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Fidesz kampányzáró
Rózsahegyi Péter a képviselõjelölt
 Kili Tamás
árcius 1-jén idõközi választások
lesznek Rákosligeten a
17. választókörzetben,
amelyen négy képviselõjelölt méretteti meg
magát. A rendszerváltás
óta Dombóvári Csaba volt
a körzet képviselõje a Fidesz színeiben egészen
a múlt év végéig, amikor bejelentette, hogy
megpályázza az önkormányzat aljegyzõi tisztségét, így megüresedett
a képviselõi szék. A Fidesz és a KDNP XVII.
kerületi szervezete Rózsahegyi Pétert indítja a
választáson, az õ kampányzáró rendezvényére került sor február 21én a Gregor József Általános Iskolában. Az eseményre jeles politikusok
is meghívást kaptak, ott
volt Tarlós István, a Fidesz fõvárosi frakcióvezetõje, Pesti Imre, a Fidesz országgyûlési képviselõje, a jelölõ szervezetek nevében Riz Levente, a Fidesz helyi választókerületének elnöke és Csorba Béla, a kerületi KDNP elnöke. A
mûsorközlõ tisztét Dunai Mónika, a helyi Fidesz alelnöke vállalta.
Pesti Imre, a Fidesz
egészségügyi szakpoli-

Fogyasztóvédelem
Rákosmentén
 SZAKÁCS ZSUZSA
alogh Imrét, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület helyi
civil szervezetének vezetõjét kértük, ossza
meg az olvasókkal az elmúlt fél év tapasztalatait, hisz tavaly nyár óta
már Rákosmentén is segítséget kapnak a vásárlók, ha valamilyen sérelem éri õket.
- Budapesten mi vagyunk a hatodik kerület, ahol megalakult a
fogyasztóvédelmi egyesület civil szervezete.
Július óta kereshetnek
fel bennünket a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában
(Pesti út 163.; 253-35-01)
hétfõn 16.00 és 18.00 óra
között. A fogyasztói panaszokat a jelzett idõponton kívül is leadhatják az ügyfélszolgálati
irodában, vagy a Fatime
virágüzletben (Ferihegyi út 27.; 257-71-42).
Ha azonnali segítségre
szorulnak, akkor hívják
a 06-20-510-0678-as számot.
- Mik azok a tipikus
gondok, amikkel felkeresik
önöket?
- Sok idõs ember panaszolta, hogy különbözõ telefontársaságok
felajánlják pluszszolgáltatásaikat, és ez ha kell
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Csorba Béla és Rózsahegyi Péter

tikusa némi személyes
kitérõ után szólt a magyar egészségügy helyzetérõl. Riz Levente Rózsahegyi Péter könyezetvédelmi biztottsági
munkáját emelte ki,
amely révén koordinálja
az önkormányzat faültetési programját, az ingyenes lombzsák- és
konténerakciókat is.
A másik jelölõ szervezet nevében Csorba Béla hozzátette, Péter esetében nincs olyan jó
ügy, ami mellé õ ne állna oda, ami azért is fontos, mert ezt önzetlenül,
idõt, fáradságot nem kímélve teszi. Ez a választás nemcsak arról szól,
hogy Rózsahegyi Pétert
szeretnék rákosligeti
képviselõként látni. Arról is szól, hogy a választók visszaigazolják
azt a várospolitikát,
amit a Fidesz–KDNP
szövetség immáron két

éve megvalósít. Rózsahegyi Péter képviselõjelölt ezt követõen arról
beszélt, hogy nem kíván politikus lenni, hanem meg akar maradni
egy tevékeny, városrészéért kiálló embernek,
akinek az itt élõk a legfontosabbak.
Ebben a körzetben
1990 óta mindig sikerrel
járt a mi gondolkodói
körünk - mondta Tarlós
István, itt tehát van sikerélmény. Azzal a kéréssel fordult a választópolgárokhoz, hogy ne
sajnálják azt a fél órát az
idõközi
választásra,
mert aki nem megy el
szavazni, az nem a becsületét veszíti el, hanem a panaszkodáshoz
való jogát. „Nekünk
azért kell nyernünk,
hogy egy élhetõbb jövõ
kerekedjék a gyerekeink, unokáink számára”
- mondta Tarlós István.

nekik, ha nem, sokszor
azt tapasztalják, hogy a
legközelebbi számlában
már forintosítva jelenik
meg feléjük. Ilyenkor
azt tudom tanácsolni,
nem kell elfogadniuk,
ha nem akarják használni a kínált szolgáltatást.
Tipikus probléma az is,
hogy a vevõk nem minden esetben kapnak a
vásárolt áruhoz helyesen kitöltött garanciális
papírt. A hozzám fordulókat arra biztatom,
az elromlott árut vigyék
vissza, ahol vásárolták
és ne hagyják magukat
a szervizbe küldeni,
hisz az üzlettel kötöttek
szerzõdést.
Nagyon
fontos, hogy minden
esetben kérjenek számlát és a felmerülõ gondot, pedig írásban rögzítsék.
- Melyik korosztály fordul önökhöz leginkább?
- Személyesen inkább
az idõsebbek jönnek,
ezért szeretnénk, ha a
közeljövõben a különbözõ városrészi kihelyezett ügyfélszolgálatokon is létre tudnánk
hozni ilyen fogyasztóvédelmi irodákat. A fiatalok, inkább az internethez nyúlnak, így
már nálunk is mûködik
az e-mailen történõ segítségnyújtás, címünk:
fogyved@rakosmente.hu.

Rákoskerti Képviselõi Klub
 MUNKATÁRSUNKTÓL
ebruár 11-én a
Rákoskerti Mûvelõdési Házban elsõ ízben
találkoztak a Rákoskertért valaha is dolgozó tanácstagok, képviselõk.
Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán tavaly év
közepén határozták el,
hogy megkeresik azo-

F

kat a tanácstagokat,
VB-tagokat, képviselõket, akik Rákoskertért
dolgoztak a rendszerváltás elõtt, illetve
után. Dr. Mándl József,
volt rákoskerti háziorvos volt segítségükre.
Összesen 11 emberrel
sikerült felvenni a kapcsolatot. A telefonos
egyeztetések után kiderült, hogy az összes

volt „képviselõ” rengeteget tett Rákoskertért
és a politikai hitvallásától függetlenül szívesen részt vesz egy találkozón.
Az ismerkedés után
mindenki büszkén mesélte, hogy amikor õ tehetett a körzetért, akkor mi minden történt.
Többen a ciklusuk alatt
be nem fejezett fejlesz-

tésükrõl meséltek, de
egészen új ötletek is
elõkerültek. Valaki a
vendégek közül rögtön
nevet is talált a kis
„ c s a p a t n a k ” :
Rákoskerti Képviselõi
Klub.
Jelenleg Bukta Mihály,
Kovács Lászlóné, Kovács
Zsuzsanna, Lepés Imre,
Madarász Istvánné, Podani Sándor, Simon Albert,

Szabó Imre, id. Szegleti
Károlyné, Szvitok Károlyné, Dr. Varga Antal és a
mai kerti képviselõk a
klub tagjai.
A találkozónak lesz
folytatása. A szervezõk
elmondása
szerint
Rákoskert szeretetében
és az azért való közös
munkában mindenki
maradéktalanul egyetért ma is.
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Százéves nénit
köszöntöttek Rákoskerten

Új tévét kapott
az idõsek otthona

 KILI TAMÁS

 KILI TAMÁS

iz Levente polgármester és Hatvani
Zoltán képviselõ Rúzsa
Ágnes jegyzõ társaságában február 17-én meglátogatta rákoskerti otthonában Csányi Józsefnét, aki aznap ünnepelte 100. születésnapját. A
virágcsokrot a polgármester, az ünnepi tortát
pedig Hatvani Zoltán
nyújtotta át az ünnepeltnek.
Erzsi néni 1998 óta lakik a Pásztorfalva utcai
házban unokájával, Farkasné Nagy Ágnessel és
annak fiával, Balázzsal,
aki anyjával együtt
nagy szeretettel, páratlan odafigyeléssel gondoskodik róla.
Erzsi néni remek kondícióban van ma is,
szellemileg teljesen ép,
csak estére fárad el kicsit. A lába nem a régi
már - panaszkodik, ez
az eredménye a sok-sok
korongozásnak, ugyanis férje fazekasként dolgozott évtizedeken át,
akinek be kellett segíteni. Errõl sokat mesélt a
polgármesternek, aki

iz Levente polgármestert látták vendégül a Lemberg utcai
Református
Egyház
Idõsek Otthonában február 12-én, ahol a társalgóban már elfoglalta
központi helyét az intézmény új, LCD televíziója, amelyet közadakozásból sikerült megvásárolni.
A
régit
ugyanis ellopták –
mondta Füzessy Zoltánné, az intézmény vezetõje. Az intézményben élõ huszonegy lakó
többsége 70-80 éves,
vagy még idõsebb, ezért
csakis nagyképernyõs
új televízió jöhetett szóba, ám ez drágább is.
Füzessy Zoltánné sok
embert megkeresett,
hogy az ügy mellé állítsa õket, közülük azonban csak Gyulai Szilveszter, Rojik József, Riz Levente és a rákoskeresztúri Tesco igazgatója
nyújtott anyagi segítséget a készülék megvásárlásához, valamint az
otthon egyik lakója.
Riz Levente ellátogatott néhány apartmanba
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érdeklõdve hallgatta a
régi idõk történeteit a
fazekasmesterségrõl, a
vásározásról és a korabeli rákoshegyi élményekrõl. Rákoshegyen
nem volt probléma Isten házát felkeresni,
mert közel laktak hozzá, de miért is nincs
templom Rákoskerten?
- kérdezte a polgármestert. Régebben, ha
templomba akart menni, át kellett buszozzon
Ecserre, mert annyira
megromlott a látása,
hogy a BKV járatok jelzéseit már nem tudta
megkülönböztetni. Erzsi néni igencsak megörvendett, amikor Riz
Levente közölte az
örömhírt, hogy hamarosan lesz temploma

Rákoskertnek is, a Rózsaszál utcában öt éven
belül felépülhet az ökomenikus
templom,
amelyhez az önkormányzat biztosít ingatlant.
Búcsúzás elõtt a jegyzõ asszonynak adta át
az ünnepeltnek azt az
oklevelet, amelyben a
kormánya
nevében
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök köszöntötte 100. születésnapján
Csányi Józsefnét, kívánva neki jó egészséget és hosszú, boldog
éveket. A kormányrendelet értelmében Erzsi
nénit 100 ezer forint juttatás is megilleti, ennek
folyósítása folyamatban
van - mondta Rúzsa
Ágnes jegyzõ.

is. Elõször a 85 éves
Bartos Pálné ajtaján kopogtatott, aki örömmel
vette a polgármesteri vizitet. Kati néni volt az
otthon elsõ lakója, a férjével együtt költöztek
be 1995-ben. Társa hét
évvel ezelõtt meghalt,
azóta a kézimunkában
találta meg élete értelmét. A lakás tele szebbnél szebb hímzésekkel,
egyszer még kiállításon
is bemutathatta legjobban sikerült munkáit
Székesfehérváron.
Szomszédságában lakik
a 91 éves Szabó Zoltán,
aki több évtizeden át az
Egyesült Államokban
élt, és ma is hét nyelvet
beszél anyanyelvi szinten. Lelkészként szolgált egy kis településen,
és nyelveket tanított az
egyetemen,
amikor
akaratán kívül egy szenátor jóvoltából került
az FBI-hoz tolmácsnak,
majd Jimmy Carter
programigazgatójaként
az amerikai kormányzatnál is dolgozott. Késõbb is jó kapcsolatokat
ápolt az elnökökkel. Öt
gyereke él az Egyesült
Államokban.

Az allergia, mint „civilizációs betegség” 1. rész
z allergiás reakciók (túlérzékenységi reakciók) normális
esetben
ártalmatlan
anyagokra adott nem
megfelelõ immunválaszok. Bármi lehet allergén, amit az immunrendszer „ellenségként”
észlel. Ebben az esetben
ezeket az anyagokat antigénként kezeli és ellenanyagokat, antitesteket bocsát ki ellene. Az
egyébként veszélytelen
anyag allergénné válik,
amely az újabb találkozáskor ismét heves reakciót fog kiváltani.

A

Ez okozza a kellemetlen tüneteket.
Az allergiák sok ember életét keserítik meg.
Gyakoriságuk – egyes
becslések szerint – a jövõben akár alakosság
felét is elérheti. Az emberek immunitása évrõl-évre jelentõsen csökken, amit más súlyos
betegségek is jeleznek.
Hogyan jutottunk el
odáig, hogy a XXI. század elejére az emberek
ilyen védtelenné váltak?
Földünkön az összes
faj csak akkor tud egészségesen élni, ha biztosí-

tott számára a tápláléklánca és optimálisak a létezéséhez szükséges életkörülmények. Az ember
tápláléklánca (mely egyben az „üzemanyaga”)
több millió évvel ezelõtt
halászattal, vadászattal,
gyûjtögetéssel alakult ki.
Több százezer évig vegyszermentesen, teljesértékûen, feldolgozatlanul
és évszaknak megfelelõen vettük magunkhoz a
táplálékainkat.
Emésztõ- – kiválasztó
– és immunrendszerünk
is ehhez alkalmazkodott. A múlt század hat-

vanas éveitõl táplálékláncunkba és életmódunkba egyre több hiba
jelentkezett. Tápanyagaink feldolgozottakká
váltak, erõsen hiányosak, vegyi anyagokkal
terheltek, egyre kevésbé
töltik be a táplálék szerepét. Ezt tetézi a környezetbõl származó veszélyes anyagok, a káros
sugárzások, a légkör
szennyezõdései stb. néhány kémiai gyógyszer
tartós szedése is károsíthatja az immunrendszert, aminek következtében hirtelen, addig la-

tens immungyengeségek jelentkezhetnek.
A pszichés tényezõk
és az öröklött érintettségek igazából az allergiák
megjelenési formájában
és a reakciók lefolyásában játszanak szerepet.
Allergiák tehát csak
akkor betegítik meg a
szervezetet, ha az immunrendszer legyengült, vagy valamilyen
idegen (kémiai) anyagok által túlterhelt állapotban van.
dr. Vadas Miklósné Katalin
táplálkozási és életmódtanácsadó
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Wass Albertre emlékeztek Rákoskerten
Az író nemcsak szemtanúja volt a XX. századnak, az egyik legnagyobb krónikása is
Wass Albert halálának tizenegyedik évfordulója
alkalmából „A kõ marad” címmel emlékeztek az
erdélyi magyar irodalom egyik legkiválóbb írójára Rákoskerten a tavaly õsszel felavatott Wass Albert-szobornál február 15-én. A csípõs hideg ellenére is szép számmal eljöttek a nem mindennapi
rendezvényre, az eseményen megjelent Riz Levente polgármester is. A rendezvényt Fohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán és dr. Fenke
Ferenc önkormányzati képviselõ támogatta.

 KILI TAMÁS
szobornál Simó József, a Czegei Wass
Albert Alapítvány magyarországi
elnöke
mondott beszédet Wass
Albertrõl, munkásságától a napi aktuálpolitikai kérdésekig. Hangsúlyozta, hogy Wass Albert nemcsak szemtanúja volt a XX. századnak, hanem egyben legnagyobb krónikása is,
mert megírta, amit látott és talán ez volt a
legnagyobb „bûne”. Az
elmúlt rendszer korifeusai tisztában voltak az
író
eszmevilágával,
szándékosan hallgatták
el, tudva azt, hogy az õ
szelleme, ha átjárhatja a
magyart, akkor az egyszerre csak magára fog
találni és újra úgy viselkedik, mint egy büszke
nemzet. Simó József
számos idézettel tarkított beszédében mai bajainkra igyekezett választ találni a halhatat-

A

lan költõ szavaival, különös tekintettel a magyarság megosztottságára. „Amelyik nép
nem tud összefogni a
rontás ellen, az ne hivatkozzék se balsorsa, sem
turáni átokra” – idézte
az író sorait. Ez az éles
határvonal mentén történõ kettéosztás egyértelmûen idegen érdekeket szolgál, mert miközben mi egymással marakszunk, aközben egy
törpe kisebbség eloroz
tõlünk mindent, és maradhatunk cselédek saját hazánkban - mondta
Simó József.
Az I. Wass Albert Emléknap a Rákoskerti
Mûvelõdési
Házban
megtartott irodalmi esttel folytatódott, ahol
Bartha József holtmarosi
református lelkész, a
Czegei Wass Albert
Alapítvány erdélyi elnöke szólt elõször a közönséghez. Azokról a
székelyekrõl beszélt,
akik az emlékezetes

FRISSNYUGDÍJAS PEDAGÓGUST,
óvónõt keresek kisfiam mellé
gyermekfelügyeletre Rákoskerten.
Hosszú távú együttmûködést ajánlok, rugalmas, leinformálható hölgyek jelentkezését várom az alábbi
telefonszámon: 06-70-943-0656

Simó József mondott beszédet Wass Albert szobránál

népszavazás után immáron anyaország nélkül maradtak. Õ is a neves költõt idézte, amely
igazolja, hogy Wass Albert írásai ma is aktuálisak: „Tartsatok össze
magyarok! Szeressétek
egymást magyarok! Segítsétek egymást magyarok!”, és ami a legfontosabb, „ne féljetek
magyarok!” Székelyföldön is könnyebb lesz az
élet, ha tudjuk, hogy itt,
az anyaországban elhangzik értünk egy rövidke imádság, az „Isten áldd meg a ma-

LEÁNYFALUN 909 m

2
telken,
218 m2-es, kétszintes, beépíthetõ
padlásterû, négyszobás 70 százalékosan elkészült, örökpanorámás ház,
50 m2-es garázzsal, kerti faházzal eladó. Ár: 30 millió forint.

Érd.: 06-30-209-7874

gyart!”. A lelkész hittel
hangsúlyozta,
hogy
visszajönnek a hegyeink, mert ezen jogos tulajdonunkba õseink vére az összetartó erõ. A
magyarság vissza fogja
kapni mindazt, amit tõlünk a gyûlölet, a rosszindulat, a butaság és az
irigység elorzott. Tanuljunk meg ebben hinni,
és tanuljunk meg szeretni – ajánlotta befejezésül Bartha József.
Az irodalmi est elsõ
részében „A bujdosó
imája” címmel Réti Árpád színmûvész adott

ízelítõt Wass Albert életmûvébõl, a legszebb,
legjelentõsebb versek
bemutatásával, köztük
olyan remekmûvekkel,
mint a Nagypénteki sirató, Mikor a bujdosó az
Istennel beszél, az Adjátok vissza a hegyeimet
és a Magyar cirkusz. A
versek után a próza kapott fõszerepet, Simó József ezúttal elõadómûvészként mutatkozott
be, és tolmácsolta Wass
Albert mélyen szántó,
tanulságos gondolatait.
A funtinelli boszorkány,
az Ember az országút
szélén, a Kard és kasza
címû rövid prózákat a
mûvész olyan magával
ragadó ízes székely
nyelvjárásban adta elõ,
hogy a közönség azonnal a szívébe zárta.
Az emléknapot záró
állófogadáson Fohsz Tivadar alpolgármester
mondott pohárköszöntõt, aki jelezte, hogy
nehéz megszólalnia két
ilyen tartalmas elõadás
után, amelyek mindannyiunkban gondolkodásra késztetõ mély
nyomokat
hagytak.
Olyan aktuálpolitikai
kérdésekre is választ
kaphattunk, amelyek
nem úgy tûnnek, mintha ha több évtized távlatából szólnának hozzánk.

KIADÓ IRODAHÁZ PÉCELEN!
Az M0 autóúthoz, BKV buszhoz, vasúthoz közel 500 m2-nyi irodaház
részben vagy egészben bérbe adó! Sokféle kialakítási lehetõség!
Nagy telek, parkoló, garázsok!
Ár 1.800,-Ft/m2
Érdeklõdni: 06-28-452-854

HIRDETÉSFELVÉTEL:
tel/fax.: 259-0511
Mobil.: 06-20-934-1257
e-mail: hirhozo@invitel.hu, hirhozo@t-online.hu
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Gobelinkiállítás
Rákoskerten
 SZAKÁCS ZSUZSA
Rákoskerti Mûvelõdési Házban február 7-én nyílt meg
Esztergom-Kertváros
Selyemfonal Képzõmûvész Körének tárlata,
hogy ezzel is erõsítsék a
„kert” települések öszszetartozását.
A kiállítást Hollós János újságíró nyitotta
meg, aki kiemelte,
hogy a XIX. századig a
kézimunkát kimondottan férfiak mûvelték,
képeiken fõként vadászjelenetek és természeti motívumok szerepeltek, az idõ múltával
azonban egyre inkább
elterjedt a hölgyek körében is a hímzés, ami
azt is jelentette, hogy
megjelentek a feminim
motívumok.
– A gobelin természetébõl adódóan évekig
készül, így az életünk
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egy részét is óhatatlanul
beledolgozzuk – árulta
el a Hírhozónak Juhász
Bálintné Erzsike, akinek
gyönggyel kirakott egzotikus képeit csodálhattuk meg. Adamikné
Szendrõ Katalin Szentkorona és Szárnyasangyal
címû képei keresztszemes hímzéssel készültek, a dekoratív motívumok sokféleségük ellenére is homogén képet
alkotnak.
Hatvani Zoltán képviselõ pohárköszöntõjében megemlítette, Rákoskert augusztusban
ünnepelte megalakulásának 75. évfordulóját,
amire kilenc kert nevû
település fogadta el a
meghívást, köztük az
esztergomiak. Az akkori találkozásnak a folytatása ez a kiállítás, és
jelezte, hogy a következõ kerek évfordulón is
várják a jelenlévõket.

Dr. Nagy Júlia
bõrgyógyász
bõrgyógyász és
nemibetegségek szakorvosa,
kozmetológus,
gyermek bõrgyógyász

Rákoshegyrõl
az Uszoda utca 3. szám alá
helyezte át rendelését.
Rendelési idõ:
péntek 15-18
szombat 9-12 óráig.
Telefon: 253-0117

II. Szilveszter pápa
és a Szent Korona
Szinte Gábor festõmûvész falképeit bemutató fotókiállítás nyílt
a Vigyázó Sándor Mûvelõdési Ház Ballonyi
Galériáján február 10én. A tárlat képeit Fejér Gyula és Gergely
Felicián készítette.

 KILI TAMÁS
z idén 80 esztendõs festõmûvész
2003-2004-ben a franciaországi Aurillac város közelében lévõ
Saint-Simon templom
ódon falaira II. Szilveszter pápa életérõl és Szent
István király megkoronázásáról szóló, tizenhárom részes, összesen
110 négyzetméternyi
falképsorozatot festett,
amelyet 2005 nyarán
szenteltek fel. Az Európában szinte példa nélküli természeti szépséggel megáldott környéken, Aurillac-ban
született Gerbert d'Aurillac, az a pásztorfiú,
akibõl II. Szilveszter
pápa lett, és aki a krónikák szerint a koronát
küldte elsõ szent királyunknak, Istvánnak.
Ennek emlékére készültek Szinte Gábor
egyedülálló, a korai középkor világát, embereit megelevenítõ pannói
a magyarokkal különö-
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sen barátságos település 900-ban épült, román stílusú templomának falaira. A késõbb
kibõvített épület jellege
megõrizte a kor stílusát, építészeti elemeit
olyannyira, hogy még
Gerbert keresztelõ medencéje is fellelhetõ az
emlékek tárházában.
A kiállítás-megnyitó
keretében Szinte Gábor
vetített képes elõadáson beszélt a munkálatok részleteirõl, az alkotások történelmi hátterérõl és összefüggéseirõl. Elmesélte azokat
a gondolatokat, amelyek a témaválasztásban inspirálták, a magyarok kalandozásaitól
egészen addig, hogyan
tudtunk gyökeret verni
a Kárpát-medencében,

amikor ez más népeknek korábban nem sikerült.
Szinte Gábor festményei II. Szilveszter pápa életének legfõbb állomásait mutatja be,
õrizve emlékét a keresztény Európa szövetségét szorgalmazó
pápának és a magyarokkal való szoros kapcsolatának: az aurillaci
szerzetesi élettõl III.
Ottó császár nevelõjeként a magdeburgi tanítóskodásig, a ravennai érsekségtõl nevezetes álmáig, és a korona
átadásától az esztergomi koronázásig. A falakra tekintve az érdeklõdõk is megismerhetik a francia és a magyar, e két nagy múltú
európai nép legrégebbi
történelmi kapcsolatát,
de a képek arra is felhívják a figyelmet,
hogy a több mint ezer
éve Európában élõ magyarság koronája az
egyik legrégebbi korona a kontinensen hangsúlyozta Szinte
Gábor. A magyar vonatkozású képek szándékának megfelelõen a
szentélybe kerültek, a
középpontban, az apszisban pedig a Szent
Koronát jelképezõ ívben a trónon ülõ Krisztus tekint le ránk.

FAFELDOLGOZÓ-TELEP
A 31-es út 29-es szelvényében Maglód és Mende között.
Mobil: 06-20-330-8426, Fax: 06-29-325-420
tulajdonos: Oláh József Maglód Bercsényi u.25.

TAVASZI TÛZIFAAKCIÓ!
Akácfából
Rusztikus kerítésdeszkák, kérgezett és fûrészelt oszlopok, karók, stégek, aknafedelek, kertépítõés játékkészítõ-alapanyagok. Támfalak, olcsó dúc
és karámoszlopok. Bérfûrészelést is vállalunk.

Tûzifa – Kandallófa – Fabrikett
Igény szerint feldolgozva akác, tölgy és gyertyány
tûzifa korrekt kiszolgálással. Füstöléshez akácfûrészpor zsákolva. Bográcsoláshoz zsákos aprítottfa
mindig kapható.
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

