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Esküvõk, rendezvények

Disco bérelhetõ!

Étkezési

utalvány

SZÉP

kártya

1161 Csömöri út 80. 405-3768

www.submarinestation.hu

Étterem

Havonta változó
étlapbetét

Nézd nálunk

a sportköz-

vetítéseket

kivetítõn

és TV-n!

NAGYICCE
PATIKA

Tel: 401-0078

ÁLLANDÓ
ÜGYELET!

Használja
KEDVEZMÉNYES

KÁRTYÁJÁT!

1163 Budapest,
Veres Péter út 11.

7. oldal

3. oldal

tzteam.hu

tzteam.hu

Gyorsan finomat!

Kiszállítás a környéken INGYENES!

www.pizza16.hu

06-30-416-16-16

Minden nap
nyitva:

Rendelés: 1-416-16-16
11-22-ig

9. 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

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

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

Épületgépészet és Barkács

Kis- és nagykereskedelem

SZE-CSI

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

Tel: 06-30-218-1737

XVI. Rákosi út 106. • szecsi2017@gmail.com
VÁRJUK MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKAT!

+36 20 513 0269
140 ÉS 99 NM-ES LAKÁSOK ELADÓK!

Ingatlanok extrái:

SAJÁT KIVITELEZÉSÛ, SAJÁT ÉPÍTÉSÛ, CSOK IGÉNYELHETÕ!

• garázs
• padlófûtés
• geberit WC
• riasztó

Paszuly Gazdabolt
Kertépítés – Gazdabolt

ÚJ HELYEN!!!
1162 Bp. Csömöri út 231.
ÚJ HELYEN!!!

www.facebook.com/varicukraszat

06-30-231-1264

Vári Cukrászat

Telefonos rendelés:
termelõ üzeme

Június 9-én 
MEGNYÍLT A STRAND

A csömöri önkormányzat továbbra is bízik abban, 
hogy a települések a jövőben visszakapják iskoláikat

Közterületi szabályok

Ne parkolj a házam előtt

Miért volt áramszünet 
az Erzsébetligetben?

Kerületi kézilabdás diákok ültek 
a Pécelnél kiégett buszban.

Közkeletű tévhitekről, a más háza előtt hagyott autók gyors amortizációjáról, a lakótelepi parko-
lók bérbevételi szándékáról, és az elhagyott mozgássérül parkolókról szól írásunk a 3. oldalon

2. oldal
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Tűzoltósági hírekXIV. kerület
Közlekedési mentések

Az Ajtósi Dürer sor 9. előtt 
egy Smart ütközött egy Suzu-
ki Swift személyautóval május 
9-én délelőtt. Ketten sérültek 
meg, egyikük súlyosan.

Május 11-én a Nagy Lajos ki-
rály útja és Fogarasi út sarkán 
Toyota Yaris Ford Mondeoval 
ütközött, egy személy könnyeb-
ben megsérült. A két autó a vil-
lamossínekre kerülve forgalmi 
akadályt okozott.

Május 17-én délelőtt egy Peu-
geot és egy BMW személyautó 
érintőlegesen ütközött, senki 
nem sérült meg.

A Hungária körút 136. előtt 
Toyota Avensis, Opel Astra, 
Audi A3-as és egy Renault kis-
teherautó karambolozott május 
19-én éjjel egy óra előtt, szemé-
lyi sérülés nem történt.

Május 25-én 13 óra után To-
yota Yaris egy Renault teherau-
tóval ütközött össze, a felborult 
Toyotát a tűzoltók állították ke-
rekeire.

A Keresztúri és Kerepesi út 
találkozásánál május 28-án 11 
órakor Opel Astra ütközött egy 
Volkswagennel, amely felbo-
rult. Egy sérültet a mentők kór-
házba vittek. A raj áramtalaní-
tott és megszüntette a forgalmi 
akadályt.

Egy személyautó kidöntött 
egy lámpaoszlopot az Egressy 
út és Miskolci utca sarkánál má-
jus 29-én 14 órakor. Senki nem 
sérült meg. Szintén e napon 
délben a Fűrész utca 106. előtt 
beszakadt az aszfalt egy VW 
kisteherautó alatt, a raj emelő-
párnával emelte ki.

A Kerékgyártó és Fűrész ut-
ca sarkán két személyautó ka-
rambolozott május 31-én 13 óra 
után. Az egyik, egy Fiat Duplo 
a tetejére borult; a raj a rendőri 
helyszínelés után a kerekeire ál-
lította. Egy hölgy hámsérülése-
ket szenvedett.

Június 1-jén 13 órakor troli 
ütközött egy személyautóval a 
Hermina út 37-nél, senki nem 
sérült meg.

Lakásfelnyitások
Egy Fogarasi úti, első emele-

ti lakásban elesett az idős lakó 
május 18-án reggel. A tűzoltók 
az ablakon át mentek be, a sé-
rültet a mentő kórházba vitte.

Egy Fűrész utcai, második 
emeleti lakó rosszul lett és nem 
bírt ajtót nyitni a segítségnek. A 
raj a mentők hívására nyitotta 
fel az ajtót május 23-án reggel.

Hungária körúti lakásából 
nem adott életjelet egy idős 
hölgy. Május 27-én délután erő-
vel törték fel a bejárati ajtót, az 
illetőt az ágyon fekve találták.

Egy Gvadányi utcai, hetedik 
emeleti idős lakos rosszul lett 
május 27-én délután. A raj ro-
koni kérésre, a rendőrség jelen-
létében motoros létra használa-
tával, az ablakon át ment be, a 
beteget a földön fekve találták.

Június 1-jén este egy Füredi 
utcai, kilencedik emeleti lakás-
hoz szólt a riasztás, mivel lakó-
ját több napja nem látták. A raj 
motoros létrával a nyitott abla-
kon keresztül hatolt be.

Gázömlés
Az Echo TV udvarán folyó 

építési munka közben átvágtak 
egy gázcsövet, és nagy mennyi-
ségű gáz ömlött a szabadba má-
jus 23-án. A tűzoltók védőfel-
szerelésben, vízsugár védelme 
alatt zárta el a gázt a Gázművek 
szakembereivel közösen.

Fakárok
A Torontál utca 49. előtt egy 

ott parkoló Fiatra dőlt egy fa 
május 24-én.

Május 29-én délután egy, az 
úttestre szakadt 15 méteres fát 
fűrészeltek szét a Miskolci utca 
11. előtt.

A Columbus utca 22-nél egy 
25 méteres fa leszakadt ága 

fennakadva a többi ágon ve-
szélyeztette a forgalmat. Június 
1-jén délután a raj motoros lét-
rával, kézi erővel szüntette meg 
a veszélyt.

Június 2-án a Dugonics utca 
11-hez történt kivonulás; a Ma-
gyar Autóklub tanpálya terüle-
téről egy faág kerítésre és egy 
Fiatra hasadt. Szintén június 
2-án a Baross utca 61-nél dol-
goztak a fűrészek, ahol egy fa-
ág kerítésre, járdára, gépkocsira 
szakadt.

Lakástüzet okozott 
a mobiltöltő

Május 31-én teljes terjedel-
mében égett a Szentmihályi 
úton egy VII. emeleti lakás szo-
bája. A raj a folyosói ajtó drót-
üvegét és a bejárati ajtót betörve 
ment be és egy C-sugárral oltott 
– az alsóbb emeleti lakások be-
áztak. A tüzet feltehetően egy 
mobiltöltő okozta, amit egy lap-
toppal, hosszabbítóval együtt az 
ágyon találtak.

Leszakadt a neonlámpa
A Mogyoródi út 43. alatti 

több száz férőhelyes, csarnok 
jellegű garázsban kigyulladt, 
majd leszakadt egy neon ar-
matúra. Felette a lemeztető 10 

négyzetméteren károsodott, 
egy munkagép tolólapjára égő 
műanyag csepegett.

Füstölt a kábel
Június 3-án délelőtt egy Ve-

zér utcai társasház második és 
harmadik emelete közötti fali 
kábel füstölt. A raj áramtalaní-
tott, majd az Elmű az ingatlant 
lekapcsolta a hálózatról.

XVI. kerület
Égtek a tuják

Egy Nefelejcs utcai ház kert-
jében bográcsoztak, ám a lán-
goktól meggyulladtak a szom-
széd tujáinak száraz ágai. A 
tűzoltók kiérkezése előtt sike-
rült őket eloltani.

Fakárok
A Gyémánt utca 16-nál öt-

méteres faág hasadt az úttestre 
május 12-én.

Május 13-án négyméteres fa-
ág hasadt le a Havashalom utcá-
ban.

A Jávorfa utca 48. előtt má-
jus 20-án éjjel BKV-busz fa-
ágat tört le, a fa törzse is meg-
dőlt. Másnap a raj láncfűrésszel 
mentesített.

Május 25-én 5 méteres fa ol-
dalága hasadt villanyvezetékre 
a Gordonka utcában. Másnap a 
Gyémánt utcában leszakadt fa-
ág veszélyeztette a gyalogoso-
kat és a felsővezetéket.

Június 2-án a Szlovák út 138-
nál, a kerékpáros parkban 10 
méteres faág villanyvezetékre, 
majd a kerékpárútra zuhant. A 
Csűr utca 34. előtt tízméteres 
faág szigetelt vezetékre szakadt.

Június 3-án délelőtt a Buda-
pesti út 162. előtt az úttestre dőlt 
fát fűrészeltek szét a tűzoltók.

Közlekedési balesetek
A Mátyás király út és Szent 

Korona utca sarkán Ford C-Max 
ütközött egy Suzuki Swifttel, 
kidőlt egy T-Com faoszlop, és 
egy személy megsérült május 
21-én.

Május 28-án a Thököly út 16. 
előtt Renault Megane karambo-
lozott egy Smarttal, senki nem 
sérült meg. A raj áramtalaní-
tott, a kiömlött olajat, hűtővizet 
homokkal felitatta, a forgalmi 
akadályt kézi erővel megszün-
tette.

Június 2-án este súlyos fej-
sérülést szenvedett egy sze-
mély a Rákosi út 94. előtt, ahol 
Ford Focus ütközött egy VW 
Transporterrel.

Zárlat 
A Nonn János utcában egy 

második emeleti biztosítószek-
rény füstölt május 21-én dél-
előtt, a CO-riasztó is bejelzett. 
A rajt 10 óra 14 perckor riasz-
tották.

Betegmentés, 
lakásfelnyitás

Május 24-én késő este a men-
tők kérésére egy Délceg utcai, 
első emeleti lakásból hozott le a 
raj egy beteget, dugólétrával és 
mentőkötelekkel.

Idős személy több napja nem 
adott életjelet Szent Imre utcai 
lakásából. Május 30-án este a 
tűzoltók erővel hatoltak be.

Konyhatűz
Egy Géza utcai családi ház 

konyhai gáztűzhelyén az ottfe-
lejtett olaj kapott lángra május 
11-én délután. Károsodott a tűz-
hely, az elszívó, hűtők, kapcso-
lók, a gáztűzhely flexibilis csö-
ve, a falak kormozódtak.

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 53.260,-

15 mm RÉZCSÕ 1.140-,

mm RÉZCSÕ 1.470-,

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 6.600,-

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.

Pályázati felhívás 
XVI. kerületi művészekhez
A Corvin Művészklub felhívást intéz a XVI. kerület alkotó mű-

vészeihez, művészetkedvelő és pártoló lakosaihoz, hogy képző-, 
ipar- és népművészeti munkáikkal jelentkezzenek a hagyományo-
san megrendezésre kerülő, 2018. ÉVI ŐSZI TÁRLAT című kiállí-
tására. A kiállításmegnyitó a 2018. szeptember 6-án (csütörtökön) 
18 órakor lesz, az Erzsébetligeti Színház Harmónia Szalonjában.

Beadási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő) 10-14 óráig, szeptem-
ber 4. (kedd) 14-19 óráig, az Erzsébetligeti Színházban (1165 Bu-
dapest Hunyadvár u. 43/c). Beadás feltételei: maximum három az 
utóbbi két évben készült alkotás, az alkotások méretben az átlago-
sat ne haladják meg (festmények esetében 50x70 cm). Technikai 
megkötés nincs. Ettől eltérő esetben kérjük, egyeztessenek a koor-
dinátorral. Koordinátor: Koltayné Zolder Klára a Corvin Művész-
klub vezetője. Telefon:  +36-1-406-8529 

TÉLIKERTEK, PERGOLÁK!
TeraszbeépíTés és Fedés

Télikertjeink 
már egyedi 
Sófallal is 

rendelhetőek.
Országos 

referenciákkal!

H-TECH PLUSZ Kft. Tiszafüred • tel: +36  30/279 3467 
ujvari.jozsef@t-email.hu • www.nyilaszaroesarnyekolas.hu

Kerületi kézilabdás diákok ültek 
a Pécelnél kiégett buszban.

Nagy hírt kapott, hogy május 21-én az M0 autópályán, Pécel 
magasságában kigyulladt és teljesen kiégett egy autóbusz. Az csak 
később derült ki, hogy ennek XVI. kerületi vonatkozása is van, 
ugyanis a kertvárosi Kézilabda MSE versenyzői tartottak éppen 
hazafelé egy Kecelen megrendezett tornáról, amikor a busz hátulja 
füstölni kellett. A busz félreállt a nulláson, kinyitották az első és 
hátsó ajtót, s a megszeppent diákokat a három felnőtt kísérő egy-
két perc alatt kimenekítette a buszból – Grandpierre Judit és Si-
mon Edina az első ajtónál serénykedett, az egyesület elnöke, Roz-
mán Attila a hátsó ajtónál szedte le a gyerekeket, köztük saját két 
gyermekét is. A csomagokat lehozni már nem jutott idő, sőt aki 
kényelmi okokból az utazás alatt levette a cipőjét, az bizony zokni-
ban folytatta az utat hazáig. Elégtek az érmek is, amit a versenyen 
szereztek. A buszon a tűz igen gyorsan elterjedt, a lángok 4-5 perc 
alatt a teljes utasteret elborították, s mire a tűzoltók kiértek, az au-
tóbusz már teljesen kiégett. A tűz látványától pánikoló diákokat 
a felnőttek igyekeztek megnyugtatni, s a meg-megálló segítőkész 
autósok segítségével juttattak el mindenkit a következő pihenőhöz, 
ahová a szülők el tudtak menni a gyerekekért.

A hirtelen támadt népszerűséget felhasználva az egyesület elnö-
ke lapunknak azt is elmondta, hogy a nagy múltú sportegyesület 
az elmúlt évadban hat országos és két nemzetközi kupán szerepelt 
nagy sikerrel, a buszon égett érmeket is beszámítva 7 aranyérmet, 
4 ezüstérmet és 7 bronzérmet szereztek, egy helyütt a legjobb ka-
pus díját is megkapta sportolójuk, Magyar Bence. Az elmúlófélben 
lévő tanévben 15 sportolójuk kapott ösztöndíjat az önkormányzat-
tól. A csapat várja a kézilabdázni vágyó 7-13 éves fiúk és lányok 
jelentkezését az info@kmse.hu e-mail címen.

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!

Miért volt áramszünet az Erzsébetligetben?
Az Erzsébetliget szélén, a 

Hunyadvár utca és a Diósy ut-
ca sarkán van egy öreg trafóál-
lomás, ami az egész környéket 
ellátja árammal. A transzformá-
torok egy tégalépületben van-
nak, ide a Diósy utca felől egy 
vasajtón át lehet bejutni.

Június 3-án egy járókelő a 
rendőrség ügyeletének jelentet-
te, hogy a kapu közelében egy 
teheautó áll, a vaskapu nyitva 
van, és amikor a közelbe ért, 
akkor egy illető a teherautó kö-
zeléből gyanús hirtelenséggel 
elhagyta a helyszínt.

A járőrök kocsiba pattantak, 
és a Jókai utcából pillanatok 
alatt a helyszínre értek. Valóban 
ott találták a teherautót, mel-
lette nem volt senki. A nyitott 
vasajtón behatoltak a trafóállo-
másba. Enyhe amperszag leng-
te be a helyiséget, szigeteletlen 
csatlakozási pontok fenyegettek 
az áthúzással, amitől bűnös és 
bűnüldözö egyaránt szénné ég... 
– szóval a járőrpár sürgősen el-
hagyta az elkövetés helyszínét, 
rácsapták a vasajtót, és erősí-
tést kértek. Ha van bent valaki, 
úgysem menekülhet!

Amint az erősítés megérke-
zett, előbányászták a tettest az 

egyik trafó alól, ahová elbújt 
félelmében. Megérkeztek az 
elektromosok is, akik megálla-
pították, hogy a transzformáto-
rokból a férfi egy gumicsővel 
leengedte a trafóolajat, amivel 
mintegy 150 ezer forint hasznot 
szerezhetett volna, ha el is tud-
ja adni – az okozott kár viszont 
legalább hatmillió forintot tesz 
ki, hiszen az olajhűtés nélkül 
tönkremennek a transzformá-
torok. 

A áramszolgáltató emberei a 
javítás idejére generátorokkal 
oldották meg az Erzsébetliget 
áramellátását, hogy az áram-
szünet ne húzódjon napokon át. 
A trafóolaj-tolvaj pedig majd 
a bíróság előtt felel a közüzem 

A vasajtóra azóta egy 
masszív, erős pánt és egy 
levághatatlan lakat került

megzavarásáért, s a törvény-
szék egyúttal az okozott kár 
megtérítésének ügyében is eljár 
majd. Nem volt olyan rossz ötlet 
ez a trafóolaj, csak előtte valami 
ügyvéddel is meg kellett volna 
beszélni a kockázatokat... (F)

Sok vitát szül a családi házas 
övezetekben, de még a lakóte-
lepeken is, hogy ki hová par-
kolhat az utcán. Vannak, akik 
megesküsznek arra, hogy a csa-
ládi ház előtti útszakaszra csak-
is akkor parkolhat valaki, ha 
ahhoz az ingatlan tulajdonosa 
kifejezetten hozzájárul. Kovács 
Péter polgármester viszont egy 
fórumon kijelentette, hogy ha 
valaki otthagyja a kocsiját az ő 
háza előtt, akkor ezen legfeljebb 
csak bosszankodhat, de semmi 
többet nem tehet. 

Hol itt az igazság – erről ér-
deklődtünk a XVI. kerületi 
közterület-felügyelőknél. Mint 
megtudtuk, a közterület hasz-
nálata az autósok számára nem 
korlátozott, ha betartják a köz-
lekedési táblák utasításait, ak-
kor oda parkolhatnak le, ahová 
csak akarnak – beleértve ebbe 
bárki ingatlanja előtti közterü-
letet. Az ottani háztulajdonos-
nak ugyanis az ingatlanja előt-
ti közterülettel kapcsolatosan 
csak kötelességei vannak (nyír-
nia kell a füvet, seperni a havat), 
különleges jogai viszont nin-
csenek. Vidéken állítólag más a 
helyzet: ott sokkal több a szabad 
hely, mint az autó, s elég rászól-
ni a szomszédra, a vendégeire, 
hogy parkoljanak oda, ahová 
jöttek, s már meg is van oldva a 
probléma. De a fővárosban több 
az autó, mint a szabad hely, s ott 
bizony nem az udvariasság, ha-
nem a jogszabály érvényesül. A 
közterület-felügyelőket hetente 
ötször, de lehet, hogy naponta 
kétszer keresik azügyben, hogy 
hová szabad a szomszédnak le-
parkolnia. Gyakran kimennek a 
helyszínre, és tanácsot adnak a 
vitatkozó feleknek. Az biztos, 
hogy a parkolás során nem sza-
bad elállni a kapubehajtót.

Budapest bármely kerületé-
ben, így a Kertvárosban is gya-
korlatilag az parkol le más háza 
előtt, aki csak akar – feltéve, ha 
a parkoló autó tulajdonosa fizeti 
a biztosítást és a gépjárműadót, 
illetve használható állapotban 
van a járműve. Ezen érdemes 
kicsit elszöszölni, ugyanis a 
más háza előtt kéretlenül ha-
gyott autó igen gyors amortizá-
ciónak eshet áldozatul. Ha csak 
leengedik a négy gumit, az nem 
számít használhatatlan állapot-
nak – visznek egy pumpát, és 
mennek tovább. Viszont ha elöl-
ről-hátulról keményen beleto-
latnak, az már hasznáhatatlanná 

Közterületi szabályok

Ne parkolj a házam előtt

„Kapubeálló” a Hősök fasora iskola oldalánál – a meg-
állást tábla tiltja, de a kapun autó ki nem jár. Vita esetén 
érdemes kihívni a közterület felügyelőket.

Az Enikő utcában mozgássérülteknek fenntartott parko-
ló őrzi a házból rég elköltözött mozgássérült emlékét – 
ha viszont más áll oda, akkor megbüntetik...

minősíti az autót, s ebben az ál-
lapotban főúton egy napot sem 
maradhat, mellékúton legfel-
jebb tíz napig állhat, utána a ha-
tóság elszállíttatja. Nagyon fon-
tos, hogy a parkoló járművön 
legyen rendszám, mert ha az 
hiányzik róla, akkor egy percig 
sem maradhat közterületen. A 
közterület-felügyelők hozzáfér-
nek a közlekedési adatbázishoz, 
és azt a rendszám alapján meg 
tudják állapítani, hogy az autó 
rendelkezik-e érvényes műsza-
ki vizsgával.

Elsősorban a lakótelepen 
élők hangoztatják, hogy jó 
lenne, ha az önkormányzattal 
szerződhetnének egyféle súlyo-
zott közterület használatra. Ezt 
azt jelentené, hogy a házuk előt-
ti parkolóból egyet úgymond 
kibérelnének, fizetnének érte 
havi néhány ezer forint hasz-
nálati díjat, és akkor számukra 
biztosított lenne a leparkolás a 
házuk előtt, más nem állhatna 
a kibérelt helyre. Anyagilag is 
jól járna az önkormányzat, mert 
például tízezer parkolóhely ha-
vi ötezer forintos bérleti díjá-
ból több mint félmilliárd jönne 

össze évente. A közterület-fe-
lügyelők szerint ez a probléma 
az önkormányzat vagyongaz-
dálkodásának körébe tartozik, 
de ilyet még nem hallottak, s 
vélhetően igen nagy balhék le-
hetnének ebből: az autósok ott 
verekednének a parkolóhelyért, 
teljesen beláthatatlan, egy ilyen 
bérleti akciónak milyen követ-
kezményei lennének.

A mozgássérültek eseté-
ben viszont arra van lehetőség, 
hogy az önkormányzat támoga-
tásával a Budapesti Közlekedési 
Központ (BKK) a mozgássérült 
lakásának közvetlen közelé-
ben kijelöl egy mozgássérült 
parkolóhelyet. A lakó számára 
ez nagy könnyebbséget jelent, 
mert mozgássérültként a laká-
sához legközelebb tud lepar-
kolni. Igaz, hogy erre a helyre 
bármilyen más mozgássérült is 
odaparkolhatna, de a kijelölés 
körzetében általában csak egy 
lakik.

Vagy egy sem... A közterüle-
tesek példaként említik az Eni-
kő utca 11. előtti mozgássérült 
parkolót, amit az a mozgássé-
rült, akinek az érdekében kije-
lölték, már nem használ, mert 
sok éve elköltözött. A nagy 
parkoló közepén ott a szabad 
hely, de más nem állhat oda, 
mert azért (jogosan) megbünte-
tik. Hogy hogyan lehet egy már 
kijelölt mozgássérült parkolót 
visszacsinálni, azt a közterü-
let-felügyelők nem tudják, de 
valószínűleg a társasház közös 
képviselőjének kellene eljárnia 
a BKK felé, hogy szabadítsák 
fel a helyet a többi ott parkoló 
autós számára.

Ferenci Zoltán

BESZÉDET MOND: 
Kovács Péter 

Budapesti Főváros 
XVI. kerület polgármestere és 

Dr. Horváth Attila 
alkotmánybíró, egyetemi tanár, 

a XVI. kerület díszpolgára

Meghívó          06 .27 .
A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ és a 
Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány szeretettel várja 
mindazokat, akik KÖZÖS MEGEMLÉKEZÉSSEL ÉS 
GYERTYAGYÚJTÁSSAL kívánnak tisztelegni szülőházánál
az 1956 utáni megtorlás mártírjának emléke előtt 
2018. június 27-én szerdán 19 órakor. 

Tóth Ilonka Emlékház, 1162 Budapest, Állás utca 57. 
Tel.: 06-1/604-8342 

www.helytortenet16.hu/toth-ilonka-emlekhaz   ·   www.tothilonka56.hu
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

Ferenci András

sportmasszőr
gyógy-, és

Tel: 06-20-472-1223
Hátmasszázs (30-60 perc): 3-6.000 Ft

Több súlyos baleset a Mátyás király úton
A Mátyás király út egy szaka-

szának átadása óta több baleset 
is történt: a keresztező utcákból 
az autósok megállás nélkül haj-
tottak ki a főútra. Ez egyébként 
nem csoda, ha belegondolunk, 
hogy hónapokon át úgy mehet-
tek át az építés alá vont Mátyás 
király utcán, hogy körül sem 
kellett nézniük. A legutóbbi bal-
eset június 4-én reggel történt: 
a Szent Korona utcából figyel-
metlenül kihajtó autó ütközött 
a főútvonalon haladóval, s hogy 
a balhé még nagyobb legyen, 
egyikük egy tűzcsapot is kidön-
tött. Egy autóba szorult sérültet 
a tűzoltók szedtek ki a roncsból, 
majd a mentők kórházba szállí-

tották. A környékbeliek szerint 
nem elegendő, ha visszaállítják 
a korábbi forgalmi jelzéseket, 
egy ideig  különleges jelzések-

kel kellene figyelmeztetni a fi-
gyelmetlenebb autósokat, hogy 
elsőbbséget kell ismét adni a fő-
úton érkezőknek.

Fokozott légtérzaj – lakossági panaszok
Több lakossági panasz is ér-

kezett hozzánk, hogy a Kör-
vasút sor környékén elviselhe-
tetlenül magas a légtérzaj. A 
leszálló gépek szinte percen-
ként haladnak el, és nem lehet 
a nyugalmat élvezni a kertben, 
de a gépek zaja még a lakásba is 
behallatszik. 

Egy civil kezdeményezés 
A5-ös méretű szórólapokat is 
készített, amiben felhívja a fi-
gyelmet a megnövekedett re-
pülőgépzajra. Érdekes módon 
ez az irat nem tartalmaz sem 
aláírót, sem pedig valami kap-
csolódási lehetőséget, hogy aki 
a felvetett problémával egyetért, 
az mit csináljon, hol tiltakozzon, 
mit írjon alá – csak a problémát 
ismerteti, amit egyébként az ott 
élők természetesen maguk is ta-
pasztalhatnak.

Megkérdeztük Kovács Péter 
polgármestert, hogy találko-

zott-e a problémával, s ő nem 
csodálkozott – hát persze, hogy 
magasabb a zaj, hiszen márci-
ustól átépítik az egyik leszálló-
pályát Ferihegyen, és emiatt az 
összes járatot egyetlen leszál-
lópálya fogadja. Mégpedig az, 
amelynek légifolyosója pont a 
kerület felett halad el. Emiatt 
növekedett meg a zajterhelés 
– de hát erről nagy cikk jelent 

meg az önkormányzat lapjában, 
a Kerületi Újságban... Lehet, 
hogy azok panaszkodnak, akik 
ez nem olvasták.

A probléma viszont rövi-
desen megoldódik, mivel az 
új leszállópálya építése június 
30-án befejeződik, és akkor 
visszaáll a korábbi állapot, és 
jelentősen csökken majd a re-
pülőgépek zaja.
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Kismama Jóga és Baba-Mama Jóga 
a Napfény Mozgásstúdióban.

www.napfenymozgasstudio.hu

Lelkes Fotó: Nézzen be hozzánk!

Várunk szeretettel han-
gulatos és családias stúdi-
ónkba, ha kismamaként 
szeretnél ráhangolódni a 
babádra, és testileg, lel-
kileg felkészülni a szülés-
re, illetve ha szülés után 
szeretnél újra elkezdeni 
mozogni, regenerálódni, 
a kisbabáddal minőségi 
időt tölteni, hasonló élet-
helyzetben 
lévő  anyák-
kal talál-
k o z n i , 
b e s z é l -
getni.

Az órákat tartja: Fodorné Ferenci Eszter – kismama és 
baba-mama jógaoktató, dúla, három gyermek édesanyja

• Kismama jóga – csütörtökönként 9.00-10.30
• Babás jóga – szerdánként 10.15-11.45
ELSŐ ALKALOM INGYENES, bejelentkezés szükséges!

Eszter: 06-70-612-9516 
napfeny.mozgasstudio@gmail.com

1162 Bp. Hermina út 16.

Rákosi 
Autókereskedés 

és Bérbeadás
Autóbérlés kaució nélkül

Tel: 06-70-679-8500 
XVI. Rákosi út 151.Telefon: 1/409-1481•06-30/587-5950

*Budapesten és néhány környezõ településen 4000 Ft feletti megrendelésnél. Részletek a honlapon!

Ft/0,97 kg-os üvegekben

Akácméz
Hársméz

Vegyesméz

2200,-
2100,-
1400,-

Napraforgó krémméz 1400,-

Rendeljen mézet a termelõtõl!

www.termeloimagyarmez.hu

Marci bácsi méhészete

Ingyenes házhozszállítás*

Szlaukó György

Bp. XVI. Vidámverseny u. 10.

400-0083
06-20/9629-328

Sóder, homok szállítása

Konténeres sittszállítás

Gépi földmunka

Videokazetták

hanglemezek, hangkazetták,
régi képek, filmek

DIGITALIZÁLÁSA
CD, DVD készítés

XVI. Hermina út 16.

VHS, VHS-C, Hi8

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

Emlékmentés

Legújabb óránk, amit Neked találtak ki!

A funkcionális edzés a teljes testedet megmozgatja 
természetes emberi alapmozgásokkal, sok eszközzel és 

saját testsúlyos gyakorlatokkal.

Gyere és próbáld ki Hétfőn 18 órától!

Jelentkezz a 06-70-612-9516-os számon vagy  
a napfeny.mozgasstudio@gmail.com-on! 

Funkcionális edzés 
a Napfény Mozgásstúdióban

KONTÉNERES

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

sitt, föld, sóder,
homok szállítása:

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

Várjuk szeretettel régi és új ked-
ves vásárlóinkat!

Akár azonnali fotókidolgozás 
és igazolványkép készítés üzle-
tünkben. Vállaljuk régi képek di-
gitalizálását, igény szerint retusá-
lását, keretezését. Keretek nagy 
választékban megtalálhatók ná-
lunk igen kedvező árakon.  Ma-
gyar minőségi fa keretek A4-es 
méretben pl. 1260Ft-tól mindenfé-
le színben.

Ezen kívül vállaljuk családi 
események, esküvő, keresztelő, 
szülinapok stb. fényképezését is. 
A XVII. kerületi műtermünkben 

pedig műtermi fotózásra van lehetőség.
Fényképes ajándéktárgyakat is készítünk, akcióink megtalál-

hatók a weboldalunkon is. www.lelkesfoto.hu
Amíg Ön bevásárol elkészítjük képeit. 

Lelkes Fotó a Sashalmi piac mellett (Sashalmi sétány 22.) 
Tel.: +36-1/442-46-17 • H-P: 9-17-ig, Sz: 8-13 óráig

Szedmák Réka a válogatottságért harcol

Mátyásföldi sportcsalád
A Szedmák család csak nem-

rég költözött a kerületbe, de az 
biztos, hogy az átlagnál három-
szor több sportszeretetet hoztak 
magukkal. Köszönhetően an-
nak, hogy a család három gyer-
mekkel (ma már egyikük sem 
nevezhető gyereknek) rendel-
kezik, és mindhárman magas 
szinten sportolnak. 

Az egyetlen fiú, Dávid vízi-
pólózik, és jelenleg Svájcban 
idegenlégióskodik. A nagyob-
bik Szedmák-lány, Zita vízilab-
dában, lovaglásban és műkor-
csolyában is figyelemre méltó 
eredményeket ért el, jelenleg 
pedig a Digi TV sportriporte-
reként dolgozik, és nemrég egy, 
a Közép-európai Ligában ren-
dezett női mérkőzésen éppen 
a saját húgát kellett meginter-
júvolnia. Az is egy sporttörté-
nelmi pillanat volt. A kisebbik 
lánytestvér, Réka ugyanis röp-
labdázik, s bár, még csak 16 
esztendős, már Magyarország 
és Közép-Európa legerősebb 
együttesénél, a Békéscsabánál 
is alapemberként számítanak rá.

– A szüleink nem voltak ver-
senyzők, de mindketten szeret-
ték a sportot – mesélte Réka. 
– Édesapám még ma is eljár 
teniszezni, édesanyám meg ré-
gebben hobbi szinten kosara-
zott. Semmilyen sportot nem 
erőltettek ránk, de azt minden-
képpen szerették volna, ha va-
lamivel, leginkább sportolással 
lekötjük magunkat.

Réka is sok mindent kipró-
bált, úszott, lovagolt, vívott és 
magas termete miatt kosara-
zott is. Mindenbe belekóstolt, 
de sehol sem tudott huzamo-
sabb ideig megmaradni. Aztán 
egy véletlennek köszönhetően 
a röplabdázóknál találta magát.

– Az iskolámban a kémia-
tanár szúrt ki engem a folyo-
són, és mondta, hogy nekem 
röpiznem kellene. Ezt egyébként 
csak erősítette, hogy egy barát-
nőm akkoriban már egyesületi 
szinten röplabdázott. Ugyanez 
a kémiatanár volt, aki a Vasas-
Óbuda együttesét ajánlotta, 
ahova 2012-ben mentem le elő-
ször. Ezt a sportot már hamar 

megszerettem, de édesanyám 
elővigyázatosságból úgy vette 
meg az első cipőmet, ha meg-
ígérem, hogy minimum egy évig 
használni is fogom.

Szedmák Réka szépen lé-
pegetett előre a korosztályos 
ranglétrán, melyen egy-két év-
vel mindig megelőzte saját kor-
osztályát. Tavaly – 15 évesen 
– pedig már a felnőtt keretbe is 
behívták, s mivel éppen megsé-
rült a Vasas akkori centere, az 
edző Rékát rögtön a mélyvízbe 
dobta be.

– Jól sikerült év volt, a csa-
pattal ugyanis a kupában és a 
bajnokságban is ezüstérme-
sek lettünk. Év végére már sok 
ajánlatom volt, én végül a bé-
késcsabaiakét fogadtam el. Úgy 
éreztem, szakmailag a Viharsa-
rokban tudok a legjobban fej-
lődni.

Szedmák Réka tehát Má-
tyásföldről Csabára került, ahol 
minjárt négy fronton kellett jól 
teljesítenie. A tavalyi bajnok 
Békéscsaba ugyanis a Bajno-
kok Ligájában kezdte a szezont, 
ahonnan  kiesve a második szá-
mú kupasorozatban, a CEV-
kupában folytatta a szereplését. 
Ősszel nagy meglepetésre vere-
séget szenvedett a Magyar-ku-
pa fináléjában a Nyíregyházá-
tól. Ez akkora meglepetés volt, 
amely a csabaiak akkori edző-
jének állásába került. Rékáék 
időközben megnyerték a hazai 
bajnokság alapszakaszát, illet-
ve a Közép-Európai Ligában (a 
MEVZA-kupában) is a legjobb-
nak bizonyultak. A magyar baj-
nokságban pedig május elején 
ismét a Nyíregyházával játszot-
tak az aranyéremért, amely csa-
tát 3-1-re nyerték meg. Ez már 
az ötödik bajnoki címe volt a 
csabaiaknak

– A felnőtt meccsek mellett 
az utánpótlás válogatottal Eu-
rópa-bajnoki selejtezőre készü-
lünk. Két éve már ott lehettem 

a hazai rendezésű korosztályos 
EB-n, illetve tavaly is pályára 
léphettem a Győrben megren-
dezett Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztiválon, és tapaszta-
latból tudom, hogy mekkora 
élmény címeres mezben hazai 
közönség előtt játszani.

Ami azért nagy szó, mert 
jövőre Budapest is helyszíne 
lesz a női röplabda Európa-baj-
nokság néhány mérkőzésének. 
Márpedig egy hazai rendezésű 
EB-n mindenki pályára szeret-
ne majd lépni. Rékának tehát, 
akit tavaly már a bővebb felnőtt 
keretbe is behívtak, valószínű-
leg nagy konkurenciával kell 

megküzdenie a részvételért, de 
mint mondta, kész megharcol-
ni a válogatottbeli helyért. Ezt 
egyébként már most májusban 
bizonyítani tudta, hisz ő is le-
hetőséget kapott az Arany Eu-
rópa-ligában szereplő felnőtt 
magyar válogatottban. Réka a 
franciák, a horvátok és a finnek 
elleni meccseken fantasztiku-
san mutatkozott be.

Szedmák Réka természe-
tesen hallott már a kertvárosi 
röplabdázásról is, mint mondta 
egy Budapest-bajnoki mérkőzés 
erejéig a Sashalmi Közösségi 
Teremben is pályára lépett már.

Riersch Tamás 

Lemhényi: sportos centenáriumMájus 18-án kerületi diákok 
lepték el az MLTC erzsébetligeti 
sporttelepét. A Lemhényi De-
zső Általános Iskola itt tartotta a 
„Lemhényi 100” programjának 
záróeseményét.

Lemhényi Dezső, olimpiai 
bajnok vízilabdázó 1917. dec-
ember 9-én született, mely dá-
tumról a róla elnevezett sashalmi 
általános iskolában minden év 
Mikulásának környékén meg is 
szoktak emlékezni. Így volt ez 
az idei tanévben is, amikor az 
iskola testnevelő munkaközössé-
ge a névadó centenáriuma alkal-
mából meghirdette a „Lemhényi 
100” nevű programot. Minden 
osztály egy felcímkézett üres 
dossziét kapott, melybe az év 
folyamán gyűjteniük kellett a 
sportprogramokat, melyek vá-
lasztéka az egyénileg látogatott 
sporteseménytől az osztályon 
belüli versenyeken át az iskolai 
és kerületi sportprogramokig, 
sőt a versenysportig terjedhetett. 
A lényeg, hogy ezeket a prog-

ramokat rajzokkal, fotókkal, 
érmekkel és kupákkal is doku-
mentálniuk kellett a diákoknak, 
amely relikviákból – az addigra 
megtelt dossziék anyagából - a 
Lemhényi 100 (és a tanév) záró-
napján, június 14-én egy kiállí-
tást is berendeznek majd.

Hogy a testnevelők meg-
könnyítsék a diákok helyzetét, 

maguk is rendeztek egy sport-
napot, melyen számtalan alka-
lom kínálkozott a diákoknak 
a sportprogramok gyűjtésére. 
A lemhényisek váltófutásban, 
métában, vívásban, szivacs-
kézilabdában, floorball-ban, 
fociban, kislabdahajításban és 
egyéb játékos feladatokban is 
összemérhették az erejüket, 

melyhez kiváló helyszínt biz-
tosított az MLTC-pálya. 

A nap csúcs pontja volt, 
amikor a pedagógusok, 
szülők és diákok csapatai 
Lemhényi Dezső tiszteleté-
re váltóban összesen 1917 
métert futottak a sportpálya 
nemrégiben átadott rekortán 
futópályáján. (R. T.)

Üzletemberek Fair Play 
találkozója a sport jegyében

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

Madármentő mezőőrök

Mintatanya a Sarjú utcában
Még a 90-es években, az M0 

körgyűrű akkori nyomvonalter-
ve ismeretében a Fővárosi Ön-
kormányzat kisajátította a Sarjú 
utca 5-beli, csaknem egy hek-
tárnyi családi házas ingatlant. 
A ház jó két évtizedes tetsz-
halottságának a kertvárosi ön-
kormányzatnak a fővárostól a 
Naplás tó és környéke fejleszté-
sére elnyert TÉR-KÖZ pályáza-
ta vetett véget, amely 35 milliós 
forrást adott egy minta tanya ki-
alakítására.

A Rákosmenti mezei Őrszol-
gálat a szervezet létszámában 
és különösen a feladataiban 
időközben kinőtte a Batthyá-
ny Ilona utcai székhelyét. Oláh 
Csaba intézményvezető el-
mondta, évente átlagosan öt-
ven óvodás és iskolás csoport-
nak tartanak természetismereti 
foglalkozásokat, tanösvény be-
mutató sétákat. Kézenfekvő 
volt az ötlet, hogy ha új szék-
hely kell a 22 fős csapatuknak, 
akkor az feleljen meg a bűn-
megelőzést leginkább szolgáló 
oktatási tevékenységüknek is, 
és ők legyenek a minta tanya 
gazdái.

A pályázat részeként kertvá-
ros önkormányzata felújította a 
volt családi házat, a főváros pe-
dig 15 évre a XVI. kerületnek, 
rajta keresztül pedig a mezőőri 
társulásnak adta az ingatlant. 
Az átköltözés befejeződött és 
lassan életre kell a tanya is. 

Elsőként Dezső, az eredetileg 
a hortobágyi klímára tenyész-
tett fehér magyar fajtájú kakas 
érkezett a tanyára két tyúkkal. 
13 mezőőr elvégezte a Hortobá-
gyi Madárpark – Madárkórház 
Alapítvány szervezte madár-

mentő tanfolyamot. E tudásuk 
révén került a Sarjú utcába két 
fészekalja vadkacsa. Ezekből 
hármat az Örs vezér teréről, az 
Árkád üzletközpont tetejéről 
mentettek ide, tíz csibét pedig 
Rákosligeten, a Diadal utcánál 
találtak.

Hamarosan a gödöllői gén-
bankból őshonos magyar házi-
állatok; galamb, juh, kecske és 
szarvasmarha érkezik a tanyá-
ra. Nyaranta sávos legeltetéssel 
a mini gazdaságot körülvevő 

földek ellátják majd őket szálas 
takarmánnyal. 

Bemutató jelleggel konyha-
kertet is létrehoztak a területen, 
ahol valaha a Penkov-féle bol-
gárkertészet volt található.

A tanya minden elemében jö-
vő májusra lesz készen. Addigra 
tervezik felépíteni a jelenlegi mel-
léképület helyére a 40 fős előadó-
termet. Erre is megvan a pénz, 
csak éppen kivitelezőt nem sike-
rült még rá találni.-izs-or

Az Árkád tetejéről mentett vadkacsák a Sarjú utcában

Klári néni 95. születésnapja

Tarnai Jánosné, Klári néni 95. születés-
napján látta vendégül Kovács Péter pol-
gármestert és Szatmáry Kristóf ország-
gyűlési képviselőt, akik az ajándékokon 
kívül Orbán Viktor miniszterelnök jókí-
vánságait is átadták, egy díszes emléklap 

formájában. Klári néni mellett a képen lá-
nya, Tarnai Klára látható, aki nemrég vo-
nult nyugdíjba a Göllesz iskola vezetői 
székéből, és ez alkalomból a Kertvárosi 
Pedagógus Napon is megköszönték több 
évtizedes áldozatos munkáját.

A Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara X., XIV., XV., 
XVI. és XVII. kerületi tag-
csoportjai ismét megrendezik 
a Fair Play sporttalálkozót jú-
nius 16-án 9 óri kezdettel az 
Árpádföldi Teniszklubban (az 
Állás utcában, a Tóth Ilonka tér 
fölött). A rendezvény fővédnö-
ke a BKIK elnöke és Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő. 
A résztvevők teniszben, asztaliteniszben és lábteniszben mérik 
össze tudásukat. A résztvevőknek sok sikert és jó játékot kíván-
va felsoroljuk a rendezvény impozáns védnöki csapatát: Kovács 
Róbert kőbányai polgármester, Karácsony Gergely zuglói pol-
gármester, Hajdú László XV. kerületi országgyűlési képviselő, 
Kovács Péter XVI. kerületi polgármester, Dunai Mónika XVII. 
kerületi országgyűlési képviselő, valamint a tagcsoportok elnö-
kei: Bellovics Péter (X. kerület), Páricsi Zoltán (XIV. kerület), 
Szántai Sárközi Ambrus (XV. kerület), Baumholczer Tamás 
(XVI. kerület), Ecsedi Gyula (XVII. kerület), valamint Amberger 
Árpád, az Árpádföldi Tenisz Club elnöke.

Csángó gyerekek 
befogadókra várnak

15. alkalommal látogatnak 
csángó gyerekek a XVI. kerü-
letbe 2018. augusztus 16-23. 
között. A szervezők befogadó 
családok jelentkezését várják 
Tel: 06-30-655-9271, e-mail: 
petrovics.sandor1@t-online.hu
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Kiss Varázs üzlet a sashalmi piac szomszédságában, a Gö-
rög Delikát mellett, a Thököly út 11. szám alatt. Nagyke-
rekű bevásárló kocsik, csúszásgátlók, fürdőszobai kilépők 
és szőnyegek. Asztali abroszok (kerek és ovális is), viaszos-
vásznak, kívánt méret szerint. Öntapadós tapéták: fa, már-
vány, tégla és dekor mintázattal. UV-védő sima és sötétítő 
üvegtapéták. Ágyneműk és további akciós termékek. Kíná-
latunkban minőségi inox edények, serpenyők, katalógusból 
rendelésre is! Kibővült kínálattal várja új és régi vásárlóit 
a Kiss Varázs.

Minőségi edények a Kiss Varázsban

Erzsébet utalványt elfogadunk!

A SASHALMI PIACON

Horváth Húsbolt

Nálunk bankkártyával is fizethet!

Marha- és sertéshús, vadhús, birka, borjú,

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

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

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

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 kecsketej, tehéntej
„házi rétes, mangalica füstöltáruk, kézműves sajtok, „L”-es tojás, szilvalekvár

H-H TIPPEK
Sashalmi piac és környéke

SZÁZSZORSZÉP AJÁNDÉKBOLT
Lelkes Fotó

Órajavítás, kerámiák, gyertyák, játékok, plüssök

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

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

CBA Élelmiszer FOLYAMATOS AKCIÓK!

Sashalmi piactér – NYITVA H-P 6-19, Szo-V: 7-13-ig

CIPÕ-, RUHA-, TÁSKAJAVÍTÁS
ruhatisztítás, cippzárcsere, szárfelhajtás

1163 Thököly u. 11. Tel: 20/206-3535

KENYÉRBOLT Kenyér, pékáru, cukrászsütemények, édességek

1163 Margit u. 1. Nyitva K-P: 5-16, Szo: 5-13 óráig

SASHALMI GAZDABOLT Mûtrágyák, permetezõk, vetõmagok, szerszámok, fóliák, tömlõk

1163 Lipcse u. 11. (a piacot felezõ utca) Tel: 404-1438
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Ruházati bolt a piac területén
a Halas üzlettel szemben. Indiai ruhák, blúzok új mintákkal. Nyári pó-
lók, tunikák, blúzok, könnyű ruhák, nadrágok pamutból, vászonból, 
hosszú-, halász-, sport fazonokban. Mindig új mintákkal, fazonokkal, 
finom pamutból női fehérneműk, melltartók, hálóruhák. Felnőtt pa-
mut zoknik boka-, titok-, guminélküli fazonokban, gyermek zoknik, 
harisnyák nagy választékban.  „Gabriella” harisnyák, „Smith” férfi 
fehérneműk. MEGLEPETÉS AKCIÓK! Vasárnap is várjuk, nálunk bankkártyával is fizethet! 

MARGARÉTA Virág-ajándék
Nyári csokrok, esküvői csokrok, ajándékok, koszorúk, rendelésre is. 
MINDEN NAP (VASÁRNAP ÉS H ÉTFŐN IS) NYITVA! Kertváros Kártya elfogadóhely.

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

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

GRILLPARTI kellékek sütéshez, terítéshez,  vendégváráshoz.  Viaszos 
vászon- és  pvc  asztalterítők, ülőpárnák. BEFŐTTES ÜVEGEK + tetők. 
KONYHAFELSZERELÉSI cikkek:  üveg- és műanyag kancsók, poharak.  
Tálcák,  müa. kínálók, tálkák, tálak. Kávé- és teafőzők, kiöntők.  Rozsda-
mentes acél-  és zománcozott  edények. Tepsik, serpenyők,  palacsin-

Skuner Bt. extra vegyes

Az eper ideje lejár, milyen jó, hogy pár üveggel eltettünk 
dzsemet. Helyette már itt a meggy (550-798 Ft), a cseresz-
nye (498-698 Ft), sárgabarack (798 Ft), a magyar sárgadiny-
nye (598-698 Ft), a görögdinnye kilója 248-348 Ft. Az alma 
298-450 Ft a Sashalmi piacon, a vilmoskörte kilója 698 Ft, 
az őszibarack 998 Ft, a kopaszbarack 798 Ft. A citrom ára 
898-1100 Ft, grapefruit 698 Ft, a banán 348 Ft.

Zöldségek: újkrumpli 330-350 Ft, újhagyma 250-330 Ft, 
fejes káposzta 190 Ft (új 248 Ft), új kelkáposzta 398 Ft, új 
gyökér 990 Ft, sárgarépa 490 Ft, zöldborsó 600-698 Ft, zöld-
bab 798-1190 Ft, paprika 398-600 Ft, paradicsom 448-698 
Ft, zsenge tök 248-348 Ft, karfiol darabja 148 Ft, zeller szálja 
zölddel 348 Ft, kovászolni való uborka 250-330 Ft, gomba 
600 Ft, cukkini 250 Ft, padlizsán 498-690 Ft.

Baromfi: csirkecomb 850-1058 Ft, szárny 678-725 Ft, 
mell 948-1190 Ft, egész csirke720-738 Ft, libacomb 2700 Ft, 
pulykacomb 1098 Ft, fácán 2790 Ft.

Sertéshúsok (zárójelben a mangalica): comb 1250-1350 Ft 
(1680 Ft), lapocka 1220-1350 Ft (1680 Ft), hosszúkaraj 1250-
1350 Ft (1680 Ft), tarja 1250-1390 Ft (1680 Ft), oldalas 1200-
1350 Ft (1480 Ft).

Marhahúsok (zárójelben a szürkemarha): comb 2400 Ft 
(3300 Ft), lábszár 1998-2290 Ft (2780 Ft), lapocka 1998-
2290 Ft (3000 Ft), felsál 2398 Ft (3300 Ft).

A Horváth hentesnél reggel 8 óra körül kezdik kicson-
tozni a friss húsokat; a lapos, csöves, porcos csontokból 
isteni alaplé főzhető, amit sok recept említ. Használható 
hús-, zöldség-, gulyáslevesekhez, pörkölthöz. Az étel sok-
kal tovább eláll, ízét nem veszti a használatával és nagyon 
egészséges. Dobozolva, zacskózva is lefagyaszthatjuk. A 
csontokra annyi sós vizet öntünk, hogy ellepje és 10-13 órát 
gyöngyözve főzzük.

Halak: pisztráng 2390 Ft, pontyszelet 1890 Ft, békacomb 
4990 Ft, afrikai harcsa 2890 Ft.

A tojás 36-45 Ft, a házi tej 200-290 Ft, a tehén gomolya-
sajt 2800 Ft, a juhsajt 4500 Ft-ba kerül.

Jó vásárlást kívánunk a Sashalmi piacon! Tóth

Árak a piacon

Aktuális receptünk
Zöldséges sertésgulyás

Hozzávalók: 1 kg lapocka (sertés), 3 db TV paprika, 3 db pa-
radicsom, 1-1 marék zöldbab és zöldborsó, 25 dkg rizs, 3 db 
hagyma

A kis kockákra vágott húsból pörköltet készítünk. Mikor 
majdnem puha a hús, kockákra vágott paprikát, paradicsomot, 
zöldbabot, borsót és rizst teszünk hozzá. Kevés vízzel felöntve 
fedő alatt pároljuk, amíg a rizs megpuhul. A vizet apránként 
pótoljuk, de a végén ne legyen vizes. Jó étvágyat kívánunk!

SAS
GYÓGYSZERTÁR 
1913 ÓTA  AZ ÖNÖK 
SZOLGÁLATÁBAN

1163   BUDAPEST 
MARGIT UTCA 1.
A SASHALMI PIACON

Tel.: 06 1 403 73 03
AZ AKCIÓ 2018. 12. 31- IG,

VAGY VISSZAVONÁSIG TART.
SALVUS VÍZ 550 Ft / PALACK 
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Beköszöntött a nyár, amely 
várhatóan több szabadidőt is 
jelent. Kedves Hölgyek, megér-
demeljük, hogy ebből az időből 
egy kicsit magunkra is szán-
junk! Hatékonyabb és élveze-
tesebb lesz a nyári pihenés, ha 
társul egy kis kényeztetéssel, 
melynek eredményeképpen job-
ban érezhetjük magunkat a bő-
rünkben. Az Art of life szalon 
tulajdonosa, Szalainé Balogh 
Marianna csábító ajánlatai és 
akciói közül válogatva minden-
ki találhat kedvére valót. Tessék 
választani!
• Bőrfiatalító HIFU kezelés 
– amely a bőrt 3 mélységben 
serkenti kollagéntermelésre, ez-
által fejti ki látványos fiatalító 
hatását, mint például a szem-
öldök emelés, a szemkörnyéki 
ráncok csökkentése, arckontúr 
megemelése, pórusösszehú-
zás és aknés hegek kezelése, 
tokalifting és a bőr feszesítése.
HIFU arckezelés 
65.000 Ft; akció: 35.000 Ft
HIFU 3 alk. arckezelés bérlet
105.000 Ft; akció: 90.000 Ft
• Végleges zsírbontás HIFU 
eljárással – has- és derék-
tájon –, amely műtét nélkül, 
mikrofókuszált ultrahanggal a 
zsírsejteket lebomlásra készteti, 
már 1-2 alkalom után látványos 
eredménnyel.
HIFU has kezelés: 90.000 Ft
akció: 35-50.000 Ft között
• THERmAGE – a HIFU 
„kistestvére” – elsősorban a 
felületi kis ráncokat tünteti el, 
ám nagyon hatékonyan, és igen 
kedvező árfekvésben!

THERmAGE arckezelés: 
50.000 Ft; akció: 29.000 Ft
THERmAGE 3 alkalmas  
           arckezelés bérlet: 
87.000 Ft; akció: 75.000 Ft
• A kavitációs, rádiófrekven-
ciás zsírbontás során mozgásra 
és súrlódásra késztetik a zsírsej-
teket, ezzel könnyítve a szerve-
zet számára a raktározott feles-
leg lebontását.
Zsírbontás kezelés hason:
Lipolézer 25’ + rádiófrekvencia 
20’; izomstimulálás 30’ + nyi-
rokmasszázs 30’ (10 alkalom) 
100.000 Ft; akció: 60.000 Ft
• A nyirokmasszázs ereink és 
immunrendszerünk tréningje. 
Rendszeres alkalmazása ser-
kenti a salakanyagok eltávo-
lítását, megszünteti a nyirok 
pangását, és elősegíti a test re-
generálódását – érsebész orvos 
ajánlásával.
Nyirokmasszázs 45’ (10+1 alka-
lom) 49.500 Ft; akció: 33.000 Ft
Express tisztítókezelés: 
              4900 Ft
Dolce Vita arckezelés mézzel 
     és cukorral   7200 Ft
Rózsa hidratáló  
    arckezelés   8000 Ft
• cUKoRpAsZTÁs sZŐR-
TELENÍTÉs – bevezető 
áron! Irritációk és vegyianyag 
nélkül. Természetes, kíméletes, 
tartósabb, és táplálja a bőrt. Idő-
vel a szőrszálak lágyabbak lesz-
nek, a visszanövés lassul.
– hónalj:     1400  1200 Ft
– bikini fazon:  1900  1500 Ft
Barnák Andrea kozmetikus: 
   Tel: +36-30-447-1146

NYÁRi MEgújuLÁS 

az Art of life Szépség- és Egészségszalonban

Szeretettel várja Önt is az Art of life Szépség- és Egész-
ségszalon Rákosszentmihályon, a Rózsa utca 20. szám 
alatt. Ingyenes konzultáció: 06-30-9484-555

Akcióink folytatódnak!

A meghirdetett akciók július 20-ig érvényesek.

HÁZTARTÁSI BOLT
A SASHALMI PIACON

HÁZTARTÁSI BOLT
A SASHALMI PIACON

Konyha-és Fürdõszoba felszerelés,

Kerti eszközök, Biciklis kiegészítõk,

Elemes LED lámpák, Órák, Elemek,

LED izzók, Elemlámpák, Papucsok,

Talpbetétek, Szorítók, Szerszámok,

Lepedõk, Terítõk, Ollók, Írószerek,

Egyéb termékek.

Cégünk teljes kínálatát nyújtó katalógusát megtalálják
boltunkban vagy a facebookon:

www.facebook.com/megeribeterni

Nyitva tartás: K-P: 9-15, Szo: 8-13, V-H ZÁRVA

Elérhetõségünk: 06-70/249-8323

Makk ABC – vasárnap is nyitva

Autó polírozás
Tel: 06-30-420-7679 • Sashalmi piactér 2. 

Karosszéria polírozása, matt Fényszórók polírozása 
Apróbb karcok, horpadások eltüntetése, belső Takarítás, kárpittisztítás

KERTVÁROSI KÉPÚJSÁG 
18 nagyméretű kivetítő forgalmas helyeken 
hirdetés és információ: 20/9392-658

A csömöri önkormányzat továbbra is bízik abban, 
hogy a települések a jövőben visszakapják iskoláikat

2018. január 
8-án a Fővárosi 
Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíró-
ság felfüggesztette 
a Csömör Nagy-
község Önkor-
mányzata által kez-
deményezett pert, 
amelyet az Emberi 
Erőforrások Mi-
nisztériumával szemben indí-
tott a helyi iskola és zeneiskola 
állami átvételével kapcsolatban. 
A független, szakmai alapon 
működő bíróság egyetértett ön-
kormányzatunkkal abban, hogy 
az iskolák államosítása alaptör-
vény-ellenes volt Magyarorszá-
gon egyrészt az önkormányzati 
tulajdonú iskolai ingatlanvagyo-
nok korlátozása okán, másrészt 
a települési önkormányzatok-
nak az iskolai fenntartói-mű-
ködtetői körből való kizárása 
miatt. A Fővárosi Törvényszék 
2018. februári, újabb alkot-
mánybírósági beadványában to-
vábbi érvekkel támasztotta alá 
szakmai álláspontját és ismé-
telten kérte az alaptörvény-elle-

nes rendelkezések 
megsemmisítését.

A Magyar Or-
szággyűlés, vagyis 
a politikusok által 
megválasztott Al-
kotmánybí róság 
ugyanakkor 2018. 
május 29-i határo-
zatában az iskolai 

ingatlanvagyon használata vo-
natkozásában nagyrészt elutasí-
totta a független magyar bíróság 
kérelmét. Az önkormányzatok 
által legfontosabbnak tartott, 
lényegi kérdésben ugyanakkor, 
vagyis hogy a helyhatóságok is 
tarthassanak fenn iskolákat, saj-
nos nem foglalt állást a Testület.

Önkormányzatunk – a több 
ezer hazai önkormányzatot tö-
mörítő érdekképviseletekhez 
hasonlóan – továbbra is kife-
jezi azon határozott álláspont-
ját, miszerint a települések is-
koláinak központosítása nem 
szolgálja a gyermekek érdekét 
és egyben a helyi, közösségi 
önrendelkezés komoly csorbí-

tását jelenti. A település veze-
tői érthetetlennek tartják, hogy 
amíg a törvény az állam, az 
egyházak, a nemzetiségi ön-
kormányzatok, illetve bármely 
alapítvány, cég és magánsze-
mély számára biztosítja az is-
kola fenntartási-működtetési 
jogot, addig a helyi közösség, a 
gyermekek, illetve a szülők ér-
dekeit és szándékait leginkább 
megjeleníteni tudó, számos 
más intézményt is régóta meg-
nyugtatóan fenntartó települési 
önkormányzatoktól miért veszi 
el ezt a lehetőséget.

Bízunk abban, hogy az újon-
nan megalakult Magyar Or-
szággyűlés megfontolja a füg-
getlen magyar bíróság érveivel 
is alátámasztott kezdeménye-
zésünket, és oly módon változ-
tatja meg a köznevelési törvény 
vonatkozó rendelkezéseit, hogy 
azok a települések, amelyek a 
korábbi évtizedekhez hasonló-
an a jövőben is tudják és akarják 
fenntartani-működtetni iskolái-
kat, erre a jövőben is kapjanak 
ismét lehetőséget.

TZteam.hu – Szeretem a számítógépem

Hangulatos szervizképet kaptunk a TZteam-
től – patikatisztaságban folyik a munka (ami el-
várt, hisz itt porra érzékeny berendezéseket ja-
vítanak), rend figyelem, szakértelem: ez látszik 
a képről. Takács Zoltán, a cég vezetője méltán 
büszke a vállalkozására, ennél talán csak a web-
oldalukra büszkébb, amely a címben szereplő 
szlogennel jelentkezik be. Mert ugyan ki ne sze-
retné szeretni a számítógépét?  Márpedig az csak 
akkor szerethető, ha tisztességesen karban is van 
tartva. A kép tehát akár célzásnak is tekinthető, 
hogy miként és hol lehet szerethetővé tenni a sa-
ját számítógépünket.

A tzteam.hu weblapon egyébként a Hírek ro-
vatban egy csomó hasznos, minden számítógép-
használót érdeklő információ megtalálható. Rög-
tön az elején felhívják a figyelmet egy Windows 
frissítési hibára, ami komoly gondokat okozott 
sokaknak: a frissített rendszer nyomban össze-
akadt több vírusvédelmi szolgáltatással, és volt 
olyan eset, hogy csak a rendszer újratelepítésével 
lehetett a gépet feltámasztani. A cikkben hasznos 
tanácsokat kapnak a felhasználók, hogyan kerül-
hetik el a nagyobb bajokat.

Akit érdekel a honlapkészítés, átbogarászhat-
ja a modern weblapokról készült cikket. Töb-
beknek lehet hasznos az a hír, ami bemutatja a 
megújult Gmail szolgáltatás újdonságait. Meg-
tudhatjuk, hogy milyen ráncfelvarráson esett át 
a közkedvelt levelezőrendszer, ami most már ar-
ra is képes, hogy fontossági sorrendet állapítson 

meg a beérkezett levelek között, s ha egy fontos 
üzenetre még nem készült válasz, akkor erre no-
szogatással figyelmeztesse a felhasználót.

Nagyon népszerű, egyben hasznos és tanul-
ságos az az írás, ami arról szól, hogy: Hogyan 
válasszak számítógépet. Ez bizony tényleg nem 
könnyű feladat, hiszen a felhasználók által fut-
tatott különféle programok eltérő módon veszik 
igénybe a számítógépek dimenzióit, s egyáltalán 
nem mindegy, hogy a tárkapacitás, a számítási 
teljesítmény vagy esetleg a memória jelenti a leg-
gyengébb láncszemet – aminek a következménye 
a lecsökkent teljesítmény, és a zsibbasztó várako-
zás... A cikkben is kaphatók hasznos tanácsok, 
de a legbiztosabb (mint olvasható) egy személyes 
konzultáció az üzletben, és akkor tényleg szeret-
hető is lesz a számítógép. Az internet nem játék 
– olvasható egy másik cikkben, ami leginkább 
a neten rohangáló lurkók szüleinek ad hasznos 
tanácsokat: mit figyeljenek a gyerek számítógé-
pes szokásain, s miben lehetnek a segítségükre 
a TZteam üzletében, ha a gyereket védő védelmi 
rendszert szeretnének otthon kialakítani.

A hírek között lehet olvasni a felhő haszná-
latáról, praktikus jelszóhasználati szokásokról, 
a zsarolóvírusokról, az XP-s gépeket fenyege-
tő veszélyekről, adatlopási kísérletekről, és sok 
minden érdekességről. mindez megtalálható a 
tzteam.hu weblap hírek rovatában, tanácsot a 
(06-1) 406-4444 telefonon illetve személyesen a 
1161 Bp. XVI. Rákóczi út 48. alatt lehet kapni.
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„A fény mindig utat mutat,
Annak, ki a mélyben kutat.”

A Nap idén június 21- én lép 
be a Rák jegyébe, ami asztronó-
miai értelemben a nyár kezdete. 
Ez tulajdonképpen a nyári nap-
forduló is, ami a fény kulmináci-
ója, ugyanis ekkor a leghosszabb 
a nappal, és a legrövidebb az éj-
szaka az északi féltekén. A „túlol-
dalon” mindennek az ellenkezője 
igaz, de a földi dimenzióban ez a 
tüköreffektus nem meglepő.

A Rák embert érzelmei és 
hangulatai vezérlik. Ha jó tör-
ténik az életében, madarat lehet 
fogatni vele, ha ne-
gatív eseménnyel 
szembesül, több-
nyire depressziós 
és szomorú. Sé-
relmein hosszasan 
rágódik, nehezen 
tudja magát túltenni 
rajtuk. Sok esetben a múltat idéz-
geti lelkében, szeret nosztalgiáz-
ni, visszaemlékezni a „régi szép 
időkre”. 

Az egészséges lelkületű em-
ber amúgy is hajlamos meg-
szépíteni a múltat. Mindenfajta 
emlékezés, visszafele tekintgetés 
meglopja a jelen időt. Ilyenkor 
önmagunk időrablóivá válunk. 
Az „itt és most” valóságában ne-
héz tartózkodni, mert a jövő il-
lúzióját is szívesen dédelgetjük 
magunkban. Az idősíkokat cse-
rélgetjük az elménk szintjén, bár 
mindannyian tisztában vagyunk 
azzal, hogy valójában csak a fo-
lyamatos jelen időt élhetjük. A 
buddhistákat is esetenként meg-
szégyenítő bölcsességgel megál-
dott Micimackó filozófiáját kel-
lene követnünk, miszerint nyáron 
nyaraljunk, télen teleljünk, és 
közben együnk sok mézet. Ha 
analógiákban gondolkozunk, 
akkor azt kell megállapítanunk, 
hogy a mézfogyasztás nemcsak a 
vércukorszintet emeli, hanem se-
gíti az elfogadást, az azonosulást 
azzal az élethelyzettel, amiben 
éppen vagyunk. Aki nem hiszi, 
próbálja ki! 

A Rák jegy uralkodó plané-
tája a Hold, ami az asztrológia 
szerint a tudattalant is szimboli-
zálja. Ez a terület olyan, mint egy 
mély óceán, melynek titkai az is-
meretlenség átláthatatlan fátylá-
ba burkolóznak. Kutatni viszont 
érdemes, mivel ide kerül minden 
olyan információ, érzelem, sérü-
lés, amit az egónk önvédelmi me-
chanizmusa révén elrejt. Ha vala-
miről nem veszünk tudomást, az 
nem azt jelenti, hogy nem is lé-
tezik. Az elfojtott problémák, ott 
lent a mélyben összesűrűsödnek, 
koncentrálódnak és olyan elemi 
erőre tesznek szert, hogy amikor 
áttörik az önkontroll védőbástyá-
it, hihetetlen rombolást képesek 
végezni a sorsunkban. A sorsvál-
tozás pedig képes lerombolni és 
újjáépíteni a személyiséget. Az 
emberi élet folyamatos átalakulá-
sok, változások, megújulások fo-

Az asztrológus gondolatai

lyamata. Úgy is hívhatjuk, hogy 
fejlődés. Az alapkérdés minden 
esetben az, hogy tudjuk-e mer-
re navigálunk? Ha belekerülünk 
egy viharba a vitorlásunkkal, ak-
kor a legbölcsebb dolog bevonni 
a vitorlákat, és megvárni, amíg 
véget ér. Közben retteghetünk, 
imádkozhatunk, vagy akár sztoi-
kus nyugalommal figyelhetjük az 
ide-oda himbálózó hajótestet, a 
fedélzetet ostromló hullámok ro-
baját, és az ijesztő sötét fellegeket, 
melyeket megvilágít egy-egy vil-
lám. Minden vihar előbb-utóbb 
elmúlik, és újfent megpillantjuk 
égi szekerén Apollónt, a napis-

tent, aki bearanyozza 
életünk horizontját.

A Rák személy 
alapmotivációja 
az, hogy szükség 
legyen rá. Talán 
ezért is annyira 

gondoskodó. Házi-
as. Szereti az otthonát rendezget-
ni, csinosítani, takarítani. Imád 
finomakat sütni, főzni, és várja a 
visszajelzéseket. Ha azt mondjuk, 
hogy még ilyen finomat nem et-
tünk, és talán itt nem is kell any-
nyira túlozni, akkor nagyon bol-
doggá tesszük őt.

A Rák ember kivárásra ját-
szik. Tisztában van azzal, hogy 
mit akar, bár erről sok esetben 
csak akkor értesülünk, amikor 
belekerültünk az eseménybe. 
Úgy tűnik, hogy hátrál, de tulaj-
donképpen előre megy. Érzelmi 
játszmái kiválóak, jól tud mani-
pulálni másokat. A megérzései 
hihetetlenül jól működnek, ezért 
nehéz bármit is elrejteni előle. 

Ha gondoskodhat valakiről, 
az számára az élet forrása. Ezért 
van bajban az a Rák szülő, vagy 
nagyszülő, akinek külföldre köl-
tözik a családja. A magányt nem 
neki találták ki, mert előbb-utóbb 
depressziós lesz. Az önsajnálat 
műfaja a betegségek előszobájá-
ba vezet. A betegség pedig a Rák 
analógia másik oldalát életi meg, 
azt, amikor valaki gondozásra, 
gondoskodásra szorul. Az sem 
rossz, ha szellemi megvilágítás-
ba helyezzük a történetet, de az 
egónk ezt sajnos többnyire más-
ként gondolja.

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

Vigyázzanak magukra és 
egymásra!       Tóth Sándor

Asztrológiai útmutató  
a Rák 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
ZSALUBÉRLÉS

Alternatív gyógyítás
Pálfi Gábor vagyok. Közel 20 éve tapasztaltam meg, hogy 

van gyógyító energiám. A lányom volt az első, akit teljesen 
meggyógyítottam arcidegbénulásból. Gyógyítottam család-
tagokat, barátokat, ismerősöket, nagy sikerrel! Legújabb 
eredményeim: ízületi gyulladásból Fűzes Anna, Rab István, 
Kiss Anita, pánikbetegségből Csendes István, Nagy Erika, 
tüdődaganatból Komenda Tamás, pajzsmirigy daganatból V. 
Sándor, tejérzékenységből V. Petra, asztma, allergia beteg-
ségből Pásztor Norbert, Farkas József, Tóth Tamás, Andó 
Babett, cukorbetegségből Sarvajcz Ferencné, Szabó Éva, 
Nagy Lászlóné, meddőségből Farkas Henrietta és Farkas 
Balázs gyógyultak meg. Szív és érrendszeri, női betegsé-
gek, férfi potenciazavarok, gerincbetegségek esetén is tudok 
segítséget nyújtani. Forduljanak hozzám bizalommal!

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

Nyerjen ajándékcsomagot

L I G

Fontos dolgok zajlottak 1900-ban a Köztársaság utcában, amit akkoriban 
Reménynek hívtak. A Rákos Vidéke hetilap 1901. július 14-én kis hírverést is 
csap neki: „Óvoda Rákos-Szent-Mihályon. …… Andrásné úrnő még a múlt 
évben óvodát nyitott Rákos-Szent-Mihályon a Remény utcában. A nevezett úr-
nő nagy költséggel rendezte be óvodáját és volt alkalmunk meggyőződni anyai 
gondoskodásáról és a szeretetről, mellyel a reá bízott gyermekek iránt visel-
tetik. Ajánljuk a közönség jól megérdemelt pártfogásába. Tandíj egy gyermek 
után havonta 60 kr. Szegény vagy kevésbé tehetős szülők gyermekeit ingyen 
veszik fel az óvodába.” Akkoriban a település még nem volt önálló község, 
csupán egyre jobban beépülő telepekből állt. Lantos Antal kitartó nyomozásá-
nak eredménye a „Rákosszentmihály születésének okleveles emlékei” című 
könyv, mely Szentmihály első harminc évét örökíti meg, az egykor itt élő csa-
ládok erőfeszítéseit, hogy lakóhelyüket szerény, de élhető községgé formálják.
Mi hiányzik a kipontozott helyről? A helyes megfejtők között 4 db 3000 
Ft értékű Auchan saját márkás ajándékcsomagot sorsolunk ki, mely előzetes 
egyeztetés után átvehető a csömöri Auchan Liget áruház vevőszolgálatán.
Helyezze el a felsorolt szavakat az ábrában! Segítségül egy szót előre beír-
tunk. Helyes kitöltés esetén a színnel jelölt sorban alakul ki a végső megfej-
tés, 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: EV, IL, KI, MA, OK, OM, RA, TO,
3 betűs szavak: ADÓ, AKI, AMI, CET, EME, KAN, LIG, TAM,
4 betűs szavak: AKOL, ERIC, ESET, INOG, MAKÓ, NANI, TATA,
5 betűs szavak: APADÓ, ATOMI, EMESE, KAPAR, KOROM, MUTAT, ÓKORI, VISEL,
7 betűs szavak: KANONOK, KERESIK, KITAKAR, ROKONOK.

Új előjegyzési rendszer a XVI. kerületi szakrendelőben
Tájékoztatjuk kedves pácienseinket, hogy 

2018. május 1-el új, a betegdokumentációhoz 
közvetlenül kapcsolódó online beteg előjegyzési 
rendszert a FőnixWeb alkalmazást vezetjük be. 
A rendszer használatához egyszeri előzetes re-
gisztráció szükséges.

A regisztrációt követően –, majd az első meg-
jelenés alkalmával a betegirányító munkatársak 
által történő hitelesítés után - lehetőségük lesz 
megnézni a Szakrendelőben keletkezett egész-
ségügyi dokumentációkat is. (Más intézmény-
ben keletkezett egészségügyi dokumentáció 
megtekintése ügyfélkapun keresztül lehetséges 
a 2017. november 1-től bevezetésre került Elekt-
ronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér haszná-
latával : www.eeszt.gov.hu .)

A regisztrációhoz egy működő postafiók  
(e-mail cím) és egy mobil telefonszám szükséges!

Az új rendszer nyújtotta lehetőségek:
vizsgálati időpontok foglalása
lefoglalt időpontok megtekintése
időpont lemondása,
ambuláns lapok megtekintése
felírt gyógyszerek megtekintése
leletek (pl. labor) megtekintése

Rendszer igénybevételi módja:
Az előjegyzési modult a www.szakrendelo16.

hu weboldalunkon történő előzetes regisztrációt 
követően lehet használni

A betegadatok lekérdezésére csak személyes 
megjelenés alkalmával történő adategyeztetést 
követően lesz lehetőség. (Erre csak egy alkalom-
mal lesz szükség)

dr. Kiss Marianna igazgató

1165 Bp. Veres Péter út 110.

SZAKORVOSI RENDELÉS:
Nyitva tartás: H-P: 9-18, Szo: 9-13.30

E-mail: info@gerooptika.hu
K-Sze-Cs: 15-18-ig, Szo: 9-12.30-ig

Computeres szem- és kontaktlencse

Szemfenéki vizsgálat a
cukorbetegség kiszûrésére

Budapesten
KIZÁRÓLAG A GERÕ OPTIKÁBAN!

VIZSGÁLAT

Telefon:
403-0702

Médiatábor Sashalmon
Ha gyermeke kíváncsi a média kulisszatitkaira, arra, hogy mi 

történik egy tévéstúdióban, szívesen kipróbálná, jó riporter len-
ne-e, a youtube sztárjait nézi naphosszat vagy folyton írogat – ak-
kor neki ajánljuk médiatáborunkat, immár 17. éve.

A Sashalmi Könyvtárban augusztus 13-17-ig bejárós formában, 
naponta 9.00-16.30-ig tart a médiatábor, 4-12. osztályos diákok-
nak. A fiatalok lehetőséget kapnak arra, hogy a média minél több 
szeletébe belekóstoljanak: tévé, film, internet, írás, rádió. Amellett, 
hogy rövidfilmet forgatnak, kommunikációs játékokat játszanak, a 
youtube rejtelmeivel ismerkednek, szerkesztőségeket ill. médiával 
kapcsolatos helyszíneket látogatnak meg.

Részvételi díj: 24.000 Ft, ebéddel.
Információ: cikkek, fotók, videók a régi táborokról: http://

mediatabor.uw.hu; telefon: 20/9310-800; email: mediatabor@
gmail.com.

Rákosszentmihályon több éve sétáltunk utoljára, itt az ideje, 
hogy ismét bejárjuk. Legutóbb Varga Ferenc volt a kalauzunk a 
Vendég-látó: kocsmák, kávéházak, kaszinók című könyv szerzője. 
Előtte a helytörténet kiemelkedő kutatójával, Lantos Antallal kö-
zösen meséltünk a múltról. Ő sajnos már nincs közöttünk.

Június 16-án 14.00-től a KOCSMA, TEMPLOM, KILÁTÓ 
sétánkon Rákosszentmihály központjában járunk, körülnézünk 
vendéglőkben, melyek már száz éve is a közt szolgálták bálterme-
ikkel, söntéseikkel, cigányzenekaraikkal, biliárdtermeikkel. Út-
ba ejtjük az evangélikus, a katolikus és a református templomot, 
utóbb kettőbe be is térünk, és megkeressük Placid atya emléktáb-
láját. Szétnézünk a budai panorámát nyújtó, 17 méter magas, látvá-
nyos új kilátóból a Reformátorok terén.

16-án, délelőtt 10.00-től közkívánatra ismét MÁTYÁSFÖLD 
LEGSZEBB VILLÁI I. séta. Belülről is megcsodáljuk a nyaraló-
telep katolikus templomát, a festett kazettás mennyezetű evangéli-
kus templomot, és a volt szovjet katonai főparancsnokságot. Kívül-
ről gyönyörködünk a Pilóta utca és környékének védett villáiban és 
az eredeti szépségében felújított szecessziós Dozzi-villában, meg-
nézzük, hol élt Rideg Sándor, az Indul a bakterház írója, és a gye-
rekkönyveiről ismert Gyárfás Endre (kívülről).

Ezek a tavaszi évad utolsó városnézései, folytatás szep
temberben!

A 3 órás séták díja 1200 Ft, diák-nyugdíjas 900 Ft, 10 év alatt 
ingyenes. Előzetes jelentkezés szükséges, ekkor derül ki az indulá-
si helyszín: 0620/9310-800, kertvarosiidoutazo@gmail.com. Esős, 
borús időben is tartunk túrát! A programokban változás előfordul-
hat! Részletes program Kertvárosi Időutazó facebook oldalán vagy 
hírlevélben.                Benedek Ágnes

Kertvárosi Időutazások 

Szentmihályi séta Lantos Antallal 2014-ben

Szentmihályon és Mátyásföldön
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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
726 m2-es telek eladó tulajdonostól Rá-
kosszentmihályon. Telefon: 06(20)248-
4945, 06(20)249-7576

Cinkotai házrész eladó: Társasházban 
összkomfortos 44 nm lakás elkülönített 200 
nm saját kerttel + alsó épületekkel eladó. 
Az eladó ingatlan irányára: 16.500.000,-Ft 
Érdeklődni a 06 30 2097454 telefonszámon 
lehet

Eltartás
életjáradéki szerződést kötnék ház-
ra vagy lakásra, 70 éven felüli személlyel, 
havi fix összegű fizetéssel! Ha szükséges, 
napi teendőiben segítséget nyújtok. Tel: 
06-30-599-0677

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

Keres, csere
elCserélném kerepesi, 40 nm-es 
házamat 466 nm telekkel (értéke: 15 millió 
Ft). Érdekel 20-25 millió Ft-ig önálló ingat-
lan, adóssággal terhelt is! Tel: 06-30-599-
0677

Önkormányzati lakást, emeletit vá-
sárolnék, vagy 34 nm-es öröklakásomat 
cserélném egy szobás önkormányzatira. 
Tel: 06-20-327-7398

Kiadó
Garázs kiadó tárolásra is. Tel: 06-30-
944-3019

árpádfÖldÖn kiató raktározásra mel-
léképület, havi 20 ezer Ft-ért. Tel: 06-20-
561-5411

Állás, munka
kozmetikus, műkÖrmÖs, masz-
szőr, pedikűrös, szempilla stylist vállalko-
zókat keresünk bővítés céljából. XVI. Ró-
zsa u. 20. Art of Life Szépségszalon. 
Érdeklődni: +36-30-9484-555, Szalai 
Marianna

XVi. kerületben lévő, családias hangula-
tú élelmiszerboltba nyugdíjas pénztárost 
felveszünk, váltott műszakba, szabad hét-
végékkel. Betanítást vállalunk. Lándzsa 
ABC, tel: 06-30-445-1859

kistarCsai munkahelyre, azonnali 
kezdéssel, teljes munkaidős állásra, kar-
bantartó-sofőr pozícióba munkavállalót 

felveszünk. Bérezés alakulása a KJT. sze-
rint. Az állás betöltéséhez B-kategóriás 
jogosítvány alapfeltétel. Jelentkezéseket, 
önéletrajzokat a papnek@lutheran.hu ema-
il címre vagy postán az Sztehlo Gábor 
Evangélikus Szeretetszolgálat, 2143, Kis-
tarcsa, Szent László utca 2. címre várjuk. 
Érdeklődni a 0620/824-8000 telefonszá-
mon lehet.

élelmiszerboltba eladó-pénztá-
rost keresünk 2 műszakos munkarendbe. 
Érd: 06-30-207-8731

XVi. kerületi vendéglő keres nemdohány-
zó mosogató-takarítónőt hétvégére. Tel: 
06-70-217-2099

fiatal pultoslányt és középkorú takarí-
tónőt felveszünk XVI. kerületi cukrászdába. 
Tel: 06-20-576-5705

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

kutyaiskolába gondozót keresünk! 
Kistarcsai szolgálati kutyakiképző iskolába 
munkatársat keresünk gondozói feladatok 
ellátására napi 5 órás munkaidőre, heti 5 
vagy 3 napos munkavégzéssel. Tel: 06-
20-941-8038

eszterGályost keresek min. heti 2-3 
napra, min. napi 6 órában mezőgazdasá-
gi gépek gyártásához. Várom jelentkezését 
- akár nyugdíjas kollégákét is: László Mik-
lós, XIV. Várna utca 15. 06-1-221-1566, 
06-20-967-9443 www.kalapacsosdaralo.
hu

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

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

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

XVI. Templom u. 36.

Tel: 405-1461, 06-70-241-9493
www.gumiszerviz16.hu

Gumiabroncs

OBD programozás

TPMS
javítás • autó, motor

szenzorok beépítése

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

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

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

Szépség 
és egészség

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

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

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

itt a nyári szezon! Szépüljön ké-
nyelmesen az otthonában! Munkájára igé-
nyes, megbízható kozmetikus házhoz 
megy, hétvégén is! Tel: 06.30.381-20-71

eGészséGmeGőrzés, kialakult 
betegségek tünetcsökkentése, 
stresszoldás, közérzetjavítás, dohányzásról 
leszoktatás SCIO Nelson biorezonanciával, 
valamint asztrológiai elemzések és oktatás 
a 16. kerületben. Infók: www.arnyekesfeny.
hu • Tel: +36-30-327-7983

férfi potenCiazaVarok kezelé-
se, gyógyítása többezer éves ősi terápiá-
val! Tel: 06-30-865-7572

HELYI HÍREK  
(Kistarcsa és környéke)

30. évf. 6. szám  
2018. június 13.

Felelős szerkesztő:  
Szőke Katalin

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

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

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

Nyomtatás:  
Mediaworks Hungary Zrt. 
1222 Bp. Campona u. 1. 
Felelős vezető: Bertalan László 
nyomdaigazgató
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Következő lapszámunk július 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 július 23-án reggel 6-tól 8-ig

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

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

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

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

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

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

K NDI
TEREM

Fitness
Szauna
Szolárium

Havibérlet: 7000 Ft
10 alkalmas: 6200 Ft

Napijegy: 1000 Ft

1162 Csömöri út 158.
Tel: 405-1871

Metró Sportpálya emeleti részén

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

Elsõ edzés ingyenes!

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

Feladási határidő a következő számba: 2018. július 12.

HH Aprók az interneten

FuvArozáST váLLA-
LoK bármilyen építő-
anyag (mész, cement, 
tégla stb.), ömlesztett áru 
(sóder, homok, murva, 
termőföld, kavics stb.), 
valamint tűzifa, trágya, 
zsákos sitt és egyéb rak-
lapos áru szállítására, el-
szállítására a hét minden 
napján, 3,5 tonnás bille-
nős kisteherautóval Bu-
dapest egész területén 
és agglomerációjában. 
Érdeklődni a 06-30-460-
8943 telefonszámon.

Weboldalak tervezése,

elkészítése
teljeskörû ügyintézéssel.

www.web16.hu

info@web16.hu

HONLAPKÉSZÍTÉS
garanciával

Tel: 06 (30) 873-3511

ruhanemű, katonai kitüntetések, régi dol-
gok, stb. Pintér Nikoletta, tel: 06-1-466-
8321, 06-30-973-4949

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

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

• Költöztetés
• Bútorszállítás

• Zongoraszálltás
Csomagolással, bútorszereléssel,

akár külföldre is!

www.enzotrans.hu • enzotransmail@gmail.com
Tel: (06-30)949-5614, (1)379-9893

Hívjon megbízható helyi fuvarost!
XVI. kerületieknek KEDVEZMÉNY!

LAKÁSSZERVIZ
Villanyszerelés, vizes 

munkák, csapok javítása, 
burkolás, faljavítás, kisebb-

nagyobb felújítások. 
Ház körüli munkák is!
Tel: 06-70-227-5564

Gyönyörű ónémet bútorok eladók

Magánszemélytől, kedvező áron: 06-20-412-6353

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

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

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

Nyári munkalehetőség 
az Erzsébetligeti Strandon

Az új élményelemekkel bővült 16. kerületi strandunkra (1165 Bp., Új-
szász u. 106-108.) várjuk strand- és csúszdafelügyelők, valamint gya-
korlott, végzettséggel rendelkező úszómesterek és pénzkezelési tapasz-
talattal rendelkező  pénztárosok jelentkezését! Biztosítsd be a helyed 
már most! Információ és jelentkezés: Kiss Tímea, +36-20-288-8450, 
titkarsag@uszodak16.hu;   www.uszodak16.hu

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 oktatás, korrepetálás, 
vizsgára felkészítés. 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

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

eGyeteMI diplomás tanárnő angol nyelvből 
érettségire és bármely típusú és szintű nyelv-
vizsgára vállal felkészítést Mátyásföld köz-
pontjában, egész nap. Tel: 06-30-735-5115

Tapétázás,
festés, mázolás
teljes lakásfelújítás

garanciával.

XVI. kerületieknek kedvezmény!
Tel: +36-20-234-8285

Rozmaring Gábor

Wittmann Zoltán – 06 30 325 3955
zoltan.wittmann@allianz.hu

Jelentkezés az alábbi elérhetõségeken:

Személyesen az irodánkban: 1165 Jókai Mór u. 4.

MUNKALEHETÕSÉG!

Kollégákat keresünk
az alábbi pozíciókba:
• értékesítés szervezõ manager
• ügyfélszolgálati munkatárs
• értékesítõ

Megújul az Allianz!

Gesztenyés Óvoda
A Kistarcsai

Érdeklõdni: Ratimovszky Tiborné
óvodavezetõ

Tel: 06-20-568-7548

óvónõket keres
szeptember 1-jei kezdéssel.

Társaságkereső
meGismerkednék vegyész végzett-
ségű személlyel, korhatár nélkül. Nyugdí-
jas mérnök. Tel: 06-20-422-6509

Állati apró
2 db fiú kiscica (1 fekete, 1 cirmos) keresi 
szerető gazdiját. Telefon: 06 1 27 968 27

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

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

olCsó KONTÉNERES SITT, FÖLD, HO-
MOK, SÓDER szállítás rakodással is. Te-
lefon: 06-30-9493-551

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

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

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

redőnyÖk, reluXák, szúnyoghálók, 
napellenzők, szalagfüggönyök és műanyag 
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

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

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

Víz-fűtésszerelés és dugulás-
elhárítás,  csőtörés-bemérés!  Családba-
rát árak és szolgáltatás. 10% nyugdíjas 
kedvezmény. Munkavégzés rövid határ-
idővel, rugalmas, megbízható szakember-
rel! 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

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

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

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

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

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

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

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

szalaGos Videók, hanGleme-
zek, hangkazetták és -szalagok digita-
lizálása, átírása CD-re, DVD-re, régi 
képek, diaképek, színes negatívok digi-
talizálása, javítása, átírás CD-re vagy 
papírkép készítése. Ferenci Videó, XVI. 
Hermina út 16. (Telefonon egyeztetett 
időpontban), mobil: 06-20- 9392-658

Vállalkozói apróhirdeté-
sek felVétele: 06-20-412-6353, 
vagy 405-5919 (10-15 óráig)

Műfüves udvar a Szent Imre utcai iskolában
 „A kert a mi saját világunk, 

egy általunk teremtett és álta-
lunk ellenőrzött világ. A kert 
egyike annak a ritka pontnak az 
életünkben és az univerzumban, 
amelyeket valóban rendben és 
ellenőrzésünk alatt tudunk tar-
tani.” 

Adni jó. Kapni talán még 
jobb. Különösen amikor gyere-
kek tekintetében beszélhetünk 
erről.

A Göllesz Viktor Beszédjaví-
tó Általános Iskola a jövő tanév-
ben ünnepelheti 25 éves évfor-
dulóját. Az elmúlt években több 
száz tanulónk töltötte udvari 
szünetét, napközis foglalkozá-
sát, testnevelés óráját iskolánk 
udvarán. Az udvari játékszere-
ink nem feleltek meg az EU-s 
elvárásoknak, így leszerelték és 
elszállították azokat.

Évek teltek el tanulóink élet-
kori sajátosságainak megfelelő 
játszószerek nélkül. Diákjaink 
gyakran mondták nekünk, hogy 
testvérük iskolájában vagy óvo-
dájában új műfüves pályán fo-
cizhatnak, szép színes játszó-
szereken játszhatnak.

Intézményünkben dolgozó 
lelkes kollégák kreatív ötletei-
nek felhasználásával igyekez-
tünk a szabadidős tevékeny-
ségeket változatossá tenni az 
adott lehetőségeken belül.

Köszönő szavaim tolmá-
csolásakor feltétlenül meg kell 
említenem Tarnai Klára nevét, 
aki  20 éven át volt tagintézmé-
nyünk vezetője, majd 4 évig in-
tézmény vezető helyettesi pozí-
ciójában is lelkesen és kitartóan 
azon fáradozott, hogy egyszer 
ilyen szépen felújított iskolaud-
varon játszhassanak diákjaink.

Az Észak-Pesti Tankerület 
és a XVI, kerületi Önkormány-
zat összefogása eredményeként 
jöhetett létre iskolánk udvará-
nak felújítása. Így már mi is el-

mondhatjuk, hogy szép új, az 
előírásoknak megfelelő iskola-
udvarunk van.

„Amikor a dolgok jól alakul-
nak, és a helyes irányban ha-
ladsz, az örömöd minden egyes 
pillanattal egyre növekszik – 
mintha egy csodálatos kert fe-

lé igyekeznél. Minél közelebb 
érsz, a levegő annál frissebb, 
üdébb, illatosabb. Ez lesz az 
ismertetőjele, hogy jó irányba 
haladsz.” 

KÖSZÖNJÜK.
Ruskóné Galánfi Klára

tagintézmény-vezető
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FÛTÉS
VÍZ – GÁZ

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

Nyitva: H-P: 7-17, Szo: 7-12 óráig

KIVITELEZÕKNEK KEDVEZMÉNY! • Ingyenes házhozszállítás

A fenti árak az áfát tartalmazzák!

Baxi Príme 24 KW kombi 244.100,-

Ariston Clas One 24 KW kombi 283.000,-

Remeha Tzerra 24 KW kombi 309.000,-

Geberit Duofix Basic tartály+nyomólap+csésze 61.500.-

Concept törölközõszárítós radiátor 600x1200 16.650.-

Fix Trend acéllemez lapradiátor – 10%

Vogel&Noot acéllemez lapradiátor – 42%

Medo 790 zuhanyfolyóka 23.000,-

Hajdu Z-80 ERP villanybojler 54.000,-

ø16 „HAKA” (svájci) alubetétes – ötrétegû csõ 220,-/fm

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

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

Vállaljuk fûtési rendszerek tisztítását,
átmosását kedvezõ áron!

PVC; KG csövek és idomok -10%

SZÍVÓ Kft.
Baumholczer Tamás

csatornatisztítás, duguláselhárítás
nagynyomású WOMÁVAL • kamerázás

ISO 9002 minõsítéssel

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

Precízen – pontosan 30 éve

Szennyvízszippantás

KERTVÁROSI KÉPÚJSÁG 
hirdetés és információ: 20/9392-658

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

STIHL
AKCIÓ!

STIHL márkakereskedõ

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.

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
Június 18. hétfõ 18 órakor

Júliusban és augusztusban az elmélet
internetes távoktatásban történik

Bemutatóterem: Fót, Szabó Dezső u. 1. 
Nyitva: H–P: 9-17, Szo: 9-13 óráig, V: zárva

Elérhetőség: 06-27/307-766 • Mobil: 06-70/8847-404
E-mail: ablak.del@gmail.com

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
CPL és FÓLIÁS BELTÉRI AJTÓK

REDŐNYÖK RELUXÁK

MINDEN, AMI NYÍLÁSZÁRÓ

ÉPÍTKEZIK, FELÚJÍT?
NEM JÓL SZIGETELNEK ABLAKAI?

CSERÉLTESSE KI MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓKRA!
SPÓROLJON FŰTÉSSZÁMLÁIN NYÍLÁSZÁRÓK CSERÉJÉVEL!

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ GEALAN PROFILOK, TÖBB ÉVES SZAKMAI TAPASZTALAT!
SZAKSZERŰ BEÉPÍTÉS IGÉNY ESTÉN TELJES HELYREÁLLÍTÁSSAL.

AZ AKCIÓINKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN ÜZLETÜNKBEN VAGY ELÉRHETŐSÉGEINK BÁRMELYIKÉN!
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A koncertek két zeneteremben 20 órától egyidőben zajlanak
Június 15., péntek:
 • One Centrum koncert • Heep Freedom (Uriah Heep cover) 
Június 16., szombat: 
 • Tompox koncert • Rock 3 (trió) koncert
Június 22., péntek:  • Drapp Sapka koncert
Június 23., szombat:
 • Dr. Big Bang koncert • Progressive Night koncert
Június 29., péntek:   • D. D. Night koncert
Június 30., szombat:   • Claptonmánia
Július 6., péntek:
 • Great Company Show Band koncert • Old Show Party
Július 7., szombat:  • Shadow Hungary Band koncert
Július 13-14., péntek, szombat:   • Country Fesztivál
Július 19., csütörtök:  • Maya Zenekar koncert
Július 20., péntek:  • Zsonó Band koncert
Július 21., szombat:  • Millman koncert • Polifon X koncert
Jegyek kaphatók a helyszínen (1163 Budapest, Kövirózsa u. 8/C) 
vagy előrendelhetők a +36-30-527-1268 telefonszámon.

Sörfőzde Center a Kövirózsa 
utcában – mondta a kertvárosi 
sörfőzde alapító tulajdonosa, 
Olasz Kovács József –, én azon-
ban szerettem volna a Szlovák 
úthoz közelebb egy másik he-
lyet is találni. A Veres Péter úti 
egykori bowlingklubot azon-
ban nem én találtam, hanem 
az egyik csaposunk. Bevallom, 
eleinte ódzkodtam a helytől, 
végül rávettem magamat, hogy 

megnézzem. Mikor bejártuk a 
helyiséget, a hátsó kertben a 
kerítés mellett egy szál hamisí-
tatlan komlóra bukkantam. Rá-
adásul nem is akármilyen kom-
lóra, hanem egy karakteres, 
citrusízű növényre, amely ha-
sonlít a legjobb amerikai kom-
lókhoz. Égi jelnek véltem ezt a 
felfedezést, amely el is döntötte 
az üzlet bérbevételét.

A tulajdonos által említett 
komló ma is látható a Legenda 
Bowling Club hátsó kertjében. 
Az egy szálból mára már egy 
komoly bokor lett. Köszönhető-
en annak, hogy a szerencsehozó 
növényt az elmúlt másfél évben 
senki sem bánthatta.

– Nem gondoltuk volna, hogy 
a klubnak ekkora sikere lesz. Ez 
a helyiség ugyanis a korábbi 15 
évben csak vegetált, sőt több-
nyire zárva volt. Egymást válto-
gatták a tulajdonosok, akik egy-
től egyig kudarcot vallottak az 
üzemeltetéssel. Ezek után nagy 
bátorság volt a helyiséget kibé-
relni, de hála a szerencsét hozó 
komlónak, bejött a kísérlet.

A Legenda Bowling Clubot 
hamar megszerették az embe-
rek. A helyiséget megtaláló csa-
pos, a közönség által imádott 
Szandi szerint már a nyitást 
követően rájuk talált a Szlovák 
úti törzsközönség. Rajtuk kívül 
pedig egyre több baráti társaság 
tartja náluk családi, szülinapi 
vagy egyéb rendezvényét. A 
Veress Péter úti klubban ugyan-
is két bowlingpálya, négy billi-
árdasztal, csocsó és dartstábla 
kínál szórakozási lehetőséget 
a finom kézműves sörök mel-
lett. A klub vonzerejét azonban 
nemcsak a kínálata, hanem az 
adottságai, illetve a személy-
zete is növeli. Egyrészt azzal, 
hogy a kerékpárút mellett ta-
lálható, mert így a bicajosok je-
lentős részét is bevonzza. Olasz 
Kovács József gondolkodik is 
azon, hogy a kerékpárosoknak 
úgynevezett bicajpontot alakít 
ki, ahol ingyenesen szerelhetik 
a drótszamarukat. 

De a bowlingklub népszerű-
ségében fontos szerepet tölt be 
a személyzet is, akik korábban 
több mint három éven keresz-
tül csapolták már a sört a Szlo-
vák úti sörfőzdében is. Szandit 
és Gábort nem kell bemutatni, 
ahogy ők ismernek minden ven-
déget, úgy ismeri és szereti őket 
a sörfőzde törzsközönsége is. 

– A hely befogadóképessé-
ge megközelíti a 200 főt – tet-
te hozzá a tulajdonos, aki a 
bowlingklubot időközben nem-

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

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

Novemberben lesz két éve, 
hogy a Legenda Sörfőzde eladta 
legendás Szlovák úti első üze-
mét (ahol azóta már egy másik 
sörfőzde működik). És ugyan-
csak novemberben lesz két éve, 
hogy a sörfőzde a Veres Péter 
út 197. szám alatt (a Sarjú utcai 
átkelővel szemben) megnyitotta 
sörözős „játéktermét”.

– Akkor már működött a nagy 
központi bázisunk, a Legenda 

csak megvásárolta, hanem fel is 
újította és ki is bővítette. – Volt 
már olyan alkalom, hogy ki kel-
lett tennünk a „teltház” táblát, 
annyian voltak. 

És akkor néhány szempont a 
mellett, hogy miért válasszuk a 
bowlingklubot: itt van a kerület-
ben, és emiatt nem kell a belvá-
rosba, vagy valamelyik távolab-
bi bevásárlóközpontba menni 
egy kis kikapcsolódásért. A 
termek elhelyezkedése azoknak 
is kedvez, akik kevésbé sze-
retnek bowlingozni vagy bili-
árdozni. Zártkörű programok 
szervezésére is kiválóan alkal-
mas. Három női WC-je van, 
így a hölgyvendégeknek sem 
kell sorban állniuk. Öt nagy 
képernyős tévéjén bármelyik 
sporteseményt követni lehet. A 
focivilágbajnokság kezdetén ez 
például egy figyelemreméltó 
szempont. Jó a konyhája, külö-
nösen a pizzáját dicsérik, amit 
egy egész estés sörözés alkal-
mával érdemes is kipróbálni. 
Illetve a helynek vendégbarát 
nyitva tartása van: hétköznap 
koradélutántól éjfélig, péntek és 
szombat estéken pedig hajnali 
két óráig fogadják a vendége-
ket. Szóval, aki még nem járt a 
Legenda Bowling Clubban, az 
feltétlenül pótolja ezt az elmara-
dást, mert úgy tűnik, a Szlovák 
úti legenda a Veres Péter úton is 
folytatódik.

Riersch Tamás

Új üzemeltetőt és kibővült kínálatot kapott a bowling 
klub a Veres Péter út és a Nógrád verőce utca sarkán – 
a sok éven át csak vegetáló hely a Legenda Sörfőzde 
Center alapító-tulajdonosa, Olasz Kovács József köz-
reműködésével mára nagyon népszerű lett, ami tán 
a jó konyhának, s finom kézműves söröknek, vagy a 
megnövelt alapterület miatti gazdag lehetőségeknek 
köszönhető.

Olasz Kovács József az égi 
jelnek tekintett komlóval, 
amely mostanra már mére-
tes bokorrá terebélyesedett

Legenda Bowling Club a Veres Péter úton
Égi jel volt a komló...


