmáry Kristóf országgyűlé-
si képviselő mondott beszédet (képünkön Szabó Csilla igazgatóval 
szalagátvágás közben), majd a XVI. kerület vietnami testvértelepü-
lése mutatkozott be egy színvonalas kiállítással – a megnyitóról és 
az épületről szóló beszámolónk a 3. oldalon olvasható.
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Tűzoltósági hírek Közlekedési balesetekXIV. kerület
Közlekedési balesetek

A Fogarasi út 169. szám előtt 
Opel és Toyota típusú személy-
autók ütköztek össze augusztus 
15-én 21 órakor. Három súlyos 
sérült került kórházba.

Augusztus 19-én késő este a 
Miskolci utca és Csömöri út ke-
reszteződésében Toyota Prius 
típusú taxival ütközött össze 
egy Opel Astra. Az Opel Astra 
karosszériája annyira roncso-
lódott, hogy a vezetőt a tűzol-
tóknak kellett kiszabadítani a 
roncsból, majd a mentők kór-
házba szállították.

A Füredi utca 5-nél Alfa Ro-
meo ütközött villanyoszlopnak, 
egy beszorult utas a tűzoltók fe-
szítő-vágó készülékkel szabadí-
tottak ki, s egy másik sérülttel 
együtt vitték a mentők kórház-
ba augusztus 20-án éjjel.

Augusztus 24-én délben az 
Öv utca és Istvánffy utca sar-
kán fának ütközött egy BKK 
busz. Személyi sérülés nem 
történt. Aznap 19 órakor egy 
benzinszállító kamion ütközött 
össze három személyautóval a 
Hungária körút és Erzsébet ki-
rályné útja kereszteződésében. 
A balesetben senki nem sérült 
meg. Rendőri helyszínelés után 
a raj megszüntette a forgalmi 
akadályt.

Szeptember 2-án délután a 
Kerepesi út és Hungária körút 
kereszteződésében Mazda 6-os 
karambolozott egy BMW-vel. 
Egy idős hölgyet a mentők kór-
házba szállítottak.

Szeptember 10-én délelőtt a 
Hungária körút 1-nél két Ford 
Mondeo személyautó ütközött, 
egy könnyű sérültet a mentők a 
helyszínen láttak el. A raj áram-
talanított, majd megszüntette az 
olajszennyeződést.

Szeptember 12-én délután 
a Nagy Lajos király útja 55. 

szám előtt a 62/A jelű villamos 
Opel Combo kisteherautóval 
ütközött, sérülés nem történt. 
Ugyanezen a napon a Semsey 
Andor utca 8. szám előtt egy 
forgalomban álló Zastava ve-
zetője kerregő hangot hallott, 
majd a motortér füstbe borult. 
Feltehetően elektromos hiba 
miatt túlhevült az indítómotor. 
A motortér teljesen kiégett, mi-
re a tűzoltók eloltották.

Szeptember 13-án éjjel egy 
órakor egy Skoda Roomster tí-
pusú taxi kidöntött egy lámpa-
oszlopot, a balesetben egy sze-
mély könnyebben megsérült. A 
tűzoltók áramtalanítottak, a for-
galmi akadály megszüntetését 
az Elmű végezte.

Szeméttüzek
Augusztus 25-én a Szentmi-

hályi út 4. előtt szelektív hulla-
dékgyűjtő sziget égett teljes ter-
jedelmében.

A Mogyoródi út 140. szám 
előtt az utcán négy darab kuka 
égett szeptember 15-én éjjel, 
amit a tűzoltók egy D-sugárral 
oltottak el. Az utcát átvizsgálva 
a 142. és a 153/B. számú házak 
előtt szintén égtek a szeméttáro-
lók, amit szintén eloltottak.

Lakásfelnyitások
Augusztus 21-én este történt 

kivonulás a Francia út egy má-
sodik emeleti lakásához, mely-
nek idős lakója nem adott élet-
jelet. A raj a zuglói tűzőrség 
motoros létrájának használatá-
val erővel hatolt be az ablakon 
át, bent egy földön fekvő, felte-
hetően elhunyt személyt talál-
tak. A helyszínt átadták a rend-
őrségnek.

Szeptember 6-án hozzátar-
tozói kérésre az ajtót feltörve 
hatoltak be a Hungária körút 

egyik lakásába, ahol egy el-
hunyt személyt találtak.

Egy Vezseny utcai  harma-
dik emeleti lakás szobájában 
egy kisgyerek zárta magára az 
ajtót szeptember 11-én délelőtt. 
A szülők kérésére a raj feltörte 
a szobaajtót.

Szeptember 14-én délután az 
Egressy út egyik második eme-
leti lakását a rendőrség kérésére 
törték fel a tűzoltók, bent a pad-
lón fekve egy idős férfit találtak.

Fakárok
Szeptember 5-én az Egressy 

út 81-nél egy három méteres le-
hasadt faágat kézi erővel távolí-
tottak el a tűzoltók.

Szeptember 14-én a Szatmár 
utca 17. szám előtt egy nyolcmé-
teres faág dőlt a vezetékekre, a 
Raj létra és daru használatával 
tudta azt leemelni. Aznap este a 
Czobor utca 23. számhoz men-
tek, ahol egy tízméteres fa tört 
ki tövestől, egy szomszéd fára 
támaszkodva.

Szeptember 15-én kora reg-
gel a Kerepesi út 124-hez hívták 
a tűzoltókat, ahol 9 méteres ma-
gasságban lógó korhadt faágat 
távolítottak el.

Tűz az egyetemen
Szeptember 5-én éjjel az 

Egressy úton lévő egyetemi 
irattárban tűz ütött ki. Nagy 
mennyiségű ügyirat és dosszié 
semmisült meg, a tűzoltók egy 
C-sugárral és egy gyorsbeavat-
kozóval oltottak. Felmerült a 
szándékosság gyanúja.

Konyhatűz.
Zárlat miatt füstölni majd ég-

ni kezdett a villanytűzhely egy 
Utász utcai lakás konyhájában 
szeptember 9-én éjjel 3 órakor. 
A tűz átterjedt a konyhabútorra, 
mosogatógépre, a vízóra a hőtől 
megolvadt, a lakás falai bekor-
mozódtak.

Égő gumitömlők
Az Olof Palme sétány 2-nél, a 

Főkert telephelyén gumitömlők 
és egy talicska égett szep tem-
ber 11-én este. A tűz oltását a 
kiérkező rendőrök kezdték meg, 
majd a tűzoltók fejezték be.

XVI. kerület
Közlekedési mentések

A Rákospalotai határút és 
a Szentmihályi út csatlakozá-
sánál lévő körforgalomnál egy 
személyautó árokba hajtott, ve-
zetője pedig karját törte augusz-
tus 15-én este.

Augusztus 28-án délután 
motoros ütközött személyautó-

val a Csömöri út és Pálya utca 
sarkán. A motoros kórházba ke-
rült. Pár órával később a Rákosi 
út és a Lajos utca kereszteződé-
sében két személyautó ütközött, 
mindkét jármű a jobb oldalán 
és az elején károsodott. Két 
személyt kisebb sérülésekkel a 
Baleseti sebészetre vitt a mentő.

Szeptember 7-én reggel a 
Thököly utca 123. előtt két sze-
mélyautó ütközött össze, az 
egyik az út széli kerítést átsza-
kítva fennakadt azon. Személyi 
sérülés nem történt, a raj áram-
talanított, és megszüntette a for-
galmi akadályt.

Szeptember 14-én 13:45-kor 
a László utcában egy Audi A6-
os motortere menet közben füs-
tölni majd égni kezdett, amit 
a tűzoltók eloltottak. A hely-
színen a kár mértéke nem volt 
megállapítható.

Szeméttüzek
Az Ida utcai általános iskola 

udvarán kigyulladt egy nagy-
méretű kuka, amit a raj egy 
D-sugárral oltott el augusztus 
19-én este.

Szeptember 5-én délután ki-
gyulladt a Gusztáv u. 73. alatti 
építési területen összehordott 
szemét, a raj kéziszerszámokkal 
oltotta el a tüzet.

Fakárok
Augusztus 20-án a Szénás 

utca 117. előtt egy 30 méter ma-
gas fa lehasadt oldalágát moto-
ros fűrésszel távolították el.

Az Attila utca 30. szám előtt 
leszakadt és forgalmi akadályt 
képező faágat a tűzoltók moto-
ros fűrésszel távolították el au-
gusztus 28-án este.

Bajban volt a galamb
Szeptember 3-én 16 órakor 

hívták a rajt a Mátyásdomb tér 
4-be, ahol egy galamb a szellő-
zőcsőben rekedt. A madarat a 
tetőkijárat lakatpántját levágva 
szabadították ki (így jutottak a 
cső végéhez).

Hibás hűtőszekrény
Valószínűleg a hűtőszekrény 

zárlata okozott tüzet a Rákosi 
úton, egy második emeleti lakás 
konyhájában szeptember 5-én 
délelőtt. Az előszoba is részben 
kiégett, az összes helyiség fala 
és mennyezete kormozódott. 
Az oltás egy C-sugárral történt.

Égő lámpatest
Szeptember 11-én délután ki-

gyulladt egy teremgarázs lám-
pateste a Bóbitás utca 52-ben. 
A tüzet a gondnok egy kézi 
tűzoltókészülékkel eloltotta. 
Egy ott parkoló Ford Galaxi is 
sérült a ráhulló forró lámpada-
raboktól.

• Szeptember 22-24. – Kertvárosi Vigasságok – A Kertváros ha-
gyományos három napos fesztiválján igyekszünk minden korosztály 
kedvében járni és igazi pezsgést varázsolni az Erzsébetligetbe. Idei 
sztárfellépőink – a teljesség igénye nélkül – Török Ádám és a Mini, a 
Karthago, Katáng, Aradszky László, Super Starsky, Honeybeast, 
Csongrádi Kata, Speakers of Zion, a PASO. Kirakodóvásár, vi-
dámpark, koncertek, ingyenes gyerekprogramok, gasztronómiai 
kalandok várják Önöket, találkozzunk a Kertváros hétvégéjén, az 
Erzsébetligetben!
• Október 1. vasárnap 15:00 – Őszi nótaparádé – Várjatok még őszi-
rózsák… Fellép a Mátyásföldi Sztárzenekar (alapította: Horváth Zol-
tán) és a 100 tagú Cigányzenekar virtuóz szólistái; Prímások: ifj. Berki 
László, Lukács Tibor; Klarinét: Oláh Dezső; Cimbalom: Makó József; 
Vendégművészek: Sallai Jenő és barátai és a Fölszállott a páva nyer-
tesei: Ürmös Sándor-cimbalom, Ürmös Ferenc-bőgő; Humorista: 
Lukács Gábor; Jegyár: 1400 Ft
• Október 2. hétfő – Idősek világnapja – A világnap alkalmából gá-
laműsorral köszönti a Kertváros szépkorú polgárait a XVI. kerületi Ön-
kormányzat és a Területi Szociális Szolgálat az Erzsébetligeti Színház 
színháztermében.
• Október 2. hétfő – Nagy Éva festőművész emlékkiállítása – A 
tárlatot megynyitja: Koltayné Zolder Klára, a Corvin Művészklub veze-
tője. Megtekinthető: október 12-ig,  a Kovács Attila Galériában (a XVI. 
kerületi Önkormányzat épületében)
• Október 5. csütörtök 18:00 – Őszi Tárlat a Corvin Művészklub 
szervezésében – A tárlatot megnyitja: Kovács Péter polgármester; 
Megtekinthető:  november 5-ig, a Harmónia Szalonban.
• Október 8. vasárnap 10:00 – Játékválasztó Családi Élménynap 
– Óriási társasjátékparti és vásár több, mint 200 kipróbálható játékkal!  
A rendezvény látogatását 3-4 éves kor fölött ajánljuk!
• Kertvárosi Babahordozó Hét – Kerületünk 2017. október 12-13. 
között ismét csatlakozik a Nemzetközi Babahordozó Héthez. Az 
Erzsébetligeti Színházban megrendezésre kerülő rendezvénysorozat 
színes programokkal, érdekes előadásokkal várja a jövendőbeli szü-
lőket, nagyszülőket, szakembereket. A részvétel ingyenes!
• Október 12-15. csütörtök-vasárnap – Csillagközi invázió: kiállítás 
és pilótaképző játék a Star Wars univerzumból – A nagyszabású Star 
Wars rajongói kiállításon Szabó István saját kezűleg készített Star 
Wars makettjei láthatók. Jegyárak: felnőtt: 1100 Ft, gyerek: 800 Ft, 
családi: 3500 Ft
• Október 14. szombat 10:30 – Manómozi – Interaktív diafilmvetí-
tés és kézműves foglalkozás a Nyirkapapír Vállalattal. Októberben 
a Bogyó és Babóca sorozatból A szivárvány című mesét valamint A 
rút kiskacsa történetét vetítjük. Jegyár: gyerek: 800 Ft, felnőtt: 400 ft, 
2200 ft (2gyerek+2 felnőtt) Következő alkalom: november 18. szom-
bat 10:30
• Október 14. szombat 17:00 – Anyajegy – Bábelőadás 16 éven felü-
lieknek. Előadás születésről és halálról, anyákról és gyerekekről, férfi-
akról és nőkről. Szöveg: Szabó T. Anna; Jegyár: 1800 Ft
• Október 16. hétfő 18:00 – Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc tiszteletére rendezett kiállítás – Megnyitja: Kovács Péter polgár-
mester, ünnepi beszédet mond: vitéz, lovag Palla László díszpolgár, a 
POFOSZ XVI. kerületi elnöke, a kiállított műveket ismertei és az ese-
ményt levezeti: Koltayné Zolder Klára a Corvin Művészklub vezetője. 
Megtekinthető: november 16-ig a Kovács Attila Galériában (a XVI. ke-
rületi Önkormányzat épületében)
• Október 17. kedd – Sztárvarázs – A Corvini Domini és a Szívvel-
Lélekkel Alapítvány szervezésében
• Október 19. csütörtök 18:00 – Egyedül a Szentírás – kiállítás a  
reformáció 500. jubileumára. A kiállítás ideje alatt kamara kiállítás lát-
ható Budapest XVI. kerületének protestáns egyházközségei címmel. 
A tárlat megtekinthető november 5-ig a Corvin Galériában.
A kiállításhoz kapcsolódó programok: Október 21. szombat 16:00 – Elő-
adás: Károlyi Gáspár emlékezete – a bibliafordító esperes élete és 
munkássága. Könyvbemutató: Millisits Máté: Protestáns Budapest 1. – a 
magyar főváros református és evangélikus egyházközségei dióhéjban
• Október 20. péntek 19:30 – Jazz Liget-Patché – Patché 3 éve ala-
kult, Pákai Petra (ének) és Cséry Zoltán (billentyűs hangszerek) sze-
mélyében.  A zenekar a neo-soul-pop-jazzy vonalon mozog, saját da-
laik spirituális szövegvilágot képviselnek. Jegyár: 1500 Ft
• Október 20. péntek 19:00 – Müller Péter előadás – „Ez az előadás 
a lélek halhatatlanságáról szól. ... Átutazó vagyok ezen a válságban 
lévő földi világon. Lelke mélyén mindenki tudja, hogy halhatatlan. 
Csak rá kell ébrednie.” Müller Péter; Jegyárak: 2400 Ft, 2600 Ft
• Október 21. szombat 10:30 – Volt egyszer egy… – …egy kislány, 
aki elindult a világba, mert az udvarán nyújtózkodó NAGY ÜRES mel-
lett nem volt többé maradása. – A bábelőadás az Aranyszamár Szín-
ház és a Kabóca Bábszínház közös produkciója. Az előadás a Nem-
zeti Kulturális Alap támogatásával jött létre. 4 éves kortól ajánljuk! 
Jegyárak: gyerek: 1200 Ft, felnőtt: 1400 Ft, családi: 4800 Ft
• Október 23. hétfő 17:30 – Ünnepi megemlékezés és koszorúzás 
a Forradalom Lángja emlékműnél az Erzsébetligetben. 19:30 Dísz-
előadás: Őrizd a Lángot!-rockopera a mártír Tóth Ilona életéről
• Október 25-27. szerda-péntek – Budapest Csillagai – Nemzetkö-
zi tehetségkutató fesztivál. A fesztiválról bővebben a kulturliget.hu 
oldalon olvashatnak, innen letölthető a jelentkezési lap is.
• Október 27. péntek 20:30 – Halloween party – a Szentmihályi Kul-
turális Központban. Vérbeli jelmezes mulatság az Öt Falu Egyesület 
és a Corvin Művelődési Ház-Erzsébetligeti Színház szervezésében: 
tombolával, büfével, jelmezversennyel. A talpalávalót DJ Quicksilver 
biztosítja! Belépő: 2000 Ft/fő elővételben, a helyszínen: 2200 Ft/fő
Részletes programok a honlapunkon: www. kulturliget. hu
http://www.facebook.com/kulturliget; e-mail: info@kulturliget.hu

Bp. XVI. Szlovák út 134.
a pavilonsorral szemben

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

Az árak az áfát tartalmazzák! • Ingyenes házhozszállítás!

www.biztospontok.hu

80 l Hajdú villanybojler 47.720,-

15 mm RÉZCSÕ 1.000-,

mm RÉZCSÕ 1.250-,

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

X2 mm ötrétegû csõ (magyar) 295,-/fm

STAR LAPRADIÁTOR DK 600/1000 16.830,-

ø

ø18

ø

ø20

Greenpro RS25/6 Keringetõszivattyú 23.735,-

MOFÉM csaptelepek 7.640 Ft-tól

CERSANIT 50 CM MOSDÓ 6.410,-

170,-/fm

PVC CSÕ 920,-

PVC, KG CSÖVEK, IDOMOK -20%

ø25 KPE vízcsõ PN 12,5

ø110/2 m

GEBERIT KOMBIFIX
ÉS GEBERIT DUOFIX

ÓRIÁSI
AKCIÓ!!!

Biztos pontok kft.

 

Elkészült a Szentmihályi Kulturális Központ

KerületünKben élő művészházaspár siKere a 
pesti magyar színházban… Dvorák Gábor és Patka He-
léna – kerületünkben élő művészházaspár – előadásai immár harmadik 
éve futnak nagy sikerrel a Pesti Magyar Színházban! Gyerekelőadása-
ik (A Békakirály, Csacska nyulacska) a legkisebbeket is elvarázsolják, 
már 3 éves kortól ajánljuk! A 10-100 éves korosztályt az Egypercesek 
és a Murphy törvényei című kacagtató produkciókkal várják, melyek-
ben a nézők is alkotó részeseivé válhatnak az előadásnak. A Dvorák 
& Patka Színház előadásaira egységesen 1200 Ft-ért lehet jegyet ven-
ni a Pesti Magyar Színház jegypénztárában (1077 Budapest, Hevesi 
Sándor tér 4., Hétfőtől-vasárnapig: 11:00-19:00 óra között, továbbá 
az előadások kezdete előtt egy órával. Telefon: +36 1 322 0014), va-
lamint interneten, a színház honlapján: http://pestimagyarszinhaz.hu/
jegyvasarlas/.

Októberi előadások időpontjai: A Békakirály (3-10 éveseknek) 
október 7. szombat 11.00, október 8. vasárnap 11.00, október 28. szom-
bat 11.00, október 29. vasárnap 11.00. Csacska nyulacska (3-10 éve-
seknek) október 14. szombat 11.00, október 15. vasárnap 11.00. Egy-
percesek (10-100 éveseknek) október 14. szombat 19.30 órakor.

ároKba csapódott. Az útról lesodródva az árokban állt 
meg egy személyautó szeptember 8-án Gödöllőn, a Sza-
badság úton. A sofőr egyedül utazott a kocsiban, és a 
baleset következtében súlyos sérüléseket szenvedett – 
a mentők kórházba szállították, miután a tűzoltók segít-
ségével kiemelték az összetört autóból.

négyen törteK össze. Két autó karambolozott a Kerepe-
si út és a Hungária körút kereszteződésében szeptember 
2-án, majd a sodródó autókba újabb két jármű ütközött. 
A balesetben csak egy ember sérült meg, a tűzoltók elta-
karították a roncsokat, hogy ismét járhasson a villamos.

ároKba hajtott. 
Egy vashulladékot 
szállító konténeres 
teherautó haladt a 
Jászberényi úton 
szeptember 1-jén, 
majd a kocsi felsza-
ladt a járdára, és az 

vadhálónaK csa-
pódott. Lesodró-
dott az autópályá-
ról egy személyautó 
szeptember 9-én éj-
jel, az autóban né-
gyen utaztak, de 
csak a vezető szen-
vedett súlyos sé-
rüléseket, és be is 
szorult az autóba, 

orrával az árokban állt meg. A manővertől a vashulladék 
java az úttestre hullott, a kocsit daru segítségével tudták 
kiszabadítani szorult helyzetéből a tűzoltók.

őt a tűzoltók feszítő-vágó készülékkel szabadították ki.

Egyesület alakult Alsórákosért
Zugló és főként a kerület 

alsórákosi részének problé-
máira hívná fel a figyelmet az 
augusztus végén megalakult 
Alsórákosi Civil Egyesület. Fü-
löp István elnök szerint a sza-
bályozatlan társasházépítések 
egyre inkább megnehezítik az 
évtizedek óta ott lakók helyze-
tét, s a helyiek gyakran hiába 
várnak a legégetőbb gondokra 
megoldást a kerület vezetésétől. 
Hiányolják a párbeszédet a vá-
rosrészbe költöző muszlim köz-
pont ügyében is.

– Azért fogunk dolgozni, hogy 
megőrizzük Zugló-Alsórákos 
kulturális, építészeti és keresz-
tény hagyományait, valamint 
programokat szervezünk, hogy 
erősítsük a közösséget – mond-
ta Fülöp István. – Mindenkit szí-
vesen látunk az egyesületben, 

bárkivel szívesen összefogunk 
lakóhelyünk jobbá tételéért. 
A városrész fejlődése ugyanis 
rossz irányt vett, aminek jelei 
jól látszanak. Egyes részeken 
elképesztő beépítés folyik, s ez 
már sok ezer ember életminősé-
gének romlásával jár.

Az elnök szerint a Paskál 
utca, a Kalocsai utca, vagy a 
Mogyoródi út környékén lakók 
előtt nem ismeretlen a problé-
ma. Átlagos telkekre 6-8, sőt, 
akár 12 lakásos társasházak 
is épülnek. Ez nemcsak óriási 
járműforgalmat generál, de az 
utcák szélét két sorban elborító 
kocsik a közlekedést is nehezí-
tik. Jelenleg legalább 25 ilyen 
építkezés folyik, vagyis 2-300 
új lakást adhatnak át rövid időn 
belül a már most is túlzsúfolt 
környéken.

– A Csömöri úton sem rózsá-
sabb a helyzet, ott folytatódik 
a lakópark kialakítása tízeme-
letes házakkal – magyarázta 
Fülöp István. – Csakhogy a 
beruházó felmentést kapott a 
szükséges garázsok megépítése 
alól, miközben a parkolási ká-
osz már most általános. Mi lesz 
majd, ha az ezres nagyságrend-
ben épülő lakásokba be is köl-
tözhetnek az új lakók? Persze 
vannak pozitív példák is, ame-
lyeket üdvözlünk és támogatunk 
is. Ilyen például a BVSC-Zugló 
Szőnyi úti telephelyének felújí-
tása és bővítése, ami nemcsak a 
kerület fejlődését lendíti fel, de 
a helyieknek is sportolási lehe-
tőségeket nyújt.

Az egyesület tagjai hiányol-
ják a kerületben az átgondolt 
fejlesztéseket, s úgy vélik: a 

közterületek karbantartására 
egyre kevesebb figyelmet fordít 
a városvezetés. De a lakóhelyü-
ket érintő legfontosabb kérdé-
sekben elmaradó egyeztetése-
ket is felróják.

– A Paskál utca és a Szuglói 
körvasút sor kereszteződésé-
nél működő iszlám kulturális 
központ esetében sem sokat 
tett az önkormányzat – véle-
kedett az elnök. – A csendes 
kertvárosi környékre rend-
szeresen százak érkeznek, ami 
szintén felborította a helyiek 
életét. Sokan nem akarják, 
hogy a lakóhelyük közelében 
működjön egy ilyen centrum. 
A nyugati terrorcselekmények 
miatt tartanak is a központtól, 
az iszlám hívek tömeges meg-
jelenése nyugtalansággal tölti 
el az embereket.

Sokféle célra használható 
épület ünnepélyes átadá-
sára került sor szeptem-
ber 15-én a János utcában 
– elkészült a Szentmihályi 
Kulturális Központ, ami ki-
sebb-nagyobb termekkel, 
hangulatos előtérrel, 150 
személyes konyhával klu-
bok, rendezvények, eskü-
vők, de akár színházi elő-
adások megtartására is 
alkalmas.

Valószínűleg sokan ismerik a 
kerület lakói közül a János utcai 
napközis tábort, ami az utóbbi 
időben egyre igényesebb szom-
szédságot kapott: előbb az uszo-
da épült meg mellette, majd egy 
hatalmas és gazdagon felsze-
relt játszótér lett a szomszédja: 
mindkettőbe közvetlenül át is 
lehet járni a táborból.

A tábor központja adta az 
alapját a kulturális központnak, 
ehhez épült hozzá a többi rész, 
s mindösszesen 1101 négyzet-
méternyi beépített terület várja 
a szentmihályiakat – ezt már 
Kovács Péter polgármester 
mondta el az ünnepélyes meg-
nyitón, amelyre szeptember 15-
én került sor két testvérvárosi 
delegáció jelenlétében. Itt volt 
éppen a német testvértelepülés 
küldöttsége Waltershausenből, 
valamint a kerület vietnami 
testvértelepülése, Hanoi Tai Ho 
kerülete is magas szinten képvi-
seltette magát, sőt a megnyitóra 
eljött a vietnami nagykövet is.

Az átadást jelképező szala-
got közösen vágta át Szatmáry 
Kristóf országgyűlési képvi-
selő, Kovács Péter polgármes-
ter és Szabó Csilla, a Corvin 
Művelődési Ház igazgatója – a 
művelődési ház feladata lesz 
ugyanis a szentmihályi központ 
üzemeltetése. Első feladatuk 
egy Vietnamot bemutató kiál-
lítás megszervezése volt, amely 
a kertvárosi Nemzetek találko-
zója program része, ez kiválóan 
sikerült. Nagyon látványos volt 
a Liget Táncakadémia bemuta-
tója, akik mintegy körbetáncol-
ták az épület termeit: ahogy a 
látogatók haladtak teremről te-
remre, úgy lepték meg őket lát-
ványos produkciókkal. 

A képen felfelé ívelő rész a 
kulturális központ egyik nagy-

terme, amely mobil falakkal 
három egyforma részre oszt-
ható, tehát rugalmasan hozzá 
lehet igazítani a terem méretét 
az igényekhez, és akár három 
különféle program is folyhat itt, 
hiszen a mobil falazat hangszi-
getelt. Az előteret a zegzugos 
beosztása igen alkalmassá teszi 
kiállítások megrendezésére, s 
innen nyílik a ruhatár is. A pol-
gármester a megnyitón megje-
gyezte, hogy a Nemzetek talál-
kozójának következő vendégei 
a németek lesznek, egy tetsze-
tős kiállítással.

Az előtérből a másik irány-
ba nyíló nagyterem több funk-
ciót lát el: nyáron kiszolgálja 
a napközis táborban nyaraló 
gyermekeket, de helyet adhat 
bármilyen programnak, bálnak 

A vietnami delegáció ajándé-
ka egy aranyozott szobrocs-
ka, amely az első vietnami 
egyetem bejáratát ábrázolja

esküvőnek, kihasználva a 150 
fős konyha közelségét. (F)
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Magyarországi vár- és kastély
felújítási program keretében

és kisebb régi festményeket
nagyméretû

a XVIII. századból 1930-ig

Továbbá keresünk kastélyokba illõ,

mindenféle

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

Elérhetõségek:

Telefon: 06-20-933-5608

E-mail: natali2015@freemail.hu

elõnyben, de nem feltétel.

NAGYMÉRETÛ, SÖTÉT TÓNUSÚ, TÖBBALAKOS

keresünk megvételrekeresünk megvételre

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

Ft/0,97 kg-os üvegekben

Akácméz
Hársméz

Vegyesméz

2050,-
1950,-
1300,-

Napraforgó krémméz 1250,-

Rendeljen mézet a termelõtõl!

www.termeloimagyarmez.hu

Marci bácsi méhészete

Az ország egyik legnagyobb és legmegbíz-
hatóbb világítástechnikai webáruháza költözött 
a XVI. kerületbe, és mint a lenti hirdetésből ki-
derül, közvetlenebb kapcsolatot is szeretnének 
kiépíteni a helyi lakossággal, mint amit egy in-
ternetes vásárlás egyébként lehetővé tenne. Igen 
kellemes áron kínálják a minőségi Osram led-
izzókat, amelyek a negyedét fogyasztják a ha-
gyományos izzólámpáknak, és az élettartamuk 
pedig annak sokszorosa is lehet.

Ha valaki tíz darab hagyományos 60 W-os 
izzólámpát led-izzókra cserél, akkor átlagos 
használattal évi 40 ezer forint helyett csak 10 ezer 
forintot fizet ezek után a villanyszámlában – tíz 
led-lámpa most 5900 forint: ennyi befektetéssel 

megtakarít évente 30 ezer forintot, legalább 7 
éven át, mert ennek a led-lámpának 15 ezer óra a 
garantált élettartama.

A Lumenet webáruház üzlete itt van a Czirá-
ki úti volt EMG telepen, a bejárattal szemben, a 
gyártelep túlvégén. Mielőtt valaki odaindulna, 
érdemes otthon felírni, hogy hány darab hagyo-
mányos izzót szeretne kicseréli, és azoknak mi-
lyen a becsavarási menete (E14 a kicsi és E27 a 
nagy). A webáruházban felkészültek arra, hogy 
olyan vásárlók is odamennek, akiknek sem-
milyen számítástechnikai ismeretük nincs. Az 
áruház munkatársai az előtérben elhelyezett 
számítógépeken segítenek rögzíteni a kívánt da-
rabszámot, rögzítik a rendelést, majd pár percen 
belül átadják a vevőnek a megrendelt led-izzókat.

Hogyan vásároljunk személyesen egy webáruházban?

Energiatakarékos led izzók – bomba áron

ÉRETT MARHATRÁGYA

tel.: 06 30 9623 382

Kiskertekbe, házhoz szállítással, Csömörrõl

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

Szlaukó György

Bp. XVI. Vidámverseny u. 10.

400-0083
06-20/9629-328

Sóder, homok szállítása

Konténeres sittszállítás

Gépi földmunka

Kerékpárút-fejlesztések a Kertvárosban

forrásokat meg kell találni. A 
felüljárón egyébként nem tilos 
a kerékpározás, csak rendkívül 
kockázatos – aki bátor és bírja 
a combja az emelkedőt, most is 
átkerekezhet, nincs tiltó tábla...

Ha egy bringás eléri a Rákos-
patak menti kerékpárutat, akkor 
innen nagyon sokfelé tud már 
továbbhaladni, simán el lehet 
jutni a Városligetbe, s a Főváros 
ennek a kerékpárút-hálózatnak 
a további fejlesztését is tervezi.

A Sárgarózsa utca felől a Kő-
bánya felé való kerékpáros köz-
lekedés biztonságos lehetőségét 
alakítanák ki. A Bökényföldi 
útnál kerékpárút épül – ezt a 
BKK már engedélyezte – a 
XVII. kerület felé, ami összekö-
tődik a Cinkotai Buszgarázsnál 
a XVII. kerületi bringaúttal, va-
lamint a Naplás-tó menti kerék-
párhálózatot bővítenék, ami a 
XVII. kerület felé jelent össze-
köttetést. A távolabbi tervek kö-
zött szerepel a Cinkotai út men-
tén is kerékpárút építése, de ott 
még meg kell szerezni ehhez az 
út menti területeket, és ez idő-
igényes dolog.

A másik szomszéd a XV. ke-
rület, erre is kiépül majd a ke-
rékpárút a Szilas-patak mentén 
a kerület határáig. A bringaút a 
korábbiaknak megfelelően a hi-
dak alatt, a patak mentén halad, 
a patakparton viszont egyéb 
problémák is adódnak, például 
van olyan telek, ahonnan gép-
kocsival hajtank kis a patak-
partra, itt tehát vegyes forgalmú 
utat kell kialakítani – mondja 
Furdan Mária

Csömör felé a Timur utca 
mentén van a Szlovák útig ki-
épített kerékpárút, ezt kell ösz-
szekötni a Szilas-menti kerék-
párúttal. Erre az Újarad utcán 
nyílik lehetőség, miután a  pata-
kon egy kerékpáros híd is meg-
épül. Az Szlovák út – Timur 
utca – Rákosi út csomópontban 
várhatóan az idén építik meg a 
komplex jelzőlámpa rendszer, 
ennek része lesz a kerékpáro-
sokat átengedő bringás jelző-
lámpa.

A Magtár utcában szintén 
lesz kerékpársáv, mely egészen 
a Budapesti útig ki lesz építve, 

valamint a Suba utcánál a ke-
rület határáig épül kerékpárút, 
ami rávezeti a bringásokat az 
M0 felett húzódó alumínium 
kerékpáros hídra (és itt átjuthat-
nak Csömörre).

A szomszédos Kistarcsával 
való kapcsolatot szolgálja a te-
mető mellett egészen az M0-s 
autópálya magasságáig egy ke-
rékpárút építése, amelynek a to-
vábbi, a kerületen kívüli részét 
a kistarcsaiak építik meg. A 
nagytarcsaiak a Naplás-tó men-
ti kerékpárúthoz szándékoznak 
csatlakozni, a Szilas-patak fo-
lyása mellett, ahol viszont a ter-
mészetvédelmi terület kikerülé-
sét meg kell oldani.

A kerület belső, kerékpáro-
soknak ajánlott úthálózatát táb-
lákkal jelzik, s ezek az útvona-
lak felkerülnek a kerékpárutak 
térképhálózatára is. Például ke-
rékpárosoknak javasolt a Ba-
ross utca, Szent Korona utca 
útvonal, de egyébként minden-
ki arra kerékpározhat, amerre 
akar, ebben csak a domborzati 
viszony jelenthetnek akadályt.

A Körvasút menti szakasz-
ban fontos szerep jut a Nádor 
utcának, mert a Szent Korona 
úttól a kiserdőig erre vezet a há-
lózat. A Körvasút sor egy sza-

kasza ugyanis annyira keskeny, 
hogy ha ott autós kerékpárossal 
találkozik, az nagyon balesetve-
szélyes. A Nádor utcát már úgy-
is ideje lenne felújítani, tehát ere 
most a kerékpáros hálózat ré-
szeként kerül sor.

A HÉV-átjárók biztonságos-
sá tétele is fontos, a megállók-
nál – Fuvallat utcánál, Műkő 
utcánál, Pirosrózsa utcánál – az 
átkelőket biciklivel közlekedhe-
tővé kell tenni.

A program részeként egy ta-
nulmány is készül (nagyon szi-
gorú szempontrendszer szerint), 
ami a kerékpáros közlekedés 
szempontjából veszi górcső alá 
a kerületi úthálózatot, a pályá-
zat pedig anyagi forrást biztosít 
a feltárt problémák megoldásá-
ra. A fejlesztés eredményeként 
szinte minden kertvárosi utca 
kerékpározható lesz. A kerék-
páros fejlesztésekhez a kerüle-
ti iskolákban egy népszerűsítő 
kampány csatlakozik majd. 

– A munkálatokat a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium Kerék-
páros Koordinációs Főosztálya 
felügyeli, így kizárólag korsze-
rű beruházást lehet megvalósí-
tani, amely szavatolja a kerék-
páros biztonságát is – mondta 
el Furdan Mária irodavezető.

700 millió forintot nyert a 
kerület a Versenyképes Kö-
zép-Magyarország Ope-
ratív Program (VEKOP) 
pályázatán a Kertváros ke-
rékpárbarát fejlesztésére. 
Ennek részleteiről kérdezte 
a Helyi Hírek Furdan Máriát, 
a Kerületfejlesztési és Üze-
meltetési Iroda vezetőjét.

Mit kell tudni a pályázatról?
Az önkormányzat a főváros-

sal és a BKK-val közösen, mint 
konzorciumi tag a kerület hi-
ányzó kerékpáros infrastruktú-
rájának a kiépítésére pályázott. 
Amit benyújtottunk terveket, 
azt teljes egészében el is fogad-
ták.

A pályázatban kerékpárút 
építése, a HÉV-átjárók kerékpá-
ros-barát átalakítása, jelzőlám-
pás átkelők kialakítása egyaránt 
szerepel. A cél az, hogy a Kert-
város egésze kellemesen kerék-
pározható legyen.

Az új KRESZ lehetőséget te-
remtett az egyirányú utcák úgy-
nevezett ellenkerékpározható-
ságára (tehát hogy a bringások a 
forgalommal szemben is halad-
hatnak), s a kerületben hálózati 
elemként vannak nyilvántartva  
az ellenkerékpározható egyirá-
nyú utcák. Fontos, hogy csak az 
olyan egyirányú utcákban sza-
bad ellenkerékpározni (tehát a 
forgalommal szemben haladni), 
ahol azt a behajtani tilos tábla 
alatt egy kiegészítő tábla kife-
jezetten megengedi. Hogy me-
lyik egyirányú útszakaszra ad a 
kezelő ellenkerékpározásra en-
gedélyt, azt szakmai szempon-
tok egyenként határozzák meg. 
A János utcában az egyirányú 
szakaszon engedélyezték az 
ellenkerkpározást, sőt az végig 
fel is lett festve, de a József utcá-
ban például tilos a forgalommal 
szemben kerékpározni.

A meglevő kerékpárutak, 
kerékpársávok – mint a Veres 
Péter úti, a Szilas-patak menti, 
Újszász utcai, János utcai – mel-
lett egyrészt a belváros irányába 
bővítenék a biciklis közlekedés 
lehetőségét, hogy egészen a Du-
náig el lehessen bringázni, más-
részt a szomszédos kerületekkel 
is összekötnék a kerékpáruta-
kat. A Rákos-patak mentén is 
jelentős kerékpáros fejlesztés 
várható. Ennek terveit a hon-
lapon közzétették, és kaptak a 
bringásoktól több mint kétszáz 
javaslatot, melyek aztán beépül-
tek a végleges tervekbe,

– A Körvasút soron gyűjtő-
hálózatot épít ki a kerület és a 
vasúti átkelőhelyeket bizton-
ságosabbá fogják tenni. A Re-
mény utcai gyalogosátjárót 
kerékpárral is közlekedhetővé 
alakítanánk, valamint a Rákosi 
úti és Mogyoródi úti átjáró ke-
rékpáros-barát kialakításával a 
Zugló felé való átjárást biztosí-
tanánk – mondja Furdan Mária.

A távlati tervekben szerepel, 
hogy a Csömöri úti felüljáró 
alatt, a vasúti síneken át sze-
retnének egy kerékpáros átjá-
rót kialakítani, de ehhez még a 

Készül a falfestmény a Szilas-patak mellett futó kerékpárút egyik aluljáróján. A fejlesz-
tések nyomán kerékpárral elérhetővé válnak a szomszédos városrészek, települések

A kerékpárosok gyakran félreértik azt az új közlekedési 
szabályt, hogy biciklivel az egyirányú utcába forgalom-
mal szemben is behajthatnak. Ez csak azokra az utcák-
ra vonatkozik, ahol a behajtási tilalmat a kiegészítő táb-
la feloldja.

bringás reggeli. Idén ősszel szeptember 28-án reggel 
7-9 óra között kínálják étellel és itallal a kerékpárral munká-
ba indulókat a Jókai úti CBA Príma előtti téren, a Kertvárosi 
Bringajárőr kerékpárosklub szervezésében.

– Ez valószínűleg a plafon 
lesz – mondta Czuk Henrik, a 
házigazda FC Budapest Sóly-
mok vezetője –, egyrészt, mert 
több csapatot már nehezen bír-
nánk el, másrészt, mert ennyi 
csapat számára egy rendkívül 
kedvező lebonyolítási rendszert 
tudtunk kidolgozni.

Eszerint a 20 csapatot öt da-
rab négyfős csoportba sorolták, 
amelyben mindenki játszott 
mindenkivel. Majd a csoportok 
első két helyezettje az aranyág-
ra, a 3-4. helyezettje az ezüst-
ágra, az ötödikje pedig a bronz-
ágra került, ahol újból minden 
résztvevő játszott mindenkivel. 
A torna végén az aranyág el-
ső kettője az aranyért, a har-
madikja és negyedikje pedig a 
bronzéremét még utoljára pá-
lyára lépett. Ennek a rendszer-

nek köszönhetően a torna utolsó 
helyezettje is nyolc mérkőzést 
játszott a két nap alatt, míg a 
győzelemért 12 meccset kellett 
vívni.

– Nagyon büszkék vagyunk 
rá, hogy évről évre neves csa-
patok is nevezik az utánpótlásu-
kat a tornára, amely bizonyítja, 
hogy a Future Cup-nak már  
külföldön is komoly rangja van. 

Aki egy picit is járatos a lab-
darúgásban, annak nem kell be-
mutatni a szlovákiai Dunaszer-
dahelyt (DAC), a fehérorosz 
BATE Boriszov-ot, az osztrák 
Sturm Graz-ot, a román CFR 
Clujt, a cseh FCZ Brno-t vagy 
a szintén cseh Sparta Praha-t, 
amely együttesek egyaránt 
résztvevői voltak az idei torná-
nak. Mint ahogy a hazai élvonal 
több jeles képviselője, a Video-

ton, a Ferencváros vagy a Buda-
pest Honvéd is jól ismert a szur-
kolók körében. 

A tavalyi esztendőhöz ha-
sonlóan idén is érkezett csapat 
a tengerentúlról. Az amerikai 

Napa United részvétele annak 
a Gavin Taylor-nak köszönhe-
tő, aki korábban az angol FC 
Fulham akadémiáját vezette, 
és, aki már akkor jó kapcsola-
tot épített ki a kertvárosi sport-
egyesülettel (az FC Fulham éve-
ken át résztvevője volt a Future 
Cup-nak, sőt az angol akadémia 
szakmai teamje több alkalom-
mal edzéseket is tartott a kert-
városi gyerekeknek).

De térjünk vissza az idei tor-
nára, melyet ismét megelőzött 
egy isaszegi „bemelegítés”. A 
legkorábban érkezett csapatok-
nak, illetve néhány klubnak, 

akik a Future Cup-on nem tud-
tak részt venni, a Pest megyei 
településen egy minitornát 
rendeztek. Ezt a házigazda FC 
Budapest első csapata nyerte, 
amely a döntőt a Puskás Akadé-
mia ellen vívta. 

A kerületi U12-es csapat a 
nagy tornán is remekelt, a cso-
portküzdelmek után az arany-
ágra jutott, ahonnan az érmes 
meccsekre is lett volna esélye, 
ám az utolsó találkozójukon 
nem sikerült gólt lőniük a Sturm 
Graznak, a gól nélküli döntet-
len pedig azt jelentette, hogy az 
osztrákok jutottak a négy közé, 

A IX. alkalommal megrendezett Future Cup nemzetközi 
utánpótlás (U12) labdarúgó-torna minden csúcsot meg-
döntött. Mert korábban még soha nem szerepelt annyi 
csapat a rendezvényen, mint idén. A szervezők a nagy 
érdeklődésre való tekintettel idén 18-ról 20-ra növelték 
a résztvevő csapatok számát.

az FC Budapest pedig az ötö-
dik helyen végzett. A Sturm a 
harmadik helyért vívott mecs-
csen a tavalyi győztes Ferenc-
várost is elintézte (2-0-ra), így 
már csak egyetlen kérdés ma-
radt: ki nyeri a 2017-es tornát. 
Az már a döntő előtt biztossá 
vált, hogy a vándorkupa Cseh-
országba kerül, mivel az első 
helyért a cseh labdarúgás két 
reprezentánsa, a Sparta Praha 
és az FCZ Brno mérkőzött 
meg egymással. 

Csak az volt a kérdés, hogy 
a prágaiak 2015 után dupláz-
nak-e, vagy a Brno-ak 2011 
és 2012 után triplázni fognak. 
Nos, a 2×10 perces döntőn két-
ség sem férhetett hozzá, hogy 
az idei Future Cup legjobb 
csapata a Sparta Praha volt, 
amely minden poszton remek 
játékosokat vonultatott fel. A 
döntőben is iskolajátékot pro-
dukáltak, amely ellen nem volt 
ellenszere a Brno-nak. 

A mérkőzést 3-0-ra a prá-
gaiak nyerték, akik így három 
éven belül másodszor vihették 
haza a kertvárosi vándorkupát. 
A különdíjakból azért a rende-
ző csapatnak is kijutott. A tor-
na legjobb kapusa ugyanis az 
FC Budapest hálóőre, Ivanics 
László lett.

Riersch Tamás

Cseh győzelem az idei a Future Cup-on

A döntőt is két cseh csapat vívta, a győztes a Sparta Praha lett

Ünnepség az Idősek Világnapján

a Kertváros vendége magyarország leggyorsabb 
úszója. A Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör találkozót szervez a nyá-
ri budapesti vizes világbajnokság egyik magyar hősével. 2017. szeptem-
ber 17-én, 17 órai kezdettel az Erzsébetligeti Színház Harmónia ter-
mében a vendégünk lesz Magyarország leggyorsabb úszója, a budapesti 
vizes világbajnokságon a 4x100 méteres férfi gyorsváltóval bronzérmes, 
korábban négyszeres Európa-bajnoki bronzérmes Kozma Dominik. 
Cím: Erzsébetligeti színház, Hunyadvár utca 43/B. A rendezvényre a be-
lépés ingyenes, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

valamint Czető Zsanett musicalszínész, Lakatos Dóra 
(az Országos Magyarnóta-verseny első helyezettje), 

Kristóf Dániel színművész, Békefi Viktória énekművész, 
Józsa Tamara színész és meglepetésvendégként: 

Mezey Diána gyermek-musicalelőadó

Ünnepséget szervez az Idősek Világnapja alkalmából a XVI. ke-
rületi Önkormányzat október 2-án, hétfőn 14 órai kezdettel az 
Erzsébetligeti Színház nagytermében. Ünnepi köszöntőt mond 
Kovács Péter polgármester, Dr. Csomor Ervin alpolgármester és 
Baloghné Szabó Olga, a Területi Szociális Szolgálat vezetője.

Ünnepi műsor:
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KAMATTAL
0%

Igényelje az MFB európai uniós forrású, 0%-os kamattal elérhető 
hitelét családi házának, lakásának energetikai korszerűsítésére!

Válassza az MFB kiszámítható hitelét,

• amely felhasználható többek között szigetelésre, a nyílászárók cseréjére,  
fűtéskorszerűsítésre vagy akár napelem telepítésére is,

• amely mindössze 10%-os saját forrás mellett akár 20 éves futamidővel 
igénybe vehető,

• melynek elő-, vagy végtörlesztéséhez felhasználhatja lakástakarék-pénztári 
megtakarítását,

• és amelyhez nem kapcsolódnak további banki költségek!

Lenulláztuk a kamatot,
hogy Ön csökkenthesse fűtésköltségeit!

Csökkentse költségeit az MFB 0%-os hiteleivel! 
További információ a www.mfbpont.hu oldalon, illetve az MFB Pontokon, vagy hívja az 
MFB Pont központi információs telefonszámát: +36 1 354-3000

280x435_MFB_kamat.indd   1 2017. 09. 08.   17:14:57

KERTVÁROSI KÉPÚJSÁG 
hirdetés és információ: 405-6655

Télikertjeink már sófallal is rendelhetőek!
Használja sportolásra, relax helységként, vagy töltsön el pár órát 
barátjaival, s eközben töltődjön a sófallal épített télikertjeinkben!
Bővítse lakását, építse be szabadon álló teraszát!

http://www.nyilaszaroesarnyekolas.hu/
Újvári József, tel.:0630/279-3467

Télikertek

EGÉSZSÉG és Télikert egyben? Igen!

Erzsébet utalványt elfogadunk!

A SASHALMI PIACON

Horváth Húsbolt

Nálunk bankkártyával is fizethet!

Marha- és sertéshús, vadhús, birka, borjú,

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

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

Szombat: 6-13-ig, vasárnap, hétfõn ZÁRVA

Finom görög ételkülönlegességek is kaphatóak a Makk 
ABC-ben. Fetával töltött paprika, olivabogyó, olivaolaj, 
eredeti görög joghurt, nagyon finom baklava, különleges 
italok, üdítők, lágy fagylalt a piac szomszédságában, a 
Thököly út sarkán, a Makk Abc-ben, amely vasárnap is 
várja vásárlóit friss pékáruval, tejtermékekkel és felvá-
gottakkal reggel 7-től este 10 ig.

Makk ABC – vasárnap is nyitva

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
valekvár, termelői mézek, hagyományos füstölésű füstöltáru, házi rétes

kecskesajt, „L”-es 
magyar tojás, szil-

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

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!
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MARGARÉTA Virág-ajándék
Őszi koszorúk, asztali díszek, csokrok, sírcsokrok, rendelésre is. 
VASÁRNAP IS NYITVA! Kertváros Kártya elfogadóhely. Mindenkit várunk szeretettel.

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

Üveges, képkeretező

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

Lottó, újság, hűtött italok
a Nemzeti Dohányboltban

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

KONYHAFELSZERELÉSI cikkek:  kávé- és teafőzők, kiöntők,  bögrék.  
Kávés-,  capucinos- és teás készletek.  Edények, tepsik, serpenyők, pa-
lacsintasütők.  Fa-, üveg- és műanyag termékek. GRILLPARTIHOZ: müa. 
tányérok, poharak, evőeszközök, fakanalak, sok-sok apróság. TAKARÍTÓ 
szerek és -eszközök. 2 kg-os mosószóda és szódabikarbóna folyamato-

Skuner Bt. extra vegyes

„Itt van az ősz, itt van újra, lovagolok fűzfasípot fújva…” 
A lókolbász 2680 Ft a Sashalmi piacon, és a fűzfasíp kivé-
telével szinte mindent megkaphatunk itt. Jönnek az esők, a 
jó minőségű, összecsukható ernyő 950 Ft; jönnek a hidegek, 
van itt kardigán, pulóver, meleg alsó, zokni bő választékban.

Most van a szőlő szezonja (298-498 Ft), a szilva, ringló 
348-498 Ft. A görögdinnye 250 Ft, a sárgadinnye 248-398 Ft, 
őszibarack 398-698 Ft, körte 390-798 Ft, alma 198-448 Ft, 
banán 298-448 Ft, narancs 498-698 Ft, grapefruit 598-798 Ft.

Zöldségárak: paradicsom 298-548 Ft, paprika 198-350 Ft, 
krumpli 128-150 Ft, hagyma 168-250 Ft, zöldbab 398-700 Ft, 
kovi ubi 290-398 Ft, karfiol 348-598 Ft, fejes káposzta 148-
190 Ft, kelkáposzta 390 Ft, padlizsán 390 Ft, sárgarépa 190-
198 Ft, gyökér 598-690 Ft, zeller 200-248 Ft/db, tök 150-198 
Ft, cukkini 250 Ft, karalábé 198 Ft/db.

Télire lefagyaszthatunk konyhakész sóskát, spenótot (798 
Ft): a sóskát olajon megdinszteljük, kihűtjük és lefagyaszt-
juk; a spenótot megfőzzük, leszűrjük, deszkán felmetéljük 
és így kerül a mélyhűtőbe. Felhasználáskor felengedés után 
kicsit berántjuk, vagy habarjuk, a spenóthoz tört fokhagymát 
adunk, és tejjel felengedjük.

Marhahúsok: lábszár 1998-2080 Ft (szürkemarha 2780 Ft), 
lapocka 1998-2100 Ft (szürkemarha 2990 Ft), gulyáshús 1550 
Ft, leveshús 1298 Ft, comb 2400 Ft (szürkemarha 3300 Ft).

Sertéshúsok: oldalas 1298-1350 Ft (mangalica 1350 Ft), tar-
ja 1298-1390 Ft (mangalica 1580 Ft), rövidkaraj 1298-1480 Ft 
(mangalica 1620 Ft), lapocka 1298-1350 Ft (mangalica 1580 
Ft), comb 1298-1380 Ft (mangalica 1580 Ft).

Baromfi: egész csirke 720-739 Ft, mell 998-1190 Ft, szárny 
678-790 Ft, comb 850-1090 Ft, kacsamell 2500 Ft.

Halak: pontyszelet 1990 Ft, amurfilé 1850 Ft, pisztráng 
2490 Ft, hekktörzs 1650 Ft, sügérfilé 2990 Ft.

A házi tej 220 Ft-tól, a tojás 32-40 Ft-ért kapható.
Jó vásárlást kívánunk a Sashalmi piacon! Tóth

Árak a piacon

Aktuális receptünk
Lecsós marhaszelet

Hozzávalók: 30 dkg sovány marhahús, 20 dkg zöldpaprika, 10 
dkg paradicsom, 1 fej hagyma, só, olaj

A húst megmossuk, felszeleteljük, a hagymát apróra vágjuk, 
a paprikát, paradicsomot karikára szeljük. Teflonedényben kevés 
olajon üvegesre pároljuk a hagymát, hozzáadjuk a hússzeleteket, 
a zöldpaprikát, sózzuk, majd kevés vízzel 25-30 percig pároljuk, 
végül beletesszük a paradicsomot is. Újabb 30-40 perc alatt a hús 
puhára fő.  Jó étvágyat kívánunk!

Kiss Varázs üzlet a sashalmi 
piac szomszédságában, a Gö-
rög Delikát mellett, a Thö-
köly út 11. szám alatt. Nagy-
kerekű bevásárló kocsik, 
csúszásgátlók, fürdőszobai 
kilépők és szőnyegek. Aszta-
li abroszok (kerek és ovális 
is), viaszosvásznak, kívánt 
méret szerint. Öntapadós ta-
péták: fa, márvány, tégla és 
dekor mintázattal. UV-védő 
sima és sötétítő üvegtapéták. 

További akciók a Kiss Varázsban
megérkezett 

az új kollekció
Ágyneműk és további akciós 
termékek. Kibővült kínálat-
tal várja új és régi vásárlóit a 
Kiss Varázs.

A használt injekciós tû, pen tû, inzulinos fecskendõ, stb. baleset- és fertõzésveszélyes!

Óvatosan szállítsa! Használt fecskendõt, injekciós tût csak magánszemélyektõl veszünk át.

Az átvett tûk, pen tûk, használt fecskendõk minõsített veszélyeshulladék-gyûjtõbe, onnan

a megsemmisítõbe kerülnek. Az átvétel 2017. 05. 15-tõl 10. 31-ig, vagy visszavonásig tart.

Kismama Jóga és 
Baba-Mama Jóga 

a Napfény 
Mozgásstúdióban.

Első alkalom 
INGYENES!

További információk: 
06-70-612-9516

Privát személyi edzés Rákosszentmihályon!
Segítek céljaid elérésében!

Fodor Tamás - személyi edző, életmód tanácsadó 
06-70-612-9452 • www.napfenymozgasstudio.hu

www.napfenymozgasstudio.hu

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

Az idén szeptember 22-től ok-
tóber 23-ig tartózkodik a Nap a 
Mérleg jegyében. Az ősz első hó-
napja mifelénk alapvetően nyu-
godt, békés és kiegyensúlyozott. 
Örülhetünk a természet szépsé-
gének, a szelíd napsütésnek. A 
pasztellszínek csodálatos har-
móniája megérinti 
a „lélek-embert”. 
Az igazi szépség 
a Mérleg és Bi-
ka hónap sajátja. 
Az érett asszony 
lágy, kifinomult 
erotikája, és a fi-
atalság vágyaitól 
duzzadó csábereje. 
Aphrodité két arca: a lebilincselő, 
harmonikus formák világa, és a 
megigéző gyönyör.

A Mérleg uralkodó plané-
tája, Vénusz nem véletlenül a 
szerelem istennője. E felemelő, 
szárnyakat adó érzelem az iste-
nek birodalmában is rendkívüli 
bonyodalmakat okozott, de az 
emberiség történetét is sok eset-
ben befolyásolta. Vénuszt, a gö-
rög mitológia Aphroditéjét Zeusz 
Héphaisztosznak, a rút kovács-
istennek ajánlotta feleségül, aki 
egy bűbájjal megszórt aranyövet 
készített hitvesének, és ha ezt 
hordta, akkor senki sem tudott 
neki ellenállni. 

A szépség istennőjének egyik 
leghíresebb szerelme Árész, a há-
ború istene volt, a halandók kö-
zött pedig Adonisz. Szépségver-
senyt rendezett a három istennő, 
Pallasz Athéné, Héra és Aphrodi-
té. Parisz a szerelem istennőjének 
gurította a „legszebbnek” járó 
aranyalmát, amiért Aphrodité ne-
ki ajándékozta a leggyönyörűbb 
földi lány, Heléna szerelmét. E 
konfliktus következményeként 
robbant ki a trójai háború. De a 
történelem és irodalom is tele van 
híres szerelmesekkel, gondoljunk 
csak Antoniusra és Kleopátrára, 
Rómeóra és Júliára, vagy Trisz-
tánra és Izoldára. Vagy Goe-
the tragikus sorsú szerelmesére 
Wertherre, a reménye vesztett ön-
gyilkos fiatalemberre, aki generá-
ciók életérzését határozta meg.

A szerelem szenvedélyes ér-
zelem, mely nem kontrollálható. 
Mélysége és magassága, a szár-
nyalás és zuhanás, az öröm és 
fájdalom ott örvénylik az asztrá-
lis sík láthatatlan, lüktető burká-
ban, mely vörös ködként emészti 
a vágy-ember testét. Az érzelmi 
birtoklás, a kisajátítási vágy a 
szerelem csatlósai egy olyan bör-
tönőr kezében, akinek a szerel-
mes gondolkodás nélkül odaad-
ja zárkája kulcsát. Aztán az idő, 
Kronosz nagyúr lassan, de bizto-
san elkezdi bomlasztani a „bör-
tön” falait, amelybe a szerelmes 
oly boldogan besétált. Az ember 
szabadnak születik, és bár ez tu-
lajdonképpen csak a szellemi-
ségben élhető meg, előbb-utóbb 

Az asztrológus gondolatai

az érzelmi és a testi szabadság-
vágy is újjászületik. A szerelem, 
mint minden, ami megszületett, 
elmúlásra ítéltetett. A párkapcso-
latok esetében ez nem egyszerre 
szokott bekövetkezni, ezért aki 
még benne van az érzelemben, 
az kiszolgáltatottá válik. Aki el-
hagy: hóhér. Akit elhagynak: 
elítélt. Ami biztos és igaz, hogy 
minden befejezésben benne van 

az új kezdet lehe-
tősége. Ez akkor is 
így van, ha valaki 
az érzelmi gödör 
aljáról nem észlel 
semmiféle pers-
pektívát. Minden 
kijárat: valahova 
bejárat. Az irraci-
onalitás világából 

nehéz visszatalálni a valós életbe, 
de az időkvalitás mindig megérik 
egy-egy újabb lehetőség megje-
lenésére. Érdemes megkeresni a 
számunkra nyitva álló ajtót, mert 
amit a sors lezár, ott értelmetlen 
és fölösleges próbálkozni.

A Mérleg ember kedves, ud-
varias, szeretetre méltó. Béke-
szerető és udvarias. Ezen adott-
ságai ellentétét hárítja. Sajnos, de 
való, hogy amivel nem akarunk 
szembesülni, amit el szeretnénk 
kerülni, azzal fogunk a legna-
gyobb valószínűséggel találkoz-
ni. Felmerülhet az a kérdés, hogy 
hol van a kompromisszum hatá-
ra? Meddig lehet elmenni? Ahogy 
mondani szokás: a falig. Eljön az 
idő, amikor fel kell vállalnunk 
igazi önmagunkat. Nem azért 
fognak szeretni, amit megmuta-
tunk magunkból, hanem azért, 
amilyenek valójában vagyunk. 
A jó és rossz tulajdonságainkkal, 
az erényeinkkel és bűneinkkel, és 
igen: a hibáinkkal együtt. Mert 
mindannyian szoktunk tévedni. 
Ha szembenézünk hibáinkkal, 
belátjuk tévedéseinket, akkor 
módunkban áll változtatni. A lát-
szatemberi mivoltunkból képe-
sekké válhatunk az igazi emberi 
valónkkal azonosulni. Nevezzük 
ezt a tudatosság küszöbének! Ha 
ezt sikerül átlépni, jó nagy lépést 
tettünk az igazi boldogság felé.

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

Vigyázzanak magukra és 
egymásra!       Tóth Sándor

Asztrológiai útmutató  
a Mérleg jegyében

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

Nyitva: H-P 7-16, Szo: 7-12 óráig

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

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

Vasáru • Tetõfólia • Festékek • Csavarok

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

Fa g
yalu

lás Favédelem

AKCIÓS zsalu faanyag

TERMÉKEINK:

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

FA
impregnálás,

bérmártás

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

hogy van gyógyító energiám. A fiatalabbik lányom volt 
az első, akit teljesen meggyógyítottam arcideg bénulás-
ból. Folyamatosan gyógyítottam családtagokat, barátokat, 
munkatársakat, ismerősöket. Sok év elteltével megtapasz-
taltam, hogy teljesen tudom gyógyítani az ASZTMA, AL-
LERGIA, TEJ- ÉS GLUTÉNÉRZÉKENYSÉG, CUKOR-
BETEGSÉG, MEDDŐSÉG, ÍZÜLETI GYULLADÁS, 
PÁNIKBETEGSÉG, NŐI BETEGSÉGEK, EMÉSZTÉSI 
ZAVAROKAT. Daganatos betegségek esetén is tudok se-
gítséget nyújtani. Akik ezekben a betegségekben szenved-
nek, forduljanak hozzám bizalommal!

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

Nyerjen ajándékcsomagot

Aki a Kertváros múltjára kíváncsi, közel 50 kiadványt lapozgathat, a 60 
oldalas összefoglalótól a másfél kilogrammos fotóalbumig. Szeptember 23-
án 10.00-14.00-ig és 24-én 10.00-18.00-ig a Kertvárosi Vigasságokon ked-
vezményes áron vásárolhatjuk meg a könyveket. Immáron 44 kötete van a 
Kertvárosi Helytörténeti Füzeteknek, az 500 Ft-on felüli példányok és a nagy 
albumok átlagosan 20%-os árengedménnyel kaphatók.
A legújabb kötet, a 100 éves a Mátyásföldi Repülőtér szerkesztője Czigler 
……, a Magyar Repüléstörténeti Társaság alelnöke. A többi könyv a megszo-
kott páros, Lantos Antal és Széman Richárd keze alól került ki. Kuriózum az 
eredetileg 1910-ben kiadott rákosszentmihályi lóvasút menetrendi könyvecs-
kéje a község születésének történetével, melyet reprint kiadásban mindössze 
300 forintért megvásárolhatunk. Szintén reprint A Humor és építészet 1900 
körül – templomépítések jótékonysági báljainak humoros „műsorfüzetei”. 
Mi hiányzik a kipontozott helyről? A helyes megfejtők között 4 db 3000 Ft 
értékű Auchan saját márkás ajándékcsomagot sorsolunk ki, mely előze-
tes egyeztetés után átvehető a csömöri Auchan Liget áruház vevőszolgálatán.
Helyezze el a felsorolt szavakat az ábrában! Segítségül egy szót előre be-
írtunk. Helyes kitöltés esetén a színnel jelölt sorban alakul ki a végső 
megfejtés, amit a szerkesztőség címére várunk: HH 1162 Bp. Hermina 
út 16., illetve a rejtveny.hh@gmail.com e-mail címen. A megfejtésekhez 
nevet, címet és telefonszámot is kérünk a kapcsolattartás érdekében.

2 betűs szavak: AS, ET, KI, KT, NA, SM, SZ, VO,
3 betűs szavak: BOA, ÉTI, IRA, MÁD, MÁS, ÓRA, SKI, TON,
4 betűs szavak: ACSA, BÁRÓ, DADA, ÉLET, IKES, IRÉN, MERI, SZEM,
5 betűs szavak: IRODA, KILÁT, MONOR, OROSZ, SZIKE, TÁBOR, TÁTOG,
7 betűs szavak: EMELETI, ETETÉSI, IKEBANA, IVÁNCSA. 
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RAJT: Csömör Sportcsarnok, Major út 7–9.

CÉL: Csömör, horgásztó

Nevezés a rajthelyszínen:

rövid távra: 8–9 óra között

hosszú távra: 7–8 óra között

Nevezési díj: 14 éves korig: 300 Ft

felno”tteknek: 600, 800 Ft

ÚTVONAL 

10 km-es táv:

Sportcsarnok – Kálvária – Bulgárkert – régi strand  

– patakmeder – Ho”sök tere – horgásztó

25 km-es táv:

Sportcsarnok – Kálvária – Bulgárkert – régi strand  

– patakmeder – Fót – Öregpáskom – Középhegy 

– Hősök tere – horgásztó

A túrázókat az elleno”rzo” pontokon frissíto”vel 

kínáljuk, és a kutyákat is uzsonnával várjuk. 

Szeretett
el várun

k minden mozogni, 

túrázni 
vágyót!

További i
nformációk: 

Bíróné Tóth Erika Tel: 06 30 9346 028

 

Támogatók:
   

Csömör Nagyközség 

Önkormányzata

Csömöri Sport -és 

Szabadido”-szervezo” 

Nonprofit kft.
                

       

Csömöri Nordic 

Walking Csapat
                

       

Varga Húsbolt

Széchenyi utcai 

zöldséges

Szikametro 89 Kft.

Bollog János

Csömöri horgásztó

Csömörön itthon vagy, 

       ismerd meg jobban!      
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Art of Life Szalon • 1161 Budapest, Rózsa utca 20.
Web: www.artoflife-szalon.hu • Tel: +36 30 948 4555

Aktuális ajánlataink az Art of Life Szépség- és egészségszalonban
• A nyirokmasszázs ereink és immunrendsze-

rünk tréningje. Rendszeres alkalmazása serkenti 
a salakanyagok eltávolítását, megszünteti a nyirok 
pangását, és elősegíti a test regenerálódását – érse-
bész orvos ajánlásával.

AKCIÓ: 10+1 alkalmas bérlet (amely egy 
kúrának felel meg) 49.500 Ft helyett most 
33.000 Ft-ért! Részletek: www.artoflife-
szalon.hu/nyirokmasszázs

• Mindenki számára problémát okozhat a nem-
kívánatos szőrnövekedés, a test különböző terüle-
tein. Tartós megoldást jelent az E-light szőrtelenítés.  Részle-
tek: www..artoflife-szalon.hu/e-light

Szalonunkban a fenti ajánlatokon kívül számos korszerű, és 
nagyszerű szolgáltatással és kezeléssel állunk az egészségük 
és szépségük megőrzésére vágyó vendégeink szolgálatára. Ér-
deklődjön telefonon, vagy nézzen körül honlapunkon! Várjuk 
szeretettel ingyenes konzultációra, hogy megtalálhassuk az Ön 
számára legmegfelelőbb kezelést, szolgáltatást – hogy újra jól 
érezze magát a „bőrében”!

Kertvárosi Időutazások: 
villák, csoki, Ikarus

Időutazók bringatúrája Mátyásföldön

Fotó: Fehér Martin

Szeptember 24-én, 9.00-17.00 VARÁZSLATOS GÖ-
DÖLLŐ: Királyi Váró, kastélykert, pálmaház, Királyi Kastély 
(az állandó kiállításra nem megyünk be), Léda villa, egyetem, 
Máriabesnyői kegytemplom, Grassalkovich kripta, ebéd.

29-én 19.00 HOLDVILÁGOS ZENÉS SÉTA Mátyásföldön. 
A pislákoló utcai lámpák fényénél romantikus történetek hangza-
nak el a ’20-as, ’30-as évekből, sok korabeli aláfestő muzsikával, 
2 órában (péntek!)

30-án 9.00-17.00 A REKORDOK VÁROSA: VERESEGY-
HÁZ: Medveotthon, retróbuszos városnézés, nagypiac, kiállítá-
sok, új templom, régészeti ásatás a középkori templomban, ebéd. 
Jelentkezés: szept. 26-ig!

Október1-jén 10.00 A CAPRERA-FORRÁSTÓL A VAD-
REGÉNYES CSOBAJ-BÁNYÁIG. Séta a természetben 
Cinkotán: kispatak, tavacska, úri fürdő, bezárt strand.

1-jén 15.00 BÁLOZÓ MÁTYÁSFÖLD. Csodálatos villák 
közt sétálunk, négy egykori báltermet belülről is megnézünk: a 
Mátyás király szállodát (ma Corvin Gimnázium), az MLTC szék-
házat, az Erzsébetligeti Színházat, és betérünk egy villába, a Kert-
városi Helytörténeti Gyűjteménybe.

3-án 10.00 IKARUS GYÁR, retróbuszozással, és séta az új-
mátyásföldi villanegyedben (kedden!).

7-én 14.00 CINKOTA A-Z-IG: templomok, kiállítások, iskola, 
pincemúzeum, községháza-kultúrház, öregtemető, szüreti mulat-
ság a tájházban (ingyenes).

8-án 13.30 BRINGATÚRA a NAPLÁS-TÓIG, és a mátyás-
földi villanegyedben, kihangosítós idegenvezetéssel (ingyenes).

14-én, 21-én és 28-án 14.00 MÁTYÁSFÖLD LEGSZEBB VIL-
LÁI I. Pilóta utca védett villái, Dozzi-villa (kívülről), bemegyünk a ka-
tolikus és a festett kazettás mennyezetű evangélikus templomba, vala-
mint a volt szovjet katonai főparancsnokságra. (A többi időpont betelt.)

15-én 9.00-16.00 AZ ISMERETLEN GYÖNGYSZEM: FÓT. 
Ybl-féle Károlyi-kastély, hatalmas park, romantikus négytornyos 
templom, Németh Kálmán Emlékház, ebéd. Jelentkezés: okt. 10-ig!

22-én 14.00 KASTÉLYTÓL ZÁRDÁIG: Nagyiccétől Sasha-
lomig, Festetics-kastély (kívülről), határkő, parkok, kilátó, refor-
máció emlékműve, katolikus templom- és zárdalátogatás.

23-án 13.00 CSOKIMÚZEUM ÉS ÁRPÁDFÖLD nevezetes-
ségei, csokikóstolással, a séta végén megtekinthető a Tóth Ilonka 
Emlékház. 6 éven felülieknek!

29-én 10.00 AUTÓBUSZOS KÖRTÚRA a Kertvárosban.
November 1-jén, 10.00 FIUMEI ÚTI SÍRKERT, a Deák- és 

Kossuth-mauzóleum megtekintésével.
4-én 9.30 HARCOK NYOMAI a kertvárosban: háborúk, 

1956. Történészekkel sétálunk a szentmihályi öregtemetőben, a 
Tóth Ilonka emlékházban vetítéses előadás és beszélgetés. Várjuk 
a családi történeteket előzetesen emailben vagy telefonon!

A 3 órás séták díja: felnőtt 1200 Ft, diák, nyugdíjas 900 Ft, a 
csokikóstolós sétán 1900-1600 Ft, buszos túra 10. 29-én 1800 Ft, Gö-
döllő 2900 Ft, Fót 2900 Ft, Veresegyház 3600 Ft + ebéd 1000-1500 
Ft (előre utalandó). 10 éves korig ingyenes (kivéve a csokimúzeumos 
sétán és a városlátogatásokon). Az ingyenes sétákat a Múzeumok 
Őszi Fesztiválja programsorozat támogatása teszi lehetővé.

Előzetes jelentkezés szükséges, ekkor derül ki az indulási hely-
szín: 0620/9310-800, kertvarosiidoutazo@gmail.com. A progra-
mokban változás előfordulhat! Részletes program Kertvárosi Idő-
utazó facebook oldalán vagy hírlevélben.    Benedek Ágnes

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!

Már ötkarikás formában…

Második helyezés az Universiadén
Az Ikarus BSE atlétikai szak-

osztályából az elmúlt negyven 
évben nagyon sok tehetség ke-
rült ki. Ám csak kevesekről volt 
elmondható, hogy az utánpót-
láskori jó formát a felnőtt kor-
osztályba is át tudta menteni. A 
kevesek közé tartozott (és tarto-
zik ma is) Gyürkés Viktória, aki-
nek a neve 10-15 éve szinte min-
den kerületi atlétikai híradásban 
szerepelt. Az is már több mint 
tíz éve történt, hogy, miután a 
14-15 éves korosztályban meg-
nyerte a 800 méteres női síkfu-
tást a hagyományos dortmundi 
fedettpályás atlétikai versenyen, 
az akkori edzője, id. Tomhauser 
István azt találta mondani, hogy 
„ez a lány egyszer még olimpián 
fog szerepelni.”. 

Hittünk is meg nem is a jó 
szemű mesternek, de a kétkedé-
sünket nagyjából el is nyomta, 
hogy akkortájt minden az Ika-
rus történetének eddigi legna-
gyobb egyéniségéről, Kiss Dani-
ról szólt. 110 méteres gátfutónk 
2006-ban kezdte meg nagy me-
netelését a felnőtt világversenye-
ken. (A göteborgi felnőtt EB-n 
elért hetedik helyezése akkori-
ban csodaszámba ment.) 

Azonban ez a törékeny alkatú 
kamaszlány gondoskodott arról, 
hogy az ő nevét is memorizál-
juk. Az ikarusos atléták év végi 
záróünnepségén például hoz-
zászokhattunk, hogy az egyik 
legtöbbször hallott név az övé 
volt, köszönhetően annak, hogy 
évente akár 8-9 magyar bajnoki 
címet is képes volt begyűjteni, 
mellyel nagymértékben hoz-
zájárult ahhoz, hogy a mátyás-
földi klub a hazai egyesületek 
rangsorában már akkoriban (a 
jelenlegi atlétikai centrum előtti 

nehéz időszakban) is rendre elő-
kelő helyen tudott végezni. De 
Viki nemcsak itthon, hanem a 
nemzetközi mezőnyben is rend-
re figyelemre méltó eredménye-
ket produkált. 

Az említett dortmundi ver-
senyt követő évben kvalifikál-
ta magát az ostravai ifjúsági 
világbajnokságra. Két évvel 
később pedig az olaszországi 
Bressanone-ban rendezett vébén 
már a döntőbe is bejutott (8. lett). 
A cinkotai lány, ahogy csepere-
dett, úgy lett egyre jobb atléta, 
aki olyan rangos világversenye-
ken képviselhette a magyar (és 
a kertvárosi) színeket, mint az 
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tivál, a junior világbajnokság, az 
Universiade, mezei futó Európa-
bajnokság, majd a felnőtt Euró-
pa-bajnokság.

Természetesen az ő pálya-
futásában is akadtak nehéz pil-
lanatok. A felnőtt korba lépve 
például többször edzőt, illetve 

távot váltott (a 800-ról 1500 mé-
terre, majd 3000 méter akadály-
ra).  Nem volt egyszerű időszak, 
akadtak pillanatok, amikor a 
pályafutása is veszélybe került, 
ám szerencsére Viki sebessé-
géhez mérten gyorsan vissza-
talált a rekortánra, és ma már 
Berkovics Imre irányításával 
jobban fut, mint valaha, amit 
az eredményeivel is bizonyítani 
tud. Ezen a nyáron pedig min-
den eddiginél jobban odatette 
magát. 

Életében először kvalifikálni 
tudta magát egy felnőtt világ-
bajnokságra, ahol ugyan még 
nem sikerült a döntőbe jutás, de 
a londoni teljesítménye így is el-
ismerésre méltó volt. Majd alig 
néhány héttel később, a Tajpei-
ben rendezett Universiade-n 
már nemcsak a finálé, hanem az 
éremszerzés is összejött neki. A 
főiskolai vébén 3000 méter aka-
dályon elért második helyezé-
se azért olyan gyors siker volt, 
amely sokakat meglepett. A 
versenyt követően Viki is úgy 
nyilatkozott, hogy előzetesen a 
két évvel korábbi tizedik helye-
zésénél szeretett volna jobbat 
futni, és abban reménykedett, 
hogy talán sikerül az első hat-
ban végeznie. Hát, ezt a vára-
kozást az Universiade-ezüsttel 
jócskán túlszárnyalta!

És akkor kanyarodjunk visz-
sza az elején elmondottakhoz, 
2020-ban, Tokióban újból 
olimpiát rendeznek, és ha Vi-
ki lendülete kitart addig, ak-
kor joggal reménykedhetünk 
majd abban, hogy 2008 és 2012 
(Kiss Dani) után ismét lesz egy 
kertvárosi atléta a nyári ötkari-
kás játékokon.

Riersch Tamás

Tajpeiben ezüstöt hozott a 
cinkotai Gyürkés Viktóriá-
nak a kabalamaci

MEGNYITOTTUK ITALBOLTUNKAT!!!

Várjuk Önöket széles
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ITALFUTÁR szolgálatunk is mûködik.
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30%-kal nőtt a pedagógusszakra jelentkezők száma

Újra emelkedik  
a pedagógusok bére
 Ismét magasabb fizetés-
re számíthatnak 2017 szep-
temberétől a pedagógusok, 
akkor fejeződik be ugyanis 
a 2013-ban beígért béreme-
lés újabb üteme. 

 Mediaworks-összeállítás,
kozpontiszerkesztoseg@mediaworks.hu

OKTATÁS Az elmúlt évtizedek 
egyik legjelentősebb pedagó-
gusbér-fejlesztése folytatódik 
szeptemberben, az érintettek 
hét–tízezer forinttal maga-
sabb fizetésre számíthatnak. 
A pedagógusok bére az elmúlt 
néhány évben átlagosan öt-
ven százalékkal emelkedett.  
2010-ben, amikor a jelenlegi 
kormány átvette az ország ve-
zetését, a pedagógusok anyagi 
és erkölcsi elismertsége igen 
alacsony volt. Éppen ezért a 
pedagógusok voltak az elsők, 
akiknek életpályamodellt és 
átfogó, többéves béremelési 

programot indított a kabinet. 
Hét évvel ezelőtt egy húsz éve 
tanító, főiskolai végzettségű 
pedagógus bruttó 149 ezer fo-
rintot keresett, míg az idei év 
végére a fizetése bruttó 301 
ezer forint lesz. A béremelés 
érinti az óvónőket, az óvoda-
pedagógusokat, a logopéduso-
kat, a fejlesztő pedagógusokat, 
a felsőfokú végzettségű bölcső-
dei nevelőket, valamint a terü-
leti gyermekvédelmi szakszol-
gálatnál dolgozó örökbefoga-
dási tanácsadókat is.

A fizetések rendezése ha-
tással van a pályaválasztás-
ra is. Ma már egyre több fi-

atal dönt a pedagógus-élet-
pálya mellett. Egy fiatal, pá-
lyakezdő, főiskolai végzett-
ségű óvodai pedagógus, vagy 
pályakezdő, főiskolán tanult 
bölcsődei nevelő bruttó bére 
is emelkedett, méghozzá hat-
vanezer forinttal. Valószínű-
leg a béremeléseknek is kö-
szönhető, hogy rövid idő alatt 
harminc százalékkal nőtt a 
pedagógusszakra jelentkezők 
száma. Ez azt is jelzi, hogy 
egyre többen látják kiszámít-
hatónak, vonzónak a pályát. 
Palkovics László oktatási ál-
lamtitkár korábban azt mond-
ta: 2013 és 2016 között ötezer-

rel nőtt a tanárok száma. Hoz-
zátette: a kormány folyamato-
san korrigálja a korábban be-
vezetett bolognai rendszert, 
amely hozzájárult a szakta-
nárok hiányához. Ismertet-
te, hogy 2010-hez képest 552 
milliárd forinttal többet költ a 
kormány oktatásra, jövőre a 
köznevelés mintegy 71 milli-
árdos többletet kap.

A 2012-es esztendőhöz ké-
pest jövőre 315 milliárd fo-
rinttal több jut a pedagógu-
sok béremelésére, amellyel a 
kormány azt szeretné elérni, 
hogy a tanítók és tanárok meg-
becsülést, a diákok pedig jobb 
minőségű oktatást, versenyké-
pes tudást kapjanak. Maruzsa 
Zoltán köznevelési helyettes 
államtitkár azt mondta, kibő-
vítenék a nehéz körülmények 
között végzett munkáért járó, 
eddig kizárólag területi ala-
pon biztosított pótlékot a pe-
dagógusok körében. 

Minősítéssel még magasabb a fizetés
Egyelőre 13 423 pedagógus 
vett részt az idén a minősítési 
eljárásban, ami lehetővé teszi, 
hogy jövőre magasabb fizetési 
kategóriába lépjenek az érin-

tettek. Az Oktatási Hivatal köz-
lése szerint, a jövő évi eljárá-
sokra eddig 10 502-en jelent-
keztek, de várják a további pá-
lyázókat is.

Ismét vonzó a pedagógusi pálya, jelentősen emelkedett azok száma, akik ezen a területen helyezkednének el fotó: Shutterstock

diploma:  
jól vizsgázott  
a segítő 
program
EREDMÉNY Visszakapják el-
ső sikeres közép- vagy felső-
fokú komplex nyelvvizsgá-
juk árát jövő évtől a 35 évnél 
fiatalabbak, a 34.500 forin-
tig terjedő kedvezményt nem 
csak a felsőoktatásban tanu-
lók, hanem bárki igénybe ve-
heti. A kormány azután dön-
tött így, hogy időközben le-
zárult a Diplomamentő Prog-
ram, amelyben 6363-an tanul-
tak nyelvet és vizsgáztak si-
kerrel. Viszont továbbra is di-
ákok tízezrei maradtak a dip-
lomájuk nélkül, mert nem sze-
rezték meg a végzettséghez 
szükséges nyelvvizsgát, 2006 
és 2013 között nagyjából öt-
venezren jártak hasonló cipő-
ben. Az Oktatási Hivatal ada-
tai szerint 2014-ben 8500-an, 
2015-ben 9354-en, tavaly pe-
dig 11 708-an nem vehették át 
a diplomájukat nyelvvizsga hi-
ánya miatt. Az adatokból kitű-
nik, hogy a bajbajutottak szá-
ma évről évre magasabb, és 
rövidesen újra eléri az ötven-
ezret. Árnyalja a képet, hogy 
2020-tól már felvételi követel-
mény lenne a középfokú nyelv-
vizsga. Korábban Rétvári Ben-
ce és Palkovics László állam-
titkárok úgy vélekedtek, hogy 
a nyelvtanításról az iskolának 
kell gondoskodnia, és a közok-
tatás alkalmas arra, hogy a ta-
nulókat eljuttassa a középfokú 
nyelvvizsgáig. A közelmúltban 
nagyjából 17 ezer gyerek be-
vonásával országos felmérés  
indult a középiskolások nyelv-
tudásának feltérképezésére, 
ez alkalommal megkérdezik a 
diákok, a szülők és a tanárok  
véleményét is. A szaktárcáknak 
jövő év június 30-áig stratégi-
át kell alkotnia az iskolai nyelv-
oktatás 2018–2027 közötti  
fejlesztésére. A nyelvvizsgázók 
között legtöbben húsz év alatti-
ak, és az angol nyelvet a német 
követi a népszerűségi listán.

Diákhitel: 
nagy segítség 
a gyermeket 
vállalóknak
TÁMOgATÁS Jövő januártól az 
első gyermek születésekor 
felfüggesztik az édesanyák 
diákhitel-törlesztését. A má-
sodik gyermek világra jötte-
kor elengedik a tartozás felét, 
a harmadiknál pedig a tel-
jes összeget, hogy ily módon 
is könnyítsenek a gyermeket 
vállaló anyák életén. A felső-
oktatást most elkezdőknek le-
hetőségeik és terveik felméré-
se után mihamarabb érdemes 
azt is eldönteniük, hogy fel-
vegyenek-e diákhitelt. Mint 
arról beszámoltunk, a sza-
bad felhasználású Diák hitel 
1-et a 2001. évi indulásától ta-
valy év végéig több mint 354 
ezren vették igénybe, össze-
sen 294,3 milliárd forint ösz-
szegben. A kötött felhaszná-
lású Diákhitel 2 lehetőségét 
közel 25 ezren használták 
fel, összesen 20,2 milliárd fo-
rint összegben. A hitelt álta-
lában 11 tanulmányi félévre 
lehet igényelni. A szabad fel-
használású Diákhitel 1-et ál-
lami ösztöndíjas és önköltsé-
ges képzésben részt vevő hall-
gatók is felvehetik, akár nap-
pali, esti, levelező tagozaton, 
vagy távoktatásosban tanul-
nak. A Diákhitel 1 esetében 
a legkisebb összeg havi 15, a 
legmagasabb havi 50 ezer fo-
rint, de – maximum 250 ezer 
forintig – van mód arra is, 
hogy a diák egy összegben 
vegyen fel öthavi hitelt. A Di-
ákhitel 2-nél az önköltséges 
képzésben tanuló diák any-
nyi hitelhez juthat, amennyi-
be az oktatás kerül, az össze-
get közvetlenül a felsőoktatá-
si intézmény kapja meg. A ka-
mat mértékét kormányrende-
letben határozzák meg, jelen-
leg 2,3 százalék. A tartozás 
törlesztése általában – kivé-
ve a fentebb említett anyuká-
kat – a jogviszony megszűné-
se után kezdődik.  MW

Tématámogatás. Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Nőtt a gyermekek szünidei étkeztetésére fordított pénz is

Hamarosan érkeznek  
az ingyenes tankönyvek
ISKOlA Több mint egymillió 
diák kap ingyen tankönyvet 
augusztus végéig. A kormány 
döntése alapján az új tanévtől 
már nemcsak az alsó tagoza-
tos diákok, hanem az 5–9. osz-
tályos tanulók is ingyen jut-
nak a tankönyvekhez. Erre 
12 milliárd forintot különítet-
tek el a költségvetésben – is-
mertette a részleteket Rétvári 
Bence, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma parlamenti ál-
lamtitkára. A politikus jelez-
te, hogy a szeptemberi családi 
pótlékot is több mint egy hét-
tel korábban, augusztus végén 
folyósítják, mivel sok család-
nak fokozott anyagi megter-
helést jelent az iskolakezdés.

A Könyvtárellátó (KELLO) 
szerint nem lesz gond az is-
kolakezdéskor, mert időben 
megérkeznek az oktatási in-
tézményekbe a kiadványok. 

A tízmilliomodik tankönyv 
már július 19-én, vagyis ha-
táridő előtt elkészült, a kiad-
ványok nagy részét Debrecen-
ben, az Alföldi Nyomdában 
gyártották. A magyar könyv-
nyomtatási kapacitás 70 szá-
zalékával rendelkező konzor-
cium idén 1001 különböző ál-
lami tankönyv nyomtatására 
kapott megrendelést. A nyom-

dai munkák befejezése után a 
KELLO elkezdte kiszállítani a 
tankönyvcsomagokat.

Jelentősen nőtt a gyermekek 
szünidei étkeztetésére fordí-
tott pénz is. Rétvári Bence ko-
rábban azt nyilatkozta, hogy 
2010-óta közel 50 százalék-
kal, 370 forintról 570 forint-
ra emelkedett az egy gyermek 
egynapi nyári szünidei étkez-

tetésére fordított összeg. Mint 
kifejtette, az étkeztetés időtar-
tama 54 napról 70 napra nőtt, 
a napi költségkeret emelésé-
vel pedig bőségesebb és jobb 
minőségű ételt kapnak a szü-
netben a szociálisan rászoru-
ló gyerekek.

A szünidőben naponta több 
mint 136 ezer gyermek szá-
mára kértek szüleik szünidei 
étkeztetést. Rétvári Bence azt 
is közölte, hogy idén mintegy 
74 milliárd forintot költ a kor-
mány ingyenes, illetve ked-
vezményes gyermekétkezte-
tésre, ami már több mint két 
és félszerese annak, amit az 
MSZP-kormány az utolsó évé-
ben, 2010-ben biztosított erre 
a célra. 

Mindemellett a tehetősebb 
önkormányzatok maguk is 
hozzájárulnak a szünidei ét-
keztetés ellátásához.  MW

Időben érkeznek a tankönyvek fotó: MTI

Tanulási nehézség? 
Van megoldás!
NEVElÉS Sokkal nagyobb se-
gítséget kapnak a jövőben a 
beilleszkedési, tanulási, ma-
gatartási (BTM) nehézségek-
kel küzdő gyerekek. A több 
tízezer fiatalt érintő problé-
mákat megpróbálják teljesen 
felszámolni. Szeptembertől a 
védőnők már hároméves kor-
ban megkezdik azt a szűrést, 
amit korábban öt éves korban 
indítottak el. A szakmai szer-
vezetek 10 éve vártak a módo-
sításra, amely pont azt akadá-
lyozza meg, hogy az érintett 
gyermekek kilátástalan hely-
zetbe jussanak – értékelte a 
változásokat Mosányi Emőke, 
a Fővárosi Pedagógiai Szol-
gálat főigazgatója. Az ügyben 
már konkrét tapasztalatok 
vannak. Hozzátette: „ha idő-
ben adjuk meg a segítséget, 
ezek a problémák nem fog-
nak egymásra rakódni, foko-
zódni, így nem fordulhat elő, 
hogy behozhatatlan lemara-
dással kell szembenéznünk, 
amikor már rákényszerülünk 
a mentesítésre, amivel valójá-

ban semmit nem oldunk meg”. 
A minél korábbi beavatkozás-
sal azt szeretnék elérni a jö-
vőre nézve, hogy a nehézség-
gel küzdő BTM-tanulók eseté-
ben szükségtelenné váljon a 
mentesítés problematikája – 
mondta Mosányi Emőke. Hoz-
zátette: a gyermekeknek zsák-
utca volt a tantárgyi felmentés 
rendszere. A továbbtanulás-
nál a szakmaválasztás szint-
jén is nehéz helyzetbe kerül-
nek. Kevés olyan képzés van, 
ahol pl. a számolási készség-
re nincs szükség. A szakkép-
zések terén is meg van hatá-
rozva, hogy milyen osztályza-
tokat kell vinni. Akinek nincs 
osztályzata egy szükséges 
tárgyból, az nulla pontot visz, 
túljelentkezéskor nem fogják 
felvenni arra, amire szeret-
né. Nem az a célunk, hogy a 
gyerekek leérettségizzenek, 
hanem az, hogy az életben ők 
teljes értékű családfők, csa-
ládanyák, munkavállalók le-
gyenek és sikeresnek érezzék 
magukat – tette hozzá.

Tématámogatás. Készült Magyarország kormánya támogatásával.

Hét évvel ezelőtt egy húsz éve 
tanító, főiskolai végzettségű 
pedagógus bruttó 149 ezer fo-
rintot keresett, míg az idei év 
végére a fizetése bruttó 301 
ezer forint lesz. A béremelés 
érinti az óvónőket, az óvoda-
pedagógusokat, a logopéduso-
kat, a fejlesztő pedagógusokat, 
a felsőfokú végzettségű böl-
csődei nevelőket, valamint a 
területi gyermekvédelmi szak-
szolgálatnál dolgozó örökbefo-
gadási tanácsadókat is.

A fizetések rendezése hatás-
sal van a pályaválasztásra is. 
Ma már egyre több fiatal dönt 

a pedagógus-életpálya mel-
lett. Egy fiatal, pályakezdő, 
főiskolai végzettségű óvodai 
pedagógus, vagy pályakezdő, 
főiskolán tanult bölcsődei ne-
velő bruttó bére is emelkedett, 
méghozzá hatvanezer forinttal. 
Valószínűleg a béremeléseknek 
is köszönhető, hogy rövid idő 
alatt harminc százalékkal nőtt 
a pedagógusszakra jelentke-
zők száma. Ez azt is jelzi, hogy 
egyre többen látják kiszámítha-
tónak, vonzónak a pályát. Pal-
kovics László oktatási államtit-
kár korábban azt mondta: 2013 
és 2016 között ötezerrel nőtt a 

tanárok száma. Hozzátette: a 
kormány folyamatosan korri-
gálja a korábban bevezetett bo-
lognai rendszert, amely hozzá-
járult a szaktanárok hiányához. 
Ismertette, hogy 2010-hez ké-
pest 552 milliárd forinttal töb-
bet költ a kormány oktatásra, 
jövőre a köznevelés mintegy 71 
milliárdos többletet kap.

A 2012-es esztendőhöz ké-
pest jövőre 315 milliárd forint-
tal több jut a pedagógusok bér-
emelésére, amellyel a kormány 
azt szeretné elérni, hogy a ta-
nítók és tanárok megbecsülést, 
a diákok pedig jobb minőségű 
oktatást, versenyképes tudást 
kapjanak. Maruzsa Zoltán köz-
nevelési helyettes államtitkár 
azt mondta, kibővítenék a ne-
héz körülmények között végzett 
munkáért járó, eddig kizárólag 
területi alapon biztosított pótlé-
kot a pedagógusok körében.

Ismét magasabbfizetésre 
számíthatnak 2017 
szeptemberétől a peda-
gógusok, akkor fejeződik 
be ugyanis a 2013-ban 
beígért béremelés újabb 
üteme. 

OKTATÁS Az elmúlt évtizedek 
egyik legjelentősebb pedagó-
gusbér-fejlesztése folytatódik 
szeptemberben, az érintettek 
hét–tízezer forinttal maga-
sabb fizetésre számíthatnak. 
A pedagógusok bére az el-
múlt néhány évben átlagosan 
ötven százalékkal emelkedett.  
2010-ben, amikor a jelenlegi 
kormány átvette az ország ve-
zetését, a pedagógusok anyagi 
és erkölcsi elismertsége igen 
alacsony volt. Éppen ezért a 
pedagógusok voltak az elsők, 
akiknek életpályamodellt és 
átfogó, többéves béremelési 
programot indított a kabinet. 

2017. x x., kedd8 belföld–külföld

30%-kal nőtt a pedagógusszakra jelentkezők száma

Újra emelkedik  
a pedagógusok bére
 Ismét magasabb fizetés-
re számíthatnak 2017 szep-
temberétől a pedagógusok, 
akkor fejeződik be ugyanis 
a 2013-ban beígért béreme-
lés újabb üteme. 

 Mediaworks-összeállítás,
kozpontiszerkesztoseg@mediaworks.hu

OKTATÁS Az elmúlt évtizedek 
egyik legjelentősebb pedagó-
gusbér-fejlesztése folytatódik 
szeptemberben, az érintettek 
hét–tízezer forinttal maga-
sabb fizetésre számíthatnak. 
A pedagógusok bére az elmúlt 
néhány évben átlagosan öt-
ven százalékkal emelkedett.  
2010-ben, amikor a jelenlegi 
kormány átvette az ország ve-
zetését, a pedagógusok anyagi 
és erkölcsi elismertsége igen 
alacsony volt. Éppen ezért a 
pedagógusok voltak az elsők, 
akiknek életpályamodellt és 
átfogó, többéves béremelési 

programot indított a kabinet. 
Hét évvel ezelőtt egy húsz éve 
tanító, főiskolai végzettségű 
pedagógus bruttó 149 ezer fo-
rintot keresett, míg az idei év 
végére a fizetése bruttó 301 
ezer forint lesz. A béremelés 
érinti az óvónőket, az óvoda-
pedagógusokat, a logopéduso-
kat, a fejlesztő pedagógusokat, 
a felsőfokú végzettségű bölcső-
dei nevelőket, valamint a terü-
leti gyermekvédelmi szakszol-
gálatnál dolgozó örökbefoga-
dási tanácsadókat is.

A fizetések rendezése ha-
tással van a pályaválasztás-
ra is. Ma már egyre több fi-

atal dönt a pedagógus-élet-
pálya mellett. Egy fiatal, pá-
lyakezdő, főiskolai végzett-
ségű óvodai pedagógus, vagy 
pályakezdő, főiskolán tanult 
bölcsődei nevelő bruttó bére 
is emelkedett, méghozzá hat-
vanezer forinttal. Valószínű-
leg a béremeléseknek is kö-
szönhető, hogy rövid idő alatt 
harminc százalékkal nőtt a 
pedagógusszakra jelentkezők 
száma. Ez azt is jelzi, hogy 
egyre többen látják kiszámít-
hatónak, vonzónak a pályát. 
Palkovics László oktatási ál-
lamtitkár korábban azt mond-
ta: 2013 és 2016 között ötezer-

rel nőtt a tanárok száma. Hoz-
zátette: a kormány folyamato-
san korrigálja a korábban be-
vezetett bolognai rendszert, 
amely hozzájárult a szakta-
nárok hiányához. Ismertet-
te, hogy 2010-hez képest 552 
milliárd forinttal többet költ a 
kormány oktatásra, jövőre a 
köznevelés mintegy 71 milli-
árdos többletet kap.

A 2012-es esztendőhöz ké-
pest jövőre 315 milliárd fo-
rinttal több jut a pedagógu-
sok béremelésére, amellyel a 
kormány azt szeretné elérni, 
hogy a tanítók és tanárok meg-
becsülést, a diákok pedig jobb 
minőségű oktatást, versenyké-
pes tudást kapjanak. Maruzsa 
Zoltán köznevelési helyettes 
államtitkár azt mondta, kibő-
vítenék a nehéz körülmények 
között végzett munkáért járó, 
eddig kizárólag területi ala-
pon biztosított pótlékot a pe-
dagógusok körében. 

Minősítéssel még magasabb a fizetés
Egyelőre 13 423 pedagógus 
vett részt az idén a minősítési 
eljárásban, ami lehetővé teszi, 
hogy jövőre magasabb fizetési 
kategóriába lépjenek az érin-

tettek. Az Oktatási Hivatal köz-
lése szerint, a jövő évi eljárá-
sokra eddig 10 502-en jelent-
keztek, de várják a további pá-
lyázókat is.

Ismét vonzó a pedagógusi pálya, jelentősen emelkedett azok száma, akik ezen a területen helyezkednének el fotó: Shutterstock

diploma:  
jól vizsgázott  
a segítő 
program
EREDMÉNY Visszakapják el-
ső sikeres közép- vagy felső-
fokú komplex nyelvvizsgá-
juk árát jövő évtől a 35 évnél 
fiatalabbak, a 34.500 forin-
tig terjedő kedvezményt nem 
csak a felsőoktatásban tanu-
lók, hanem bárki igénybe ve-
heti. A kormány azután dön-
tött így, hogy időközben le-
zárult a Diplomamentő Prog-
ram, amelyben 6363-an tanul-
tak nyelvet és vizsgáztak si-
kerrel. Viszont továbbra is di-
ákok tízezrei maradtak a dip-
lomájuk nélkül, mert nem sze-
rezték meg a végzettséghez 
szükséges nyelvvizsgát, 2006 
és 2013 között nagyjából öt-
venezren jártak hasonló cipő-
ben. Az Oktatási Hivatal ada-
tai szerint 2014-ben 8500-an, 
2015-ben 9354-en, tavaly pe-
dig 11 708-an nem vehették át 
a diplomájukat nyelvvizsga hi-
ánya miatt. Az adatokból kitű-
nik, hogy a bajbajutottak szá-
ma évről évre magasabb, és 
rövidesen újra eléri az ötven-
ezret. Árnyalja a képet, hogy 
2020-tól már felvételi követel-
mény lenne a középfokú nyelv-
vizsga. Korábban Rétvári Ben-
ce és Palkovics László állam-
titkárok úgy vélekedtek, hogy 
a nyelvtanításról az iskolának 
kell gondoskodnia, és a közok-
tatás alkalmas arra, hogy a ta-
nulókat eljuttassa a középfokú 
nyelvvizsgáig. A közelmúltban 
nagyjából 17 ezer gyerek be-
vonásával országos felmérés  
indult a középiskolások nyelv-
tudásának feltérképezésére, 
ez alkalommal megkérdezik a 
diákok, a szülők és a tanárok  
véleményét is. A szaktárcáknak 
jövő év június 30-áig stratégi-
át kell alkotnia az iskolai nyelv-
oktatás 2018–2027 közötti  
fejlesztésére. A nyelvvizsgázók 
között legtöbben húsz év alatti-
ak, és az angol nyelvet a német 
követi a népszerűségi listán.

Diákhitel: 
nagy segítség 
a gyermeket 
vállalóknak
TÁMOgATÁS Jövő januártól az 
első gyermek születésekor 
felfüggesztik az édesanyák 
diákhitel-törlesztését. A má-
sodik gyermek világra jötte-
kor elengedik a tartozás felét, 
a harmadiknál pedig a tel-
jes összeget, hogy ily módon 
is könnyítsenek a gyermeket 
vállaló anyák életén. A felső-
oktatást most elkezdőknek le-
hetőségeik és terveik felméré-
se után mihamarabb érdemes 
azt is eldönteniük, hogy fel-
vegyenek-e diákhitelt. Mint 
arról beszámoltunk, a sza-
bad felhasználású Diák hitel 
1-et a 2001. évi indulásától ta-
valy év végéig több mint 354 
ezren vették igénybe, össze-
sen 294,3 milliárd forint ösz-
szegben. A kötött felhaszná-
lású Diákhitel 2 lehetőségét 
közel 25 ezren használták 
fel, összesen 20,2 milliárd fo-
rint összegben. A hitelt álta-
lában 11 tanulmányi félévre 
lehet igényelni. A szabad fel-
használású Diákhitel 1-et ál-
lami ösztöndíjas és önköltsé-
ges képzésben részt vevő hall-
gatók is felvehetik, akár nap-
pali, esti, levelező tagozaton, 
vagy távoktatásosban tanul-
nak. A Diákhitel 1 esetében 
a legkisebb összeg havi 15, a 
legmagasabb havi 50 ezer fo-
rint, de – maximum 250 ezer 
forintig – van mód arra is, 
hogy a diák egy összegben 
vegyen fel öthavi hitelt. A Di-
ákhitel 2-nél az önköltséges 
képzésben tanuló diák any-
nyi hitelhez juthat, amennyi-
be az oktatás kerül, az össze-
get közvetlenül a felsőoktatá-
si intézmény kapja meg. A ka-
mat mértékét kormányrende-
letben határozzák meg, jelen-
leg 2,3 százalék. A tartozás 
törlesztése általában – kivé-
ve a fentebb említett anyuká-
kat – a jogviszony megszűné-
se után kezdődik.  MW

Tématámogatás. Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Nőtt a gyermekek szünidei étkeztetésére fordított pénz is

Hamarosan érkeznek  
az ingyenes tankönyvek
ISKOlA Több mint egymillió 
diák kap ingyen tankönyvet 
augusztus végéig. A kormány 
döntése alapján az új tanévtől 
már nemcsak az alsó tagoza-
tos diákok, hanem az 5–9. osz-
tályos tanulók is ingyen jut-
nak a tankönyvekhez. Erre 
12 milliárd forintot különítet-
tek el a költségvetésben – is-
mertette a részleteket Rétvári 
Bence, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma parlamenti ál-
lamtitkára. A politikus jelez-
te, hogy a szeptemberi családi 
pótlékot is több mint egy hét-
tel korábban, augusztus végén 
folyósítják, mivel sok család-
nak fokozott anyagi megter-
helést jelent az iskolakezdés.

A Könyvtárellátó (KELLO) 
szerint nem lesz gond az is-
kolakezdéskor, mert időben 
megérkeznek az oktatási in-
tézményekbe a kiadványok. 

A tízmilliomodik tankönyv 
már július 19-én, vagyis ha-
táridő előtt elkészült, a kiad-
ványok nagy részét Debrecen-
ben, az Alföldi Nyomdában 
gyártották. A magyar könyv-
nyomtatási kapacitás 70 szá-
zalékával rendelkező konzor-
cium idén 1001 különböző ál-
lami tankönyv nyomtatására 
kapott megrendelést. A nyom-

dai munkák befejezése után a 
KELLO elkezdte kiszállítani a 
tankönyvcsomagokat.

Jelentősen nőtt a gyermekek 
szünidei étkeztetésére fordí-
tott pénz is. Rétvári Bence ko-
rábban azt nyilatkozta, hogy 
2010-óta közel 50 százalék-
kal, 370 forintról 570 forint-
ra emelkedett az egy gyermek 
egynapi nyári szünidei étkez-

tetésére fordított összeg. Mint 
kifejtette, az étkeztetés időtar-
tama 54 napról 70 napra nőtt, 
a napi költségkeret emelésé-
vel pedig bőségesebb és jobb 
minőségű ételt kapnak a szü-
netben a szociálisan rászoru-
ló gyerekek.

A szünidőben naponta több 
mint 136 ezer gyermek szá-
mára kértek szüleik szünidei 
étkeztetést. Rétvári Bence azt 
is közölte, hogy idén mintegy 
74 milliárd forintot költ a kor-
mány ingyenes, illetve ked-
vezményes gyermekétkezte-
tésre, ami már több mint két 
és félszerese annak, amit az 
MSZP-kormány az utolsó évé-
ben, 2010-ben biztosított erre 
a célra. 

Mindemellett a tehetősebb 
önkormányzatok maguk is 
hozzájárulnak a szünidei ét-
keztetés ellátásához.  MW

Időben érkeznek a tankönyvek fotó: MTI

Tanulási nehézség? 
Van megoldás!
NEVElÉS Sokkal nagyobb se-
gítséget kapnak a jövőben a 
beilleszkedési, tanulási, ma-
gatartási (BTM) nehézségek-
kel küzdő gyerekek. A több 
tízezer fiatalt érintő problé-
mákat megpróbálják teljesen 
felszámolni. Szeptembertől a 
védőnők már hároméves kor-
ban megkezdik azt a szűrést, 
amit korábban öt éves korban 
indítottak el. A szakmai szer-
vezetek 10 éve vártak a módo-
sításra, amely pont azt akadá-
lyozza meg, hogy az érintett 
gyermekek kilátástalan hely-
zetbe jussanak – értékelte a 
változásokat Mosányi Emőke, 
a Fővárosi Pedagógiai Szol-
gálat főigazgatója. Az ügyben 
már konkrét tapasztalatok 
vannak. Hozzátette: „ha idő-
ben adjuk meg a segítséget, 
ezek a problémák nem fog-
nak egymásra rakódni, foko-
zódni, így nem fordulhat elő, 
hogy behozhatatlan lemara-
dással kell szembenéznünk, 
amikor már rákényszerülünk 
a mentesítésre, amivel valójá-

ban semmit nem oldunk meg”. 
A minél korábbi beavatkozás-
sal azt szeretnék elérni a jö-
vőre nézve, hogy a nehézség-
gel küzdő BTM-tanulók eseté-
ben szükségtelenné váljon a 
mentesítés problematikája – 
mondta Mosányi Emőke. Hoz-
zátette: a gyermekeknek zsák-
utca volt a tantárgyi felmentés 
rendszere. A továbbtanulás-
nál a szakmaválasztás szint-
jén is nehéz helyzetbe kerül-
nek. Kevés olyan képzés van, 
ahol pl. a számolási készség-
re nincs szükség. A szakkép-
zések terén is meg van hatá-
rozva, hogy milyen osztályza-
tokat kell vinni. Akinek nincs 
osztályzata egy szükséges 
tárgyból, az nulla pontot visz, 
túljelentkezéskor nem fogják 
felvenni arra, amire szeret-
né. Nem az a célunk, hogy a 
gyerekek leérettségizzenek, 
hanem az, hogy az életben ők 
teljes értékű családfők, csa-
ládanyák, munkavállalók le-
gyenek és sikeresnek érezzék 
magukat – tette hozzá.

Tématámogatás. Készült Magyarország kormánya támogatásával.
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TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS – 
minőségi munka két év garanciával. Tel: 
403-6962, 06-30-214-5079

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Következő lapszámunk október 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 terén október 24-én reggel 6-tól 8-ig

Szépség 
és egészség

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

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

fÉrfi – női – GYermeKfOdrÁSZ 
hÁZhOZ megy. Tel: 405-1753, 06-70-
576-2778

TiSZTelT KerüleTi lAKOSOK! 
Kórházból történő hazaérkezésüket köve-
tően – amennyiben szakdolgozó (gyógy-
tornász/szakápoló) nem keresi fel ottho-
nukat –, kérem, hívjanak! Cégem neve: 
Patocskai Gyógytorna Stúdió Bt. (10 éves 

Gödöllői munkahelyünk-
re részmunkaidős állás 
betöltésére KeRTéSz 
VéGzeTTSéGű VAGy 
KeRTéSzeTBeN jáR-
TAS, józan életű kollégát 
keresünk. Környékbeli-
ek, helyiek jelentkezé-
sét várjuk. jogosítvány 
szükséges, bérezés 
megegyezés szerint. je-
lentkezni önéletrajzzal 
a ketkerteszkft@gmail.
com e-mail címen.

múlt). Elérhetőség: Patocskai Éva, tel: 06-
30-843-2960

KOZmeTiKÁnKbAn biO ilcSi és 
más profi anyagokkal dolgozunk szolid 
áron. Kezelések (tini is), 3D műszempilla, 
frissítő masszázs, mikrodermabrázió. 
Flabelos, Jade-köves masszázságy, fod-
rászat. Tel: 403-6600, 06-30-391-9639, 
XVI. Veres Péter út 112. (Gerő Optika mel-
lett)

Vállalkozók 
ajánlatai

mihÁlY ÉS TÁRSAI KÁRPITOS, Bútor-
készítő és Lakberendező Bt. Stíl- és mo-
dern bútorok egyedi tervezése, felújítása, 
antik és bőrbútorok restaurálása asztalos-
munkával, bútorszövettel, ajtó- és falikárpit, 
ill. díszítő függönyök és védőhuzatok ké-
szítése. 1165 Bp. Zsélyi A. u. 6. Tel/fax: 
321-0383, 06-30-954-1727

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

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

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

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

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

l l l
cSAlÁdi hÁZAK TERVEZÉSÉT, teljes 
körű hatósági ügyintézést, költségvetés-
készítést, felelős műszaki vezetést reális 
áron, határidőre vállalok. Tel: 06-30-210-
6477

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

AjTó-AblAKjAvíTÁST vÁllAl 
ASZTALOS. Műanyag és fa nyílászárók 
szerelése, szigetelése, átalakítása, zárcse-
réje GARANCIÁVAL! Díjtalan felmérés! 
Kiss Ernő, tel: 06-30-447-4853

hA Tud OlYAn KiS munKÁT, amit 
más nem vállal, mi elvégezzük. Kőműves, 
burkoló, festő, víz-gáz-villanyszerelő, asz-
talos  szakemberek állnak rendelkezésre. 
Konyhák, fürdőszobák felújítását vállaljuk. 
Kéményépítés. Tel: 06-30-782-2025

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

KerTÉPíTÉS GArAnciÁvAl! Park-
fenntartás, térkövezés, füvesítés, terepren-
dezés, automata öntözés, díszkerítések, 
támfalak, kerti tavak, sziklakertek. Tel: 06-
20-942-4269

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

Oktatás
GiTÁrOKTATÁS. Tel: 06-20-922-0086

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

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

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

loGoPÉDIA! Csoportos AFÁZIA-TERÁPIA 
szombatonként: Kistarcsa, Civil-Ház, tel: 06-
30-558-8661, Szücsné Göblyös Erika

HúszÉves szakmai gyakorlattal rendelkező 
tanárnő MATEMATIKA oktatást, TANULÁS 
módszertant, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ foglal-
kozást, korrepetálást vállal általános iskolások 
részére. Tel: 06-30-329-6316

MAteMAtIKA, fizika oktatást, korrepetálást, 
vizsgára való felkészítést vállalok. Tel: 404-
0643, 06-20-226-2935

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

eGyeteMI diplomás tanárnő angol nyelvből 
bármely típusú és szintű nyelvvizsgára vállal 
felkészítést Mátyásföld központjában, a Veres 
Péter úton, egész nap. Tel: 06-30-735-5115

AnGOl nYelvOKTATÁS! Elakadtál a 
nyelvtanban? Nyelvvizsgára készülsz? Origo, 
Euro, Szülőként szeretnéd, ha gyermeked 
gyakorolna a nyáron, hogy biztosabb legyen 
a tudása? Keress nyugodtan, sok türelemmel, 
motivációval várlak. Árak: 2800 Ft/60 perc, 
4 alkalmas „bérlet” 10.000 Ft. Konrád Zsuzsa 
angol tanár, XVI. ker. Tel: 06-30-635-2401

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

AnGol OKTATÁS bármilyen szinten. Kor-
repetálás, KÖZÉPFOKÚ nyelvvizsgára, 
ÉRETTSÉGIRE, FELVÉTELIRE gyors, ha-
tékony felkészítés dinamikus nyelvtanártól, 
délelőtt is. Tel: 403-7949, 06-20-432-4728

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

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

nÉMet nyelvtanítást, nyelvvizsgára felké-
szítést minden szinten – hétvégén is – válla-
lok. Tel: 409-0046, 06-20-438-7638

Ingatlan, lakás
elAdó Mátyásföldön 95 nm-es családi 
ház (+ 25 nm pince, 10 nm-es terasz) 610 
nm-es saroktelken. Rákosszentmihályi 
csere is érdekel, 70 nm körüli, telekkel, 
zuglói csere vagy öröklakás is, értékegyez-
tetéssel. Tel: 06-30-225-5564

elAdó Mátyásföldön 120 nm-es felújí-
tandó ház 800 nm-es telken 47,5 millió 
Ft-os irányáron. Tel: 06-30-940-0494

erZSÉbeT-liGeTi 1,5 szobás lakás 
eladó. Tel: 06-70-549-9053

Eltartás

elTArTÁSi szerződést kötne 56 éves, 
nyugdíj előtt álló ápolónő idős, gyermek-
telen hölggyel vagy úrral, aki Budapesten, 
vagy vonzáskörzetében él. Gépkocsival 
rendelkezem. Tel: 06-70-246-0887

Háztartási gépek javítása 30 éves tapasztalattal
Márkafüggetlen hűtők, klímák, 

villanybojlerek, villanytűzhelyek, mosógépek 
szakszerű javítása

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

elTArTÁSi szerződést kötnék jelentő-
sebb készpénzzel, lakhatási lehetőség 
szükséges. Referenciával rendelkező 60 
éves nő vagyok, sok mindenben tudok se-
gíteni. Telefon: 06-30-593-79-78

Telek
elAdó dupla telek Bagon (2x900 nm). 
Tel: 06-70-368-3067

Kiadó
SAShAlmOn, a Cziráki utcában hosszú 
távra kiadó egy 50 nm-es, földszinti, gon-
dozott parkra néző, világos lakás téglaépü-
letben, két külön nyíló szobával. Nagyon 
jó közlekedés, két megállóra az Örs vezér 
terétől. Fűtés gázkonvektorral. Tel: 06-20-
491-9266

ÁrPÁdfÖld központjában üzlet kiadó 
kiskereskedelmi célra. Tel: 409-0685

KiAdó 25 nm-es épület üzletnek, irodának 
hosszú távra, HÉV- és buszmegálló köze-
lében, Mátyásföldön (összkomfortos, par-
kolóval). Tel: 06-70-620-3285, 06-70-273-
4734

Állás, munka

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

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

szakmunkásaink mellé keresünk segítsé-
get, bejelentett, alkalmazotti munkavi-
szonyba. Kulturált, változatos, barátságos 
munkakörnyezetet és munkaruhát biztosí-
tunk az új csapattagunknak. A cég telep-
helye Kistarcsán van, itt kezdődik a nap. 
A munkavégzés hétfőtől-péntekig történik. 
Ha érdekel a munka, és nincs kedved az 
önéletrajzzal vesződni, hívj minket: 06-
20-611-4877. Ha van önéletrajzod, küldd 
el nekünk az iroda@legkomfort.eu e-mail 
címre és keresni fogunk. Többet szeretnél 
megtudni a tevékenységünkről? Látogass 
el web oldalunkra: www.legkomfort.eu

K NDI
TEREM

Fitness
Szauna
Szolárium

Havibérlet: 7000 Ft
10 alkalmas: 6200 Ft

Napijegy: 1000 Ft

1162 Csömöri út 158.
Tel: 405-1871

Metró Sportpálya emeleti részén

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

Elsõ edzés ingyenes!

bAnK-biZTOSíTÁSi ÉrTÉKeSíTői 
pozíció! Feladat: piacvezető lakossági, 
vállalati termékeink értékesítése, ajánlatok 
készítése, kapcsolattartás meglévő ügy-
feleinkkel, termékeinkkel kapcsolatos in-
formációnyújtás. Elvárás: középfokú vég-
zettség, MS Off ice ismeret, jó 
kapcsolatteremtő képesség. Előnyt jelent: 
felsőfokú végzettség, biztosításközvetítői, 
pénzügyi hatósági vizsga, értékesítői ta-
pasztalat. Kínálunk: támogatási rendszer, 
bankbiztosítási modellben rejlő üzleti elő-
nyök. Jelentkezés: andrea.kapitanyne@
kh.hu

GYerTYAGYÁrTÁSSAl fOGlAlKO-
Zó családi vállalkozás keres női és férfi 
munkaerőket könnyű fizikai munkára, fő- 
vagy mellékállásban. Érdeklődés munka-
időben (8-16h): 06-30-954-9365

GYAKOrlATTAl rendelKeZő és 
SZÁMLAKÉPES ortopédcipészt keresünk. 
Tel: 06-20-332-6181

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

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

GYermeKfelüGYeleTeT vállal nyug-
díjas asszony, elsősorban Árpádföldön. Tel: 
409-0159 (este)

Adásvétel
jOZef AnTiKviTÁS! Készpénzért vá-
sárolok legmagasabb áron festményeket, 
bútorokat, fali-, asztali-, kar- és zsebórákat, 
bronztárgyakat, porcelánokat, ezüsttár-
gyakat, kitüntetéseket, numizmatikát, régi 
bizsukat, brilles ékszereket, borostyán 
ékszereket, antik lakberendezési dísztár-
gyakat, hagyatékot. Kiszállás és érték-
becslés díjtalan. Üzletcím: 1156 Bp. Pás-
komliget út 8. (Újpalotai Vásárcsarnokkal 
szemben) Tel: 06-1-605-7075, 06-30-
9210-915

mindennemű rÉGiSÉGeT vásáro-
lok, díjtalan kiszállással, készpénzért! Bú-
tor, festmény, porcelán, kerámia, bronz 
szobor, hifi, hanglemez, szőnyeg, játékok, 
papíráru, bizsu, órák, könyv, képeslap, ru-

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

www.gumiszerviz16.hu

Gumiabroncs

OBD programozás

TPMS
javítás • autó, motor

szenzorok beépítése

hanemű, katonai kitüntetések, régi dolgok, 
stb. Pintér Nikoletta, tel: 06-1-466-8321, 
06-30-973-4949

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

Jármű
KiA Pride kombi alkatrészek (összes ajtó, 
ülések, hátsó lökhárító), Skoda Felícia két 
hátsó ajtó, fűthető hátsó ablaküveg eladó. 
Tel: 06-20-9392-658

Fáj a háta, dereka, válla?
Jöjjön el egy testmasszázsra!

Holisztikus, svédalapú

MASSZÁZS
kipróbálási kedvezménnyel

csak 4000 Ft – teljes test

vagy házhoz
megyek!

Rákosszentmihályon

Ferenci András:
20/472-1223

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

Feladási határidő a következő számba: 2017. október 12.

HH Aprók az interneten

A bfvK Zrt. azonnali felvételre ingatlanok 
karbantartására villanyszerelő, vízszerelő 
és segédmunkás, takarító-kertész kollé-
gákat keres. Kapcsolat: Schumann László, 
tel: 06-30-543-5121

KiSTArcSAi munKAhelYre 2017. 
október 1-i kezdéssel szakképzett szaká-
csot felveszünk. Önéletrajzokat kérem 
elküldeni a papnek@lutheran.hu e-mail-
címre, vagy postán: Evangélikus Szeretet-
otthon, 2143 Kistarcsa, Szent László u. 2. 
címre. Érdeklődni: 06-20-824-8000

KiSTArcSAi munKAhelYre októ-
ber 16-tól teljes munkaidős állásra karban-
tartó-sofőr pozícióba munkavállalót felve-
szünk. Bérezés a KJT. szerint. Az állás 
betöltéséhez B kategóriás jogosítvány 
alapfeltétel. Jelentkezéseket, önéletrajzo-
kat a papnek@lutheran.hu e-mailcímre, 
vagy postán az Evangélikus Szeretetott-
hon, 2143 Kistarcsa, Szent László u. 2. 
címre várjuk. Érdeklődni: 06-20-824-8000

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

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

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

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

redőnYÖK, reluxÁK, szúnyoghálók, 
napellenzők, szalagfüggönyök és mű-
anyag nyílászárók készítése, javítása. 
ÁLLANDÓ AKCIÓK! Bp. XVI. ker. Rózsa 
u. 37. • www.hoffmannredony.hu • Tel: 
06-1-409-2229, 06-1-262-4724, 06-20-
523-3801

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

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

duGulÁSelhÁríTÁS! Ázások, cső-
törések megszüntetése, egyéb vízszere-
lési munkák. VÍZ-GÁZ-KÖZPONTIFŰTÉS 
SZERELÉS! WC-k, mosdók, tartályok, 
szifonok cseréje. Sürgős esetben AZON-
NAL IS! Tel/fax: 402-4330, 06-20-491-5089

duGulÁSelhÁríTÁS bOnTÁS nél-
kül, garanciával. Szennyvízcsatorna ter-
vezése, kivitelezése, javítása. Tel: 06-70-
267-5015

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

GÁZKÉSZülÉKeK, víZmeleGíTőK, 
bojlerek szakszerű szerelése, javítása, 
cseréje. Nagy Pál, tel: 06-70-263-6601

hűTőGÉP, fAGYASZTó, MOSÓGÉP, 
villanyboyler javítása garanciával. Papp 
Pál, 1161 Bp. Sashalom u. 19. Telefon: 06-
20-9516-547, 404-9082

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

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

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

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

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

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

vÁllAlKOZói APróhirdeTÉ-
SeK felvÉTele: 06-20-412-6353, 
vagy 405-5919 (10-15 óráig)

Találkozzunk a Mi a pálya? műszaki pályaválasztó fesztiválon!
Mi ott leszünk: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Energetikai Szakgimnázium és Kollégium, Atomenergetikai Múzeum

A célban a műszaki pálya vár!

Állomásaink: 2017. október 4. Miskolc, 2017. október 18. Pécs,  2017. október 25. Debrecen, 2017. november 8. Szeged, 2017. november 22. GYőr

regisztráció: miapalya.mee.hu 
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2017. szeptember 26-27. Budapest

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

26 éves, kerületi, műsza-
ki és kereskedelmi Kft. 
keres, azonnali kezdés-
sel helyi munkavégzésre, 
KöNyVeLő MuNKATáR-
SAT, részmunkaidőbe, 
főállásba vagy megbí-
zással. jelentkezését 
várjuk, telefonon: 407 
3734, e-mail: benaco@
benaco.hu

Rákosi 
Autókereskedés 

és Bérbeadás
Autó bérelhető 2.900 Ft-tól!

Tel: 06-70-679-8500 
XVI. Rákosi út 151.

LENYITHATÓ KONTÉNER

06-30-944-0308

400-9500

Telefon:

4, 5, 7, 8 m²-es

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

www.konteneres.eoldal.hu

fiZiKAi munKA Passzívház épületgé-
pészeti cégnél!! Érdekel hogyan épül meg 
egy jövőbe mutató, alternatív energiafor-
rásokkal üzemeltetett ház? Ha tudod, hogy 
kell használni egy flexet vagy fúrógépet, a 
Légkomfort Kft-nél a helyed. Nálunk nem 
a végzettség, hanem a tudás és az elvég-
zett munka minősége beszél. Képzett 

Vegyes
becSüleTeS meGTAlÁlóT kere-
sünk, aki a kerületben talált elvesztett ban-
ki papírok között 50 ezer Ft-ot, amit egy 
idős nyugdíjas veszített el – elérhetősége 
a szerkesztőségben, tel: 405-5919

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

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

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

Közlemény
mOZGÁS- ÉS hallássérült gyermekek 
és felnőttek jelentkezését várjuk, akik sze-
retnének megtanulni pingpongozni. Érdek-
lődni: 407-3731, 06-20-964-8282

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

Kangoo – röpködtek a gólyák

Gólya-kangoozáson vehettek részt a Beszédjavító általá-
nos Iskola kezdő diákjai szeptember 13-án. Immár rend-
hagyó módon, 9. alkalommal emlékeztek meg Hornyák 
ádámról, ádee-ról, aki a kangoozás hazai megalapítója. 
Az ő emlékére rendezik meg minden évben a XVIII. ke-
rületi Sportkastélyban a Kangoo napot (idén szeptem-
ber 30-án lesz). Az iskolában erika néni kedves, mosoly-
gós arccal, de határozottan vezette be az iskolát kezdő 
kisdiákokat a kangoo cipőben való ugrálás élményébe. 
A régebben kangoozó gyerekek egymást kisegítve, óvó 
mozdulatokkal segítették kezdő társaikat az első lépések 
megtételénél, mint a gólya szülők a fiókáikat. A gyerekek 
boldogan próbálgatták a speciális cipőben való ugrán-
dozást. A kicsik és nagyok felszabadult örömmel fejez-
ték be a tanítási napot, amelynek élménye – a kangoozás 
által – ádee emlékét is méltón megőrzi.
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MOLNÁR AUTÓS-
MOTOROS ISKOLA

Elméleti vizsgagarancia
a mátyásföldi Táncsics u-i iskolában.

JELENTKEZÉS a helyszínen

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

TANFOLYAMOT INDÍT
Okt. 16. hétfõ 18-kor
Nov. 13. hétfõ 18-kor

FÛTÉS
VÍZ – GÁZ

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

Nyitva: H-P: 7-17, Szo: 7-12 óráig

KIVITELEZÕKNEK KEDVEZMÉNY! • Ingyenes házhozszállítás

A fenti árak az áfát tartalmazzák!

Baxi Príme 24 KW kombi 234.800,-

Ariston Cares Premium 24 KW kombi 241.000,-

Remeha Tzerra 24 KW kombi 309.000,-

Radeco törölközõszárítós radiátor 650x1250 18.200,-

Fix Trend acéllemez lapradiátor – 10%

Vogel&Noot acéllemez lapradiátor – 42%

Hajdu Z-120 EK villanybojler 57.800,-

ø16 „HAKA” (svájci) alubetétes – ötrétegû csõ 205,-/fm

ø20 „HAKA” szigetelt alubetétes – ötrétegû csõ 570,-/fm

ø15 steel press (szénacél) csõ 450,-/fm

Alföldi WC-k, mosdók, szaniterek – 10%

PVC, KG lefolyócsövek és idomok – 10%

Vállaljuk fûtési rendszerek tisztítását,
átmosását kedvezõ áron!

RÉZCSÕ AKCIÓ!

SZÍVÓ Kft.
Baumholczer Tamás

csatornatisztítás, duguláselhárítás
nagynyomású WOMÁVAL • kamerázás

ISO 9002 minõsítéssel

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

Precízen – pontosan 30 éve

Szennyvízszippantás

KERTVÁROSI KÉPÚJSÁG 
hirdetés és információ: 20/9392-658

402-0747, 06-70-318-5271
1161 Bp. Csömöri út 5.1161 Bp. Csömöri út 5.

Nyitva tartás:

H-P: 07-17 óráig

www.profigep.com

újra STIHL AKCIÓ!újra STIHL AKCIÓ!

SZEPTEMBERTÕL

FRISS 

HÁZI 

TEJ

1162 Bp. XVI. ker. Csömöri út 207.

Fájdalommentes, szakszerű fogászati és szájsebészeti 
ellátással, panorámaröntgennel várjuk Önt rendelőnkben:

Budapest, XVI. Tavirózsa tér 8. fszt. 1.

BejelenTkezés: 
+36 1 632 0843, +36 70 282 2286

Szeszben gazdag gyümölcsszezon a sörfőzdében

ÕSZI AKCIÓÕSZI AKCIÓ

Zenei és egyéb programok 
a Legenda Sörfőzde Centerben

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

AUTÓSZERVIZ, GUMISZERVIZ
Használt gumi adás-vétel

Klíma töltés, újratöltés

1162 Bp. Csömöri út 270.

Nyitva: 8:00-17:00 óráig

Tel: 06-30-924-3400

A koncertek két zeneteremben 20 órától egyidőben zajlanak
Szeptember 22., péntek: 
 USQVE (19:30) Hit Rock (20 órától), Mad Gunn Koncert (22 órától)
Szeptember 23., szombat: 
 Country Est Tánctanítással (18 órától) Slágerock Koncert
Szeptember 29., péntek: 
 Great Company Koncert Bulldózer Koncert
Szeptember 30., szombat:       Old Fox Music Koncert
Október 6., péntek: 
 Blues Company West Coast Therapy Koncert
Október 7., szombat:  Torzonborz          Party Face Koncert
Október 13., péntek:   Hit Rock        Rock Fanatic Koncert
Október 14., szombat:  Tompox Koncert     Gesarol Koncert
Október 20., péntek:                  Rendőrkapitány
Október 21., szombat:           Koráll Forever
Jegyek kaphatók a helyszínen (1163 Budapest, Kövirózsa u. 8/C) 
vagy előrendelhetők a +36-30-527-1268 telefonszámon.

Itt van az ősz, és itt van a pá-
linkafőzés ideje. Legalábbis így 
gondolkodnak a kertvárosi Le-
genda Sörfőzde Centerben, ahol 
már el is készültek az első idei 
pálinkák. S, ha valaki netalán 
felkapná a fejét, hogy mit keres 
a pálinkakészítés egy sörfőzde 
repertoárjában, annak felhív-
nánk a figyelmét egy korábbi 
(júliusi) cikkünkre, melyben 
arról adtunk hírt, hogy az ízig-
vérig kerületi kézműves sörfőz-
dében egy szeszfőzdét is kiala-
kítottak, ahol az ország egyik 
legjobb pálinkafőzőjének, Lip-
pai Dénesnek a segítségével 
nemcsak pálinkákat, hanem 
whiskyt, vodkát és sörpárlato-
kat is készítenek majd. Nos, a 
helyzet az, hogy a whisky már 
el is készült, és Snapszer néven 
került a forgalomba. Aki pedig 
túl gyorsnak ítéli meg ennek a 
különleges italnak az elkészül-
tét, annak azt is elmondanánk, 
hogy ma már olyan technológi-
ák léteznek, amelyek már nem 
igénylik a több évig tartó érle-
lést.

– A sörfőzdék közül a mi-
énk az első, amely szeszfőzés-
re alkalmas engedélyekkel és 
infrastruktúrával rendelkezik – 
mondta Kovács József Olasz, a 

Legenda tulajdonosa. – Termé-
szetesen a prioritás továbbra is 
a sörfőzésen lesz, de az új ita-
lokkal is színesíteni szeretnénk 
a kínálatunkat. 

A Legenda Sörfőzde Center 
természetesen nem vetekedhet 
és nem is akar versenyezni a 
nagy pálinkafőzdékkel. A kapa-
citása is behatárolja a lehetősé-
geit. Havonta 1000, évente 6-7 
ezer liter alkohollal elsősorban 
az ínyencek körében lehet ver-

senyképes valaki. A sashalmi 
főzdében pedig pont az ínyen-
cekre számítanak.

– A 40 és 50 fokos Snapszer 
már július óta fogyasztható, és 
nagy örömünkre fogyasztják 
is az emberek – mondta a tu-
lajdonos. – A vodkán még dol-
goznunk kell, illetve hamarosan 
piacra dobjuk az egyik új termé-
künket, a 40 fokos Bourbon-t is. 
Ugyancsak kóstolható már a 
meggy-, a szilva és az almapá-

linkánk is, amelyeket valószí-
nűleg nagy pálinkaversenyeken 
is meg fogunk mérettetni. És 
hamarosan egyéb újdonságok-
kal is szolgálni fogunk, mert 
egyrészt már készül a barack-
pálinkánk, másrészt megkap-
tuk a likőrengedélyünket is, így 
régóta dédelgetett tervünket, a 
sörpárlatot, illetve a komló- és 
a máklikőrünket is elkészíthet-
jük végre.

Riersch Tamás

A sörfőzde szeszfőzdése, középen fent a legendás thumper, ami szárnyakat ad a szesznek

Cinkotai díjlovas sikerek. A pónisok, a rajtengedélye-
sek és a haladó lovasok 165 startjával ismét a Cinkotai 
Lovasudvarban került sor szeptember 3-án a díjlovasok 
Pest megyei Bajnokságának döntőjére. A minősítő fordu-
lók és az éjszakai nagy esőtől tócsás pályán megrendezett 
döntő feladatai alapján a felnőtteknél (a dobogó jobb olda-
lán) Nébel Viktória, a Cinkotai Lovasudvar szakmai vezető-
je lett Pest megye bajnoka. A tanítványai közül is többen a 
dobogóra állhattak: mellette Plutzer Zsófia (Őrkényi LE) az 
ifik között vehette át az Auchan Áruház bajnoki különdíját. 
Ugyancsak az ifik között Kertész Borbála (Vegas Farm) a II. 
helyen végzett. (A további helyezettek a dobogón: felnőt-
tek: II., balszélen: Fehér Bernadett (Állatorvostudományi 
Egyetem), III. (jobbszélen): Farkas Tünde (Bellandor LK, 
Páty). Ifik III.: Benkő Lili (Sóskúti LSE) IV.: (a dobogó mel-
lett) Kurunczi Réka (Victoria Dressage, Cinkota).


