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Gavalda Zoltán
fogtechnikus mester

kivehetõ fogsorok készítése,
törésjavítás, fogbepótlás

kapocspótlás

Kellemes környezet, saját parkoló
1163 Bp. Datolya u. 20.

BEJELENTKEZÉS: 403-0801

JOGSIT

www.nyugisuli.hu

Tanfolyam indul:

SZERETNÉL?
T T

Febr. 23. szombat 08 óra
Febr. 12. hétfõ 17 óra

XVI. Veres Péter út 85-ben

Információ:
Jelentkezés:

K és CS: 16-19
H-P: 8-12-ig, és

+36-30-950-2993

15 féle bélszín étel
napi
menü

3 dl házi
szörppel

ÚJ: Marha

Hamburger

1490 Ft
ételkiszállítás

Esküvõk, rendezvények

Disco bérelhetõ!

Étkezési
utalvány

SZÉP
kártya

1161 Csömöri út 80. 405-3768
www.submarinestation.hu

Étterem

új ételekkel

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.

9. oldal

4. oldal

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

Sashalmi Galéria
Megnyitottuk üzletünket

a Sashalmi Piacon.

tört- és fazonaranyat,
ezüsttárgyakat,

festményeket,
porcelánokat,

faliórákat,
zsebórákat,
karórákat,

régi pénzeket,
kitüntetéseket,

bútort.

INGYENES KISZÁLLÁS

1163 Bp. Sashalmi tér 1.
Nyitva: keddtõl-szombatig 9-15 óráig

Tel: 06-20/378-3575

Sashalmi Galéria

INGYENES KISZÁLLÁS

Készpénzért vásárolunk:

tzteam.hu
számítástechnika

Információs naptár-melléklettel

cukrászdáját!
Magas színvonalú
cukrászati háttérrel

www.facebook.com/varicukraszat
Tel: 06-30-231-1264

Vári Cukrászat
1163 Sárgarózsa u. 17.

Megnyitotta

Mi épül idén a Kertvárosban?

Bontják le a házat?

Balesetek, tűzesetek
A XVI. kerületben 2019-ben megvalósuló fejleszté-
sekről olvashatnak összeállítást a 3. oldalon

Regionális összeállításunk a 2. oldalon

8. oldal
Teszák Sándor emlékére

Kovács Péter polgármester

Kertvárosi Kávézó
Reformátorok terén, a Kilátónál

Keressen a Facebookon is!

Várjuk minden nap!
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Tűzoltósági hírekXIV. kerület
Közlekedési balesetek

Az Ond vezér útja 10. előtt 
villanyoszlopnak ütközött egy 
Honda Civic december 8-án dél 
után. Két személy sérült meg. 
A tűzoltók áramtalanították az 
autót, majd a helyszínt átadták a 
rendőrségnek.

December 11-én este 8 óra 
előtt a Mexikói út és a Korong 
utca kereszteződésénél Smart 
és Volvo típusú személyautók 
karamboloztak. Két súlyos sé-
rültet a tűzoltók és a mentősök 
emeltek ki a kocsikból.

Az M3-as bevezető szaka-
szán, a BVSC-nél frontálisan 
ütközött egy Skoda és egy Ford 
Fiesta, ketten sérültek meg. Az 
egyikük súlyosan, őt feszítő-vá-
góval mentette ki a raj decem-
ber 15-én éjjel.

December 17-én reggel az 
Erzsébet királyné útja és Ame-
rikai út sarkánál BMW sze-
mélygépkocsi ütközött egy Vol-
vo S40-el, ketten megsérültek.

A Miskolci utca 79. előtt To-
yota Yaris ütközött egy Opel 
Corsával, személyi sérülés nem 
történt.

December 22-én délután az 
Egressy út 9. előtt egy gépko-
csi megcsúszott a vizes úttes-
ten és kidöntött egy közlekedési 
lámpát. Senki nem sérült meg, 
az útra kiömlött üzemanyagot, 
olajat a tűzoltók homokkal fel-
itatták.

VW Polo ütközött Mitsubishi 
Colttal december 23-án az Eg-
ressy út és Vezér utca sarkán. 
Sérülés nem történt, a forgalmi 
akadályt képező Volkswagent a 
raj eltávolította.

December 25-én éjjel egy 
Mercedes személygépkocsi üt-
között össze egy garázsba tartó 
BKV-busszal, egy fát is kidön-
töttek. Mindkét járműben egy-
egy személy sérült, őket a men-
tők kórházba vitték.

Lakásfelnyitások
Idős hölgy nem adott életjelet 

Róna utcai lakásából, a tűzoltók 
december 20-án délután erővel 
hatoltak be az ablakon át.

Január 5-én reggel kihúzós 
létrával a teraszajtón át hatolt be 
a raj egy Zoborhegy téri, negye-
dik emeleti lakásba. Lakóját a 
mentők megfigyelésre kórházba 
szállították.

Több napja nem adott életje-
let magáról egy idős hölgy Gi-
zella úti, második emeleti laká-
sából. A tűzoltók január 8-án 
este erővel mentek be, és a hely-
színt átadták a rendőrségnek.

Január 9-én délben a rendőr-
ség kérésére egy Kövér Lajos 
utcai, földszinti lakást törtek 
fel, mivel lakója nem adott élet-
jelet. Az illetőt sérült állapotban 
találták.

Január 10-én éjfél előtt egy 
Tábornok utcai, harmadik eme-
leti lakásba történt behatolás 
motoros létra használatával, 
mert lakója nem adott életjelet 
magáról.

Mentés a Rákosból
A Fogarasi útnál a Rákos-pa-

takba csúszott és megsérült egy 
idős ember december 22-én. A 
rajt 13 óra 16 perckor riasztot-
ták; kötéllel mentették ki az il-
letőt.

Szeméttüzek
Lakóépület elé kitett két 120 

literes kuka égett ki december 
24-én reggel a Bánki Donát ut-
ca 62. előtt.

Másnap hajnalban a Tenger-
szem utca 128. melletti szabad 
területen, a vasúti sínpálya ol-
dalában 50 négyzetméteren 
égett a szemét és feltehetően 
egy hajléktalan-bódé is.

December 29-én este a 
Nagy Lajos király útja 51. előtt 
egy 4 köbméteres égő szeme-
tes konténert oltottak el egy 
D-sugárral.

Szénmonoxid mérgezés
Január 3-án éjfélkor a Thökö-

ly útra szólt a riasztás, ahol egy 
földszinti lakásban két személy 
szenvedett gázmérgezést. A 
mentők a helyszíni ellátás után 
az Erzsébet és a Heim Pál kór-
házakba vitték őket, toxikológi-
ai megfigyelésre.

Libegő bádog
A Szentesi utcában egy szél-

től meglazult, lógó bádoglemezt 
szedett le a raj január 3-án egy 
tetőről.

Kidőlt a fa…
…, ha nem is mandulástól, 

de így is jelentős volt a kár az 
Ilosvai Selymes Péter utcában, 
ahol elektromos és telefonveze-
tékre zuhant. A rajt január 14-
én 12 óra 24 perckor riasztották, 
az Elmű áramtalanítása után 
létrás-autó és motoros fűrész 
használatával mentesítettek.

XVI. kerület
Füst a konyhából

Segítséget kérő füstjeleket 
érzékelt a tűzoltóság december 
14-én 18 óra 29 perckor egy 
Sasvár utcai, első emeleti lakás 
konyhájából, ahol a tűzön felej-
tették a kosztot.

Égő villanyóra
December 17-én délután a 

Kinizsi Pál utcában égett egy 
kétszintes családi ház külső fal-
síkján lévő villanyóra-szekrény, 
amit a raj kiérkezése előtt egy 
ABC porral oltóval eloltottak a 
háziak. A tűz oka valószínűleg 
az egyik kismegszakító kötés-
nél keletkezett zárlat.

Közlekedési balesetek
Megcsúszva az úton forgal-

mi akadályt képezett egy Ford 
Transit a Hámfa utca 21. előtt 
december 18-án délelőtt. A tűz-
oltók az útkezelővel közösen 
jégmentesítették az útszakaszt.

December 23-án éjjel a Bat-
thyány utca 18. előtt történt köz-
lekedési baleset egyik füstölgő 
gépkocsija okozott forgalmi 
akadályt.

December 27-én reggel a Ve-
res Péter út 23-nál egy személy-
autó a síkos úton megcsúszva a 
HÉV felsővezeték-tartó oszlo-
pának ütközött. Egy személyt 
kórházba vittek, a tűzoltók el-
hárították a forgalmi akadályt.

Lakásfelnyitás
Egy Futórózsa utcai, első 

emeleti idős lakó rosszul lett, és 
nem tudott ajtót nyitni a segít-
ségnek. A mentők az ablakon át 
hatoltak be, és adtak utat a men-
tőknek.

Január 6-án egy Céltábla ut-
cai lakást tört fel a raj rendőrsé-
gi kérésre, mert lakója több nap-
ja nem adott életjelet magáról.

Visszaizzás
Egy Galgahévíz utcai, egy-

szintes, lapostetős ház égő tete-
jét oltották el december 19-én, 
másnap azonban újra beizzott 
– a tűzoltók két D-sugárral ol-
tották el a tüzet.

Kazán
Egy Bercsényi utcai vegyes-

tüzelésű kazán túlmelegedett, a 
túlnyomás egy cső szétdurraná-
sával szűnt meg. Senki nem sé-
rült meg. A rajt december 21-én 
18 óra 34 perckor értesítették.

Zárlat
A Rezgőfű utcában, a negye-

dik emeleten égő villanykap-
csoló-szekrényt a lakók oltották 
el egy 6 kg-os porraloltóval dec-
ember 29-én délben.

Fakárok
Az Újarad utca 17-nél 10 mé-

teres fa dőlt villanyvezetékre, 
amit a tűzoltók az Elmű kosaras 
járművével, láncfűrésszel vág-
tak szét január elsején.

Január 6-án ötméteres, út-
testre dőlt fát fűrészeltek szét a 
Sashalmi sétányon.

Január 14-én reggel a Her-
mina utcában lógó faágakat fű-
részeltek le a tűzoltók motoros 
létra segítségével.

Csőtörés
Egy László utcai családi ház 

80 négyzetméteres pincéjében 
másfél méteres vizet szivattyú-
zott ki a raj január 2-án reggel.

Minden égett a pincében
Január 13-án reggel az Ár-

pádföldi útra riasztották a rajt, 
ahol egy családi ház pincéjé-
ben lévő kazánt hamuztak ki, 
majd újra begyújtották. A ha-
mutól azonban az ott tárolt fa, 
papírnemű, polc, asztal, lámpák 
lángra kaptak, amit a tűzoltók 
egy C-sugárral oltottak el.

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 1.210-,

mm RÉZCSÕ 1.515-,

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 7.910 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 Duofix + Delta 20 fehér lap

ÚJ! Viega Megapress – Gáz idomok
+ Kolo WC csésze + WC ülõke: 60.000 Ft

Biztos pontok kft.

Mi épül idén a Kertvárosban?
• Február 1. péntek 20:00 – Gemini buli – Jegyár: 1800 Ft (a hely-
színen váltható) Előzetes asztalfoglalás szükséges a +36 30 65 75 
896-os telefonszámon.
• Február 4. hétfő 18:00 – Szabó Péter faszobrász kiállítása – Meg-
tekinthető a Kovács Attila Galériában (1163 Bp., Havashalom u. 43.)
• Február 9. szombat 9:30 – Iskolaválasztó – Oktatási körkép szü-
lőknek a XVI. kerületi általános iskolákról. A belépés ingyenes!
• Február 10. vasárnap 10:00 – Kolompos táncház – Jegyár: 900 Ft; 
Családi (2 felnőtt+2 gyerek): 3000 Ft
• Február 10. vasárnap 18:00 – Az oroszlán télen – történelmi drá-
ma; Plantagenet Henrik, a nagy angol király hatalmas birodalmat épí-
tett, melyhez elfoglalta Franciaország nagy részét is. Karácsonyra 
összehívja családját, hogy rendelkezzen az ország jövőjéről. Össze-
csapásaik, a hatalomért folytatott harcuk, egymást kijátszására tett 
folyamatos kísérleteik vérre menően szellemes helyzeteket teremte-
nek… Főszerepben: Hernádi Judit, Gálffi László, Ötvös András, Mé-
száros Máté;
• Február 15. péntek 19:30 – JazzLiget: Jász Andris&Iván Szand-
ra – A bársonyosan búgó hangú, hangszerét érzékenyen megszólal-
tató Iván Szandra nemzetközileg elismert zongorista, énekesnő és 
zeneszerző. Iván Szandra hangjához, zongorajátékához és egyéni-
ségéhez tökéletesen illeszkedik a füstös klubok hangulatát megidé-
ző virtuóz, ugyanakkor letisztult szaxofonozást képviselő Jász Andris 
játéka. Jegyár: 1600 Ft
• Február 16. szombat  9:00 – Naturart Természetfotós fesztivál 
– Bővebb információ: naturart.hu
• Február 22. péntek 18:00 – Rabszolgasorsra ítélve – a Terror 
Háza Múzeum időszaki kiállítása; A Terror Háza Múzeum a Gulág-
GUPVI emlékév keretében nyitotta meg Rabszolgasorsra ítélve című 
szabadtéri kiállítását 2015 áprilisában, mely elkészült vándorkiállítás 
változatban is. Az időszaki tárlattal annak a 700 ezer magyar depor-
táltnak kívánunk emléket állítani, akiket a Szovjetunióba hurcoltak a 
második világháború során, vagy azt követően. 
• Február 22. péntek 19:00 – Körúti Színház: Meseautó – zenés 
vígjáték a Körúti Színház előadásában; Úgy tapasztaltuk, hogy 
nagy az igény a mindenkiben kellemes emlékeket ébresztő, zenés 
és imádnivaló darabokra. Így esett hát a választásunk az egyik 
legnagyobb magyar filmsikerre: a MESEAUTÓRA. Jegyárak: 2900 
Ft, 3400 Ft, 3900 Ft
• Február 23. szombat 11:00 és 16:00 – Dés-Geszti-Békés: A 
Dzsungel könyve – musical; Jegyár: 2200-3000 Ft
• Február 24. vasárnap 10:30 – Legyél Te is régész! – történelmi 
játszóház, kalandos felfedezőnap a fáraók korában; Jegyár: elővétel-
ben: 1500 Ft, a helyszínen: 2000 Ft
• Február 24. vasárnap 18:00 – Kepes András: Istenek és emberek 
– könyvbemutató; Jegyár: 2400-2900 Ft

Szentmihályi Kulturális Központ (János utca 141-153.)
• Február 15. péntek  20:00 – Farsangi buli a Madarak házibuli zene-
karral – Jegyár: 1500 Ft
• Február 16. szombat 18:00 – Fábián Janka: A rózsalugas – Rend-
hagyó könyvbemutató és beszélgetés a szerzővel. A részvétel ingye-
nes, kérjük jelezzék részvételi szándékukat: info@kulturliget.hu
• Február 17. vasárnap 10:00 – Boribon kirándul – Marék Veronika 
Boribon és Annipanni, valamint Boribon kirándul könyvei alapján ké-
szült vidám, zenés bábelőadás. Jegyárak: 1100 Ft (gyerek), 1300 Ft 
(felnőtt), 4200 Ft (családi)
• Február 23. szombat  20:30 – Retro farsangi buli – Büfé, jelmezver-
seny; Partnerünk az Öt Falu Egyesület. Fergeteges KONGA SHOW! 
A talpalávalót DJ Wicksilver szolgáltatja. Jegyár elővételben: 2000 Ft, 
helyszínen: 2200 Ft; Asztalfoglalás: info@kulturliget.hu

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

e-mail: info@kulturliget.hu

Telefon: 06-30/587-5950 • 1/409-1481
*Budapesten és néhány környezõ településen 4000 Ft feletti megrendelésnél. Részletek a honlapon!

0,97 kg-os üvegekben 0,97 kg-os üvegekben

Akácméz
Hársméz

2.400,-
2.300,-

Selyemfûméz 1.750,-
Napraforgó méz 1.550,-
Repceméz 1.650,-

Aktuális AKCIÓNK:
Vegyesméz 2018-as árakon!

Rendeljen mézet a termelõtõl!
www.termeloimagyarmez.hu

Marci bácsi méhészete

Ingyenes házhozszállítás*

1.550 Ft helyett 1.400Ft-ért

Wittmann Zoltán – 06 30 325 3955

zoltan.wittmann@allianz.hu

Jelentkezz az alábbi elérhetõségeken:

Személyesen az irodánkban: 1165 Jókai Mór u. 4.

Rendkívüli ajánlat
gyakorlott biztosításközvetítõk

és lakásszámla értékesítõk

számára

Megújul az Allianz!

tűz – karácsony előtt. Egy korszerűen épített ház gé-
pészeti berendezésében gyulladt ki egy szellőzőmotor 
december 20-án a Galgahéviz utcában. A lángok időköz-
ben a tetőszerkezetre is átterjedtek, s az oltáshoz meg 
kellett bontani a könnyűszerkezetű burkolatokat – a tűz 
eloltása néha sajnos szörnyű rombolással jár...

emelkedik a Jókai úti szakren-
delő bővítése, ami a mélygarázs 
költségét is hozzávéve legalább 
másfél milliárdos projekt – a 
pontos összeg majd a közbe-
szerzési eljárás lezárulta után 
lesz biztos. Az állam ezt a be-
ruházást 1,2 milliárd forinttal 
támogatja.

Az orvosi rendelők teljeskörű 
felújítása a polgármesteri vá-
lasztási program része volt. Eb-
ből eddig két rendelő maradt ki: 
a cinkotai Egészségház építése 
már folyamatban van, tavasszal 
várhatólag átadásra is került, a 
Hősök terei épület (bár kívülről 
kiváló állapotban van), jelentős 
belső felújításra szorul, ez ben-

ne is van az idei költségvetés-
ben.

A bölcsődeépítésre-bőví-
tésre 100 millió forintos támo-
gatást adott az állam, s ennek 
jegyében le is tették a múlt év-
ben a Cinkotai Napsugár Böl-
csőde bővítésének alapkövét 
Szatmáry Kristóf parlamenti 
képviselővel (akinek nem elha-
nyagolható szerepe volt az álla-
mi támogatás megszerzésében). 
Csakhogy időközben megnyíl-
tak egyéb pályázati források 
is, és a jelenlegi tervek szerint 
a támogatást a Centenáriumi 
Bölcsőde felújítására fordítják, 
a cinkotai bölcsi II. üteme pe-
dig várhatóan 300 millió álla-
mi pénzből lesz felépítve – a 
fejlesztés teljes költsége közel 
500 millió forint, a különbséget 
az önkormányzat saját forrásból 
fizeti. A Centi Bölcsi konyha-
felújítására mintegy 20 milliós 
állami támogatást is kaptak, azt 
kissé megfejelve 130 millióból 
újul meg a Centenáriumi Böl-
csőde.

Az iskolafelújítások sorában 
most az Ida utcai Móra Ferenc 
Általános Iskola következik: két 
ütemben (két év alatt) előbb kí-
vülről, majd belülről is megújul 
a régi iskolaépület, összesen 
mintegy 700 millió forintból. 
Az idei programban a nyílászá-
rók cseréje és az épület hőszige-
telése szerepel. Az iskola torna-
termének felújításában a BVSC 
Zugló is részt vállal mintegy 
56 millió forint értékben, ami-
hez a hozzájuk befolyt TAO-
forrásokat használják fel.

Az iskolaudvar-felújítás sorá-
ban idén a cinkotai Szerb Antal 

Gimnázium következik, kiegé-
szítve azzal, hogy a BVSC Zug-
ló itt az udvari kézilabda-pálya 
felújításába (korszerű burko-
lattal való ellátásába) száll be, 
szintén TAO forrásokból. A 
szomszédos Batthyány iskola 
kézilabda pályája úgyszintén 
felújításra kerül, a BVSC beru-
házásában.

Nemrég adták át a Szent Ko-
rona utca 98-100. szám alatti 
óvoda külsőleg szépen felújí-
tott épületét, most ennek a belső 
felújítása kerül sorra. A Szent-
mihályi Uszoda szomszédsá-
gában lévő Baross utcai óvoda 
udvarfelújítása szerepel az idei 
tervekben, mintegy 100 millió 
forint értékben.

Az önkormányzat folytatja a 
lakótelepi közterületek megújí-
tásának programját. Az Egye-
nes utcai lakótelep után idén 
a Jókai lakótelep kerül sorra. 
Az I-es ütemben megújulnak 
a lakótelepi játszóterek, a bel-
ső utak, a zöldfelületek (öntö-
zőrendszer kiépítésével). Fel-
újítanak néhány rossz állapotú 
közutat, és megújul a Jókai út 
végén található kutyafuttató 
is: kiszélesítik, és körbekerítik 
a jelenleg is kutyafuttatóként 

használt füves területet. Az első 
ütem költsége mintegy 650 mil-
lió forint.

A Jókai út menti közterüle-
tek felújítását azért kellett két 
ütemre bontani, mert a máso-
dik ütemben az önkormányzat 
egy kerület-központ létreho-
zását tervezi. Ez összekapcso-
lódna a szakrendelő bővítésé-
vel, az épület előtti mélygarázs 
építésével. Mint Kovács Péter 
polgármester elmondta, olyan 
megoldást szeretnének, aminél 
a gyalogosközlekedésnek lenne 
kiemelt szerepe, bár az autók is 
be tudnak hajtani – hasonlóan, 
mint a belvárosban az Októ-
ber 6-a utcában. Az erről szóló 
tervkoncepció még készülő-
ben van, s mint a polgármes-
ter említette, egy szökőkutat is 
szeretnének létesíteni a leendő 
városközpontban, ha jut rá elég 
forrás.

Folytatódik a Reformáto-
rok tere építése is, amelyhez 
Szatmáry Kristóf parlamenti 
képviselő hathatós közremű-
ködése nyomán 400 milliós tá-
mogatást adott az állam. Ennek 
már ki is írták a közbeszerzését, 
az ajánlatok értékelése után kez-
dődhet is a kivitelezés. A domb 
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Az árak telephelyünkön érvényesek, szállításban segítünk!

Telefon: 06/20/9319-270
E-mail: zsomtravelkft@citromail.hu,

zsomtravelkft@freemail.hu

Web: betondarálás.com

Nemrég még az hangzott el 
a heti polgármesteri interjúban, 
hogy gondban van a költség-
vetés, mivel az intézményektől 
érkezett igények mintegy há-
rommilliárd forinttal haladják 
meg az anyagi lehetőségeket, 
ám végül sikerült az egyensúly 
megteremteni, és január 23-án 
a képviselő-testület várhatóan 
elfogadja a Kertváros 2019. évi 
költségvetését. Kovács Péter a 
többmilliárdos lefaragásról úgy 
vélekedett, hogy az intézmé-
nyek természetesen megpróbál-
ják az anyagi igényeiket kielégí-
teni, ami érthető, ám egyszerre 
nem jut mindenre pénz. A költ-
ségvetést előkészítő grémium 
feladata, hogy az igényeket a 
lehetőségek szintjéhez igazítsa, 
és most is így történt. 

Az idei évben a legnagyobb 
előrelépés az intézményhálózat 
fejlesztésében lesz. Ebből is ki-

Készül a Tanyaudvar a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat telephelyén, a Sarjú utca és a Szilas-patak menti kiserdő kö-
zött. Őshonos magyar állatokkal lehet itt majd megismerkedni

alatti rész beépítéséről van 
szó, ide játszótér, csúszdapark, 
trambulin, szabadtéri színpad 
kerül, valamint egy épület, ahol 
WC, játékkölcsönző kap helyet, 
illetve ez egy akkora park lesz, 
hogy indokolt egy parkőrt fog-
lalkoztatni, aki a kölcsönzést is 
elvégzi.

Idén kezdődik az a projekt, 
melynek során felszámolják 
a fővárosban a földutakat. Ez 
szintén állami forrásból törté-
nik, de a feltételek nagyon szi-
gorúak – emelte ki Kovács Pé-
ter. Csak az útépítést támogatja 
az állam, a kapcsolódó beruhá-
zásokat (például a csapadékcsa-
tornát vagy az elektromos háló-
zat építését) a pályázóknak saját 
forrásból kell biztosítani. Az is 
előírás, hogy csak építési enge-
déllyel rendelkező utakkal lehet 
pályázni. A fővárosi önkor-
mányzatokat mindez valószí-
nűleg váratlanul érte (egy épí-
tési engedély megszerzése akár 
fél évig is eltarthat), így az idei 
pályázati összegből a Kertváros 
800 milliós igényét valószínű-
leg teljes mértékben ki tudják 
majd elégíteni. A már említett 
kapcsolódó beruházásokra az 
önkormányzatnak további 100 
millió forintot kell fordítani.

Folytatódik a Térköz és a 
Vekop pályázatok kivitelezése 
is. Az utóbbi a kerékpárutak 
építését támogatja. Ennek ke-
retében folytatódik a Naplás-tó 
mellett a Szilasmenti kerékpár-
út építése, kapcsolódva a XVII. 
kerülettel. Ezt a kerékpárutat 
elviszik a XV. kerület határá-
ig, bár itt annak egyelőre nincs 
kapcsolódása. A Veres Péter – 
Szabadföld út menti kerékpár-
utat kiépítik egészen Kistarcsa 
határáig – ennek rendben lesz 
a kapcsolódása Kistarcsa felé. 
Hasonló a helyzet a Timur út 
menti kerékpárúttal: az már el is 
készült a csömöri önkormány-
zat beruházásában.

A Bökényföldi út felújításá-
nak részeként megépül mellet-
te a kerékpárút a Cinkotai útig, 
ahol a buszgarázzsal szemben 
csatlakozik a XVII. kerület már 
kiépített kerékpárútjával. A ter-
vekkel ellentétben most nem 
épül kerékpárút ettől a  csatla-
kozási ponttól a Naplás útig, mi-
vel ahhoz kisajátításokat kelle-
ne végrehajtani, ami (az érintett 
földtulajdonosok igen nagy szá-
ma miatt) rendkívül időigényes.

A Térköz pályázat közössé-
gi terek létrehozását támogat-
ja, ilyen lesz a Naplás-tó menti 
NaPlázs, ahol a tó mentén par-
kolók és közösségi terek jönnek 
létre a part rendezésével. Része 
ennek a projektnek a halőrház 
elbontása, és helyette egy kor-
szerű épület építése, ami a vé-
céknek és büfének ad helyet.

A Térköz pályázat része-
ként pályázott az önkormány-
zat tanyaudvar kialakítására a 
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 
telephelyén, a Sarjú utca men-
tén. A terv szerint itt az ősho-
nos magyar állatokat lehet meg-
ismerni, a szarvasmarhától a 
szamáron, kecskén, disznón át 
egészen a szárnyas jószágig. A 
mezőőrök nagyon szépen ki-
alakították már a területet, saját 
munkával, szabadidejükben be-
kerítették, a pályázati pénzek-
ből kell majd megvalósítani az 
állattartáshoz szükséges épüle-
teket.

Már folyamatban van a térfi-
gyelő kamerák telepítése a Lán-
dzsa utcai lakótelepen, illetve 
Árpádföld szélén, az Európa 
lakókert körül lesz még kiépítve 
az idei évben a térfigyelő kame-
rarendszer.

Ferenci Zoltán

Minden korábbinál maga-
sabb összegből gazdálko-
dik idén a Kertváros, ami 
elsősorban annak köszön-
hető, hogy állami és fővá-
rosi pályázati összegek is 
segítik a kerület fejlődését 
– tudtuk meg Kovács Péter 
polgármestertől. A kerületi 
költségvetés összege 19,4 
milliárd forint, aminek 43,5 
százalékából fejlesztések 
valósulnak meg.

Kovács Péter polgármester

Épül a Cinkotai Egészségház a Szabadföld út és a Vi-
dámvásár utca sarkán, átadás után ide költözik a házior-
vosi rendelés a Rádió utcából

A főváros legnagyobb tava, a Naplás-tó partjára épül a 
NaPlázs, az itt húzódó kerékpárút pedig összeköttetést 
jelent a XVII. kerület irányába

Csúszdaparkkal, trambulinnal, játékkölcsönzővel, sza-
badtéri színpaddal folytatódik a Reformátorok tere épí-
tése – jelentős állami támogatással

A Jókai lakótelep köztereinek megújulása után, a beru-
házás második ütemeként megújulnak a városközpont 
közterei, összhangban a szakrendelő felújításával

www.fii.hu,
info@fii.hu

Földényi Tamás

Jól ismerjük a helyi
adottságokat,

ezért a tulajdonosokkal
rugalmasan

mûködünk együtt!

Immár elértük
a felnõttkort!

Ingatlanközvetítés, bérbeadás
XVI. ker.-ben, Kerepesen, Szilason,

Nagytarcsán, Csömörön, Kistarcsán.

06-30-639-8403

Ennyi éve
az ingatlan-

piacon!

kigyulladt és félig ki-
égett egy könyveket szállí-
tó zárt áruszállító kisteher-
autó az M3-as autópályán, 
Gödöllő magasságában ja-
nuár 18-án. A vezető idő-
ben elhagyta a kigyulladt 
autót, így személyi sérülés 
nem történt. A gödöllői és 
az Aszódi tűzoltók három 
sugárral oltották el a lán-
gokat, majd átvizsgálták a 
járművet.

Hatalmas tűz volt kistarcsán, amikor kigyulladt decem-
ber 22-én éjjel egy kétezer négyzetméteres raktár, Hatszáz négy-
zetméteren feldolgozásra váró műanyag hulladékok égtek. A fő-
városi és a gödöllői tűzoltók nagy erőkkel oltották a lángokat, 
közben a katasztrófavédelem folyamatos méréseket végzett, de 
szerencsére egészségre káros anyag nem került ki a levegőbe.
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Kismama Jóga indul 
a Napfény Mozgásstúdióban.

www.napfenymozgasstudio.hu

Várunk szeretettel han-
gulatos és családias stúdi-
ónkba, ha kismamaként 
szeretnél ráhangolódni a 
babádra, és testileg, lel-
kileg felkészülni a szülés-
re, hasonló élethelyzetben 
lévő   anyákkal találkoz-
ni, beszélgetni. Kisbabád 
születése után pedig csat-
lakozhatsz a babás jóga 
csoportunkhoz, 
egy fantasz-
tikus, össze-
tartó kis kö-
zösséghez.

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

• Kismama jóga – csütörtökönként 9.00-10.30
ELSŐ ALKALOM INGYENES, bejelentkezés szükséges!
Eszter: 06-70-612-9516 • napfeny.mozgasstudio@gmail.com

1162 Bp. Hermina út 16.

Ferenci András

sportmasszőr
gyógy-, és

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

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!

Újra fényképes naptár akció a Lelkes fotónál!

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

Idén is készítünk egyedi 
fényképes naptárakat évszak-
hoz illő hátterekkel. Nem kell 
más hozzá, csak 12db fotó. Ezt 
a szép személyes ajándékot 
akár 50 év múlva is megnéz-
heti, mert csúcsminőségű fotó-
papírra nyomtatjuk. Válaszható 
fényes, selyemfényű és matt ki-
vitelben. Az első 4.550Ft akciós 
áron, de ha több egyformát ren-
del, akkor csak 3.990Ft/db. Az 
egy lapos, A4-es naptár szintén 
akciós, csak 990Ft/db.

Elkészült a karácsonyi műte-
rem is, mielőbb érdemes időpontot 
foglalni. A normál csomag tar-
talmaz 1 órás fényképezést (ren-

delkezésre állást), az összes képet 
odaadjuk nagy méretben nyom-
tatott DVD-n, gyönyörű tokban, 
15 kiválasztott képet ki is retusá-
lunk és 20db-ot ki is nyomtatunk 
levelezőlap méretben, csúcsminő-
ségben. Ennek ára csak 25.000Ft. 
Egyéb csomagárak a weboldalun-
kon : www.lelkesfoto.hu

Karácsonyi ajándékok, fény-
képes ajándéktárgyak, keretek 
óriási választékban megtalál-
hatók nálunk igen kedvező ára-
kon. Amíg Ön bevásárol, elké-
szítjük képeit. 
Várjuk szeretettel! Lelkes Szilvia

Fonódó kerékpárutak
A Fővárosi Önkormányzat be-
ruházásában megkezdődött a 
Bökényföldi út Újszász utca és 
a Cinkotai út közötti szakaszá-
nak komplex felújítása. A ter-
vek szerint a jövő év júliusig a 
közmű és útpálya felújításon 
túlmenően az út nyugati olda-
lán új kerékpár út lesz, aminek 
az alapja 300 méter hosszban 
részben már elkészült. A kerék-
párút összeköti a Cinkotai úton 
már létező kerékpárutat az Új-
szász utca felújításakor kialakí-
tott szakasszal.

Sajátos módon az útépítés a 
közterületi rendet is erősíti, mi-
után az útépítéshez kapcsolódó-
an el kellett bontani az út men-
tén engedély nélkül felállított, 
a kerékpárút nyomvonalát ke-
resztező, ismeretlen tulajdonú 
óriásplakátokat.

A Bökényföldi úttal egyide-
jűleg folyik a Naplás út felújítá-
sa, a tó és az út Cinkotai út felé 
eső részének kerékpár- és par-
koló sávval való kiszélesítése. 
Az út tó menti részén már elké-
szült az új aszfaltburkolat, jelen-
leg három „fekvőrendőr” beépí-
tése zajlik. A Naplás út menti 
kerékpárút révén Rákoscsaba-
Újtelepről lehet majd a jövő ta-
vasztól biztonságos körülmé-

nyek között, a kiserdő mentén 
eltekerni a Szilas-patak mentén 
már elkészült szakaszáig.

A főváros 3,2 milliárd forin-
tot nyert a kormánytól a Rákos-
patak mentén, a péceli közigaz-
gatási határtól a dunai torkolatig 
terjedő, 22 km hosszú kerék-
párút kialakítására. Jelenleg ez 
a munka a X., XIV. és XVII. ke-
rületben fekvő, 175 ingatlan 610 
tulajdonosának azonosításánál 
tart. A 175-ből a XVI., XVII. és 
a X. kerület határánál fekvő, a 
nyomvonallal érintett egyik 7,7 

hektáros erdőnek egymagában 
162 bejegyzett résztulajdonosa 
van. Az ő tulajdonjogukat az 
1997. januári kárpótlási árve-
rés jegyzőkönyve alapján 2003 
júniusában jegyezték be. Idő-
közben sok sikeresen árverező 
elhunyt. Az ő hagyatéki eljárá-
suk idején még nem voltak be-
jegyzett tulajdonosok és ezáltal 
az örököseik sem tudtak róluk. 
Emiatt most, a kerékpárúthoz 
szükséges területrészek érdeké-
ben sorozatban kell pót-hagya-
téki eljárásokat indítani.

Kép és szöveg: -izs-or

Cinkotai városnézés disznóvágással
Falusi disznóvágásba csöppe-
nünk a február 24-én, vasár-
nap 9.00-kor induló sétán, ahol 
megismerkedünk Cinkota ezer 
éves múltjával, a földesurak és 
Batthyány Ilona legendás tör-
téneteivel is. Elsétálunk Petőfi 
Sándor nagybátyjának házához, 
ahol meghallgatjuk a verset, 
amit ott írt a költő, és megnéz-
zük, mi maradt meg az 1840-es 
épületből. Belülről is megcso-
dáljuk a két műemléket, a ba-
rokk katolikus templomot, és a 
várszerű, Árpád-kori alapokkal 
bíró evangélikus templomot. 
Utóbbiban felhangzik az orgo-
naszó.

Megnézzük-meghallgat-
juk, miért különleges a tájház, 
melynek udvarán e napon disz-
nóvágás zajlik. Mi a feldolgozás 
során kapcsolódunk be, forralt 
bort és teát kortyolunk, ami 
mellé disznótoros ételek vásá-
rolhatók. Aki a szúrást, pörzsö-
lést is szeretné látni, annak ér-
demes már 7 órára a helyszínre 
menni, majd 9.00-kor kapcso-
lódhat a városnéző csapathoz.

A kb. 3 órás városnézés díja: 
felnőtt 1500 Ft, diák, nyugdíjas 
1200 Ft, 10 éves korig ingyenes. 
A sétára előzetes jelentkezés 
szükséges, ekkor derül ki az in-
dulási helyszín: 0620/9310-800, 
kertvarosiidoutazo@gmail.
com. Részletes program Kert-

városi Időutazó facebook olda-
lán vagy hírlevélben. A tájház 
(KHEK) szervezésében zajló 
disznóvágásra ingyenes a belé-
pés, oda jelentkezés sem szük-
séges.

A Kertvárosi Időutazó séták 
március végén folytatódnak, az 
időpontok szervezés alatt (séták 
Mátyásföldön, Sashalmon, Rá-
kosszentmihályon, Cinkotán, az 
Ikarusban, a Caprera-pataknál, 
a Csokimúzeumban, a mátyás-
földi reptéren, a Fiumei úti és a 
Farkasréti temetőben; bringatú-
ra a Naplásra, ill. buszos túra a 

ferihegyi reptéren, valamint vá-
roslátogatások Veresegyházon, 
Vácon, Fóton stb.) 

A Múzeumi szerdák márci-
us első felében indulnak: Róth 
Miksa Emlékház; Schiffer vil-
la-Andrássy út; Postamúzeum; 
Rádiótörténeti múzeum hang-
játék-készítéssel; Szecesszió há-
za; Bajor Gizi Színészmúzeum; 
Országos Levéltár és Vár-séta; 
Dohány utcai zsinagóga; Laki 
Károly gyűjtemény stb. Ha idő-
ben szeretne tudni róluk, kérjen 
hírlevelet emailben!

Benedek Ágnes

Karelné Máté Orsolya a régi falusi élet használati tárgya-
it mutatja be a Cinkotai tájházban

Tanyagondnokot keres 
a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 1165 Sar-
jú utca 5. szám alatti telephelyén létesítendő 
Kertvárosi Tanyaudvarral kapcsolatos felada-
tok ellátása. Állatok gondozása, ólak rendben 
tartása, takarmányozás, kertészeti feladatok, 
az épületek körüli munkálatok illetve azok 
karbantartása.
Pályázati feltételek: • középfokú képesítés, 
• B kategóriás jogosítvány, • magyar állam-
polgárság, • büntetlen előélet, • egészségügyi 
alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • 
mezőgazdasági végzettség, • állatgondozás 
terén szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasz-
talat, • közeli lakóhely • helyismeret.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 
január 30. A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Ézsiás Péter intézmény-
vezető-helyettes nyújt, a +36-20-279-0967-os 
telefonszámon.

Jelentkezzen tűzoltónak
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

felvételt hirdet  beosztott tűzoltói  
és gépjárművezetői beosztásba.

A beosztás betöltésének feltételei: magyar 
állampolgárság;  cselekvőképesség;  büntetlen 
előélet;  18. és 55 év közötti életkor;  állandó 
belföldi lakóhely;  érettségi;  gépjárművezető 
esetén: „C” kategóriás jogosítvány;  a beosz-
tás ellátásához szükséges egészségi, pszichi-
kai, fizikai alkalmasság, kifogástalan életvitel.
Járandóságok: A beosztással járó illetmény 
és egyéb juttatások megállapítása a 2015. évi 
XLII. törvény alapján történik, melynek ele-
mei: hosszú távon kiszámítható életpálya; évi 
200.000,-Ft összegű cafeteria juttatás; teljesít-
ményjuttatás; egyenruházati ellátás.
A jelentekezés folyamatos, amelyet az fki.
human@katved.gov.hu e-mail címen tudunk 
fogadni önéletrajz megküldésével. További 

információ: tamasne.majszin@katved.gov.hu 
e-mail címen vagy a  

(06-1) 459-2481-es telefonszámon.

Információs naptár Tel: 405-5919 • hh@hh16.hu

www.helyihirek.hu
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Henrik, Roland

Valter
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Emília

Illés

Dániel, Daniella
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Lenke
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Kristóf, Jakab
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Ágoston

Beatrix, Erna

Rózsa

Erika, Bella

Dominika

Áll. ünnep, Szt. István

Egyed, Egon
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Hilda

Rozália

Viktor, Lõrinc
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Nikolett, Hunor
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Malvin

Petra

Helga

Ferenc

Aurél

Brúnó, Renáta

Amália

Koppány

Dénes

Gedeon

Brigitta, Gitta

Miksa
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Helén
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Újév, Fruzsina

Ábel

Genovéva, Benjámin

Titusz, Leona

Simon

Boldizsár

Attila, Ramona

Gyöngyvér

Marcell

Melánia

Ágota

Ernõ

Veronika

Bódog

Lóránt, Lóránd

Gusztáv

Antal, Antónia

Piroska

Sára, Márió

Fábián, Sebestyén

Ágnes

Vince, Artúr
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Timót
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Abigél, Alex

Elvira
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Kolos, Georgina

Júlianna, Lilla

Donát

Bernadett

Zsuzsanna

Aladár, Álmos

Eleonóra

Gerzson

Alfréd

Mátyás

Géza

Edina

Ákos, Bátor

Elemér

Albin Cseperke

Lujza

Kornélia

Kázmér

Adorján, Adrián

Leonóra, Inez

Tamás

Zoltán

Franciska, Fanni

Ildikó

Szilárd

Gergely

Krisztián, Ajtony

Matild

Kristóf

Henrietta

Gertrúd, Patrik

Sándor, Ede

József, Bánk

Klaudia

Benedek

Beáta, Izolda

Emõke

Gábor

Irén, Írisz

Emánuel

Auguszta

Zalán

Árpád

Gedeon

Nemzeti Ü,

, Karina

Hajnalka

1

6

13

20

27

2
3
4
5

7
8
9

10
11
12

14
15
16
17
18
19

21
22
23
24
25
26

28
29
30
31

1
2

4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16

18
19
20
21
22
23

25
26
27
28

3

10

17

24

1
2

4
5
6
7
8
9

11
12
13
14

16

18
19
20
21
22
23

25
26
27
28
29
30

3

10

15

17

24

31

JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS
P
Sz
V

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs

Sz
P

V

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

P
Sz
V

Sz

Cs

P

Sz

K

V

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs

Hugó
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Buda, Richárd

Izidor

Vince

Vilmos
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Munkanapcserék jelölése

Minõségi
üzemanyagok

Csömöri benzinkút

Ikarus benzinkút

kedvezõ áron!

Kulturált kiszolgálás

BENZIN

Csömör, Major út 0182/11

Bp. XVI. Arany J. u.

Nyitva minden nap 06-22

Nyitva H-P 06-20, Szo:06-16
(a SPAR-ral szemben)

1163 Bp.
Kövirózsa u. 8/C.

Sörözõ, étterem
rendezvénytermek

koncertekkel

1162 Bp. Csömöri út 198.
Csapolt Legenda sörök, csocsó,

darts, céges rendezvények,
névnap, szülinap, osztálytalálkozó

Legenda Viki Sörözõ

Legenda Sörfõzde Center

Videoszalagok, hangszalagok,

diaképek DIGITALIZÁLÁSA
hanglemezek, fényképek,

XVI. Hermina út 16. (bejelentkezésre)
Ferenci Videó: 20/9392-658

Emlékmentés

BEJELENTKEZÉS: 403-0801
1163 Bp. Datolya u. 20.

Gavalda Zoltán

GAVALDENT
FOGTECHNIKA

fogtechnikus mester

kivehetõ fogsorok
készítése, törésjavítás,

fogsorbepótlás, kapocspótlás

Erzsébetligeti Uszoda
1165 Újszász u. 106-108. Tel: 402-2148

1162 Segesvár u. 16. Tel: 402-2175

uszoda, szolárium, szaunák,
merülõmedence, aquafitness, sószoba,

masszázs, jóga, fitness, fodrász, kozmetika

Szentmihályi Uszoda

uszoda, szauna, szolárium

Gyermek és felnõtt úszásoktatás
mindkét uszodában

aquafitness, masszázs, jóga, fitness,
fodrász, kozmetika, bébiúszás

Torony Patika  Csömöri út 117. 
Tel: 401-0303 H-P: 830-2030, Szo: 9-14
Pallasz Athéné Patika Tel: 405-6097 
Rákosi út 90. H-P: 730-1930, Szo: 8-12

Nagyicce Patika,    Tel: 401-0078 
1163 Veres P. u. 11. H-P: 8-20, Szo: 8-13.

Sashalom Patika  A Sashalmi HÉV- 

1163 Veres P. út 32-34.  állomás mögött 
H-P: 8-20 óráig Tel: 403-5894

Sas Gyógyszertár  H-P: 8-19, Szo: 8-12  
1163 Margit u. 1. (a piacnál) T: 403-7303

Vidámvásár Patika H-P: 8-20, Szo: 8-12 
1164 Vidámvásár u. 2.  T: 400-3326

Park Patika H-P: 8-19, Szo: 8-12 
1165 Diósy L. u. 5.  Tel: 407-0971

Corvina Patika H-P: 8-20 
1165 Hunyadvár u. 43/B. T: 407-2970

G YÓ G YS Z E R TÁ R A K
Ügyeletes patikák (0-24 óráig): 
Veres Péter út 11.,    Tel: 401-0078 
a XVI. kerület hivatalos ügyeleti gyógyszertára 

Örs vezér téri SzTK,  Tel: 221-3861

Felnőtt orvosi ügyelet  
(déli, éjszakai, hétvégi)  
1165 Benő u. 3.  Tel: 06-70-370-3104 
Gyermek orvosi ügyelet  
(éjszakai, hétvégi) Tel: 264-3314
XVI. kerületi Szakrendelő:  
XVI. Jókai u. T: 401-1300
Hősök terei rendelő: 405-7688 
Tüdőgondozó (Hunyadvár u.) 407-2612
Péterfy Sándor utcai Kórház  
Tel: 461-4700, 321-1910, 342-7520 
Kistarcsai Flór Ferenc Kórház  
 Tel: 06-28-507-600, -507-700 
Heim Pál Gyermekkórház  
1089 Üllői út 86.  
 Tel: 210-0720, 459-9100

XVI. kerület
XVI. kerületi Kormányhivatal  
1165 Baross Gábor u. 28-30.  
Okmányiroda:  Telefon: 896-4135 
H: 7-17; K: 8-17; Sz: 8-20; Cs: 8-18; P: 8-14 
Foglalkoztatási Osztály, T: 403-0002 
X. Kőrösi Csoma S. u. 53-55.

Corvin Művelődési Ház 
Erzsébetligeti Színház T: 401-3060

XVI. ker. Rendőrkapitányság  
 Tel: 407-8455, 407-0767
TeRÜleTI SzOCIálIS SzOlGálAT  
Szociális étkeztetés; Idősek klubja 
XVI. Veres P. u. 109. 407-2816 
XVI. Vidámvásár u. 7. 400-3198 
XVI. János u. 49. 405-4615 
Érsekújvár u. 7-13. 401-0516
Nyugdíjasok Segítő és Szállító 
Szolgálata:  407-2008, 407-2812

XIV. kerület
Polgármesteri Hivatal  
1145 Pétervárad u. 2. T: 467-2300 
hivatal@zuglo.hu T: 8729-100
XIV. kerületi Kormányhivatal  
1145 Pétervárad u. 11-17.  
 Tel: 550-1858, 
XIV. ker. Rendőrkapitányság  
 központ: 461-8162
Felnőtt orvosi ügyelet:   
1146 Hermina út 7. (éjszakai, hétvégi)  
 Tel: 220-6693 
Gyermek orvosi ügyelet:  
(éjszakai, hétvégi) 1138 Révész u. 10-12. 
 Tel: 349-8601
Cserepesház Tel: 383-1341

Körzeti Rendőrőrs:  
Kistarcsa Tel: 06-28-470-801  
Csömör – Polgármesteri Hiv.  
2141 Szabadság u. 5.  
 Tel: 06-28-544-020, -048

Kistarcsa – Polgármest. Hiv.  
2143 Szabadság út 48.  
 Tel: 06-28-470-711, -712

Kerepes-Szilasliget  
Polgármesteri Hivatal  
2144 Vörösmarty u. 2. 28/561-050 

Nagytarcsa – Polgárm. Hivatal  
2142 Rákóczi út 4. 28/450-204

Főpolgármesteri Hivatal  
V. Városház u. 9-11. Tel: 327-1000

Földhivatal (IV-VII. és XIII-XVII. ker.)  
1149 Bosnyák tér 5. Tel: 422-4510

NAV (APeH) Ügyfélszolgálat  
XIV. Gvadányi u. 69. Tel: 467-7100

MáV belföldi és nemzetközi   
tudakozó  Tel: 349-4949

Volánbusz  Tel: 382-0888

BKK INFO: 325-5255, 461-6500

Bejelentések a Fővárosi Ügyeleti 
és Irányító Központba (FÜIK) 
Gázszivárgás, Vízcsőtörések, 
Közvilágítás, Épületomlás, Úthibák, 
Jelzőtábla-hiány, Kóbor állatok: 
FÜIK tel: 301-7500 (0-24h)
Kóbor kutyák, kóborló macskák 
elszállítása  Tel: 280-6832/4 m.

elmű-Émász  T: 06-80-38-39-40

Kéményseprők:  Tel: 999-0664

POlGáRMeSTeRI HIVATAl  
1163 Havashalom u. 43.   4011-400  
H: 1330-18, Sze: 8-1630, P: 8-1130

Postahivatalok 1165 Jókai u. 2/B.  
 H-P: 8-20, Szo: 8-14 óráig 
1161 Rákosi út 99-101.  
 H-P: 8-19, Sz: 8-12 
Auchan Liget Posta T: 28/887-685 
TeSCO Fogarasi Posta  T: 422-1657

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

Alapítva 1946

Kárpitos bútorkészítõ és kereskedõ Bt.

www.mihalybutor.hu

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

asztalos munkával, bútorszövettel

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

Szlaukó György

Bp. XVI. Vidámverseny u. 10.

400-0083
06-20/9629-328

Sóder, homok szállítása
Konténeres sittszállítás

Gépi földmunka

LAPTOP - SZÁMÍTÓGÉP
SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ

1161 Budapest, 
Rákóczi út 48. 
+36 1 406 4444
tzteam.hu 

Ferenci
András

masszőr
Tel: 06-20-472-1223

szét vagy esve? én összeraklak...

Paszuly Gazdabolt
Kertészeti dolgok A-Z-ig

ÚJ HELYEN!
1162 Bp. Csömöri út 231.

ÚJ HELYEN!

cukrászdáját!
Magas színvonalú
cukrászati háttérrel

www.facebook.com/varicukraszat
Tel: 06-30-231-1264

Vári Cukrászat
1163 Sárgarózsa u. 17.

Megnyitotta
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Finom görög ételkülönlegességek is kaphatóak a 
SashalmiABC-ben. Fetával töltött paprika, olivabogyó, 
olivaolaj, eredeti görög joghurt, nagyon finom baklava, 
különleges italok, üdítők, helyben sütött pékáru a piac 
szomszédságában, a Thököly út sarkán, a Sashalmi Abc-
ben, amely minden nap (vasárnap és ünnepnapokon is) 
is várja vásárlóit friss pékáruval, tejtermékekkel és felvá-
gottakkal reggel 7-től este 9-ig.

Kiss Varázs üzlet a sashalmi piac szomszédságában, a Görög Delikát 
mellett, a Thököly út 11. szám alatt. Nagykerekű bevásárló kocsik, csú-
szásgátlók, fürdőszobai kilépők és szőnyegek. Asztali abroszok (kerek 
és ovális is), viaszosvásznak, kívánt méret szerint. Öntapadós tapéták: 
fa, márvány, tégla és dekor mintázattal. UV-védő sima és sötétítő üveg-
tapéták. Ágyneműk és további akciós termékek. Kínálatunkban mi-
nőségi inox edények, serpenyők, katalógusból rendelésre is! Kibővült 
kínálattal várja új és régi vásárlóit a Kiss Varázs. Tel: 06-30-525-5720

Minőségi edények a Kiss Varázsban

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

Szökendinél homoki burgonya,
mézek, házi tej, -rétes, mangalica füstöltáruk, kézműves sajtok, „L”-es tojás, szilvalekvárH-H TIPPEK
Sashalmi piac és környéke

SZÁZSZORSZÉP AJÁNDÉKBOLT
Lelkes Fotó

Órajavítás, kerámiák, gyertyák, játékok, plüssök

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

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

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

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

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

SASHALMI GAZDABOLT Mûtrágyák, permetezõk, vetõmagok, szerszámok, fóliák, tömlõk
1163 Lipcse u. 11. (a piacot felezõ utca) Tel: 404-1438

H-H TIPPEK
Sashalmi piac és környéke

SZÁZSZORSZÉP AJÁNDÉKBOLT
Lelkes Fotó

Órajavítás, kerámiák, gyertyák, játékok, plüssök

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

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

CBA Élelmiszer FOLYAMATOS AKCIÓK!
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

MARGARÉTA Virág-ajándék
Névnapokra csokrok, asztali díszek, készítmények.  
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

Az új év első hónapjának vége felé járunk, sejtem, hogy 
már többen megszegtük a magunknak tett tavalyi fogadal-
makat; idén aztán nem, soha többé ezt-azt, ellenben amazt 
igenis, de nagyon… Míg a másoknak tett ígéreteket nagyon 
illik betartani, addig a magunknak tett fogadalmakkal elné-
zőbbek vagyunk: lerendeződnek magunk között. Ha most 
mégsem, akkor jövőre biztosan! Ez a hosszú élet titka, hi-
szen azt meg is kell élni.

Addig is azonban élni kell és ennek egyik biztosítéka a 
Sashalmi piac árubősége.

Gyümölcsök: alma 190-348 Ft, mandarin 198-648 Ft, 
narancs 298-498 Ft, kivi 498 Ft/doboz, banán 398 Ft, szőlő 
1198-1598 Ft, körte 450-590 Ft, citrom 690-698 Ft.

Zöldségek: jégsaláta 598 Ft/db, cukkíni 1198 Ft, pad-
lizsán 1198 Ft, TV paprika 798-1100 Ft, krumpli 268-298 
Ft, cékla 198 Ft, fejes káposzta 248 Ft, kelkáposzta 390 Ft, 
hagyma 298-390 Ft, sárgarépa 390-448 Ft, gyökér 1498-
1598 Ft, zeller 490-598 Ft, karfiol 490-898 Ft, kígyóuborka 
998 Ft.

Sertéshúsok (zárójelben a mangalica): comb 1320-1390 
Ft (1680 Ft), lapocka 1280-1390 Ft (1680 Ft), karaj 1298-1450 
Ft (1720 Ft), tarja 1250-1420 Ft (1680 Ft), oldalas 1250-1390 
Ft (1480 Ft), dagadó 1250-1390 Ft (1680 Ft).

Marhahúsok: lábszár 1580-2380 Ft (szürkemarha 3300 
Ft), lapocka 1998-2380 Ft, rostélyos 1550-1598 Ft, comb 
2500 Ft, fehérpecsenye 3200 Ft (szürkemarha 3960 Ft), bor-
júcomb 3200 Ft, borjú lapocka 2780 Ft, borjú hátszín 3300 
Ft.

Baromfi: csirkecomb 850-1190 Ft, szárny 678-698 Ft, 
mell 950-1190 Ft, egész csirke 720-880 Ft, kacsamell 2250 
Ft, kacsacomb 1998-2390 Ft, pulykamell 1680 Ft.

Halak: pontyszelet 1990 Ft, busaszelet 1200 Ft, kárász 
1180 Ft, pisztráng 2390 Ft, lazacfilé 5990 Ft, sügérfilé 2790 
Ft.

A tojás 35-48 Ft/db, a tej literje 200-280 Ft.
Séta a szabad levegőn a Sashalmi piacon ingyen.

Boldog új évet kívánunk! (Tóth)

Árak a piacon

Aktuális receptünk
Farsangi szelet

Hozzávalók: A tésztához: 25 dkg vaj, 30 dkg liszt, 1 sütő-
por, 1 tojás, 2 evőkanál cukor
A töltelékhez: 25 dkg cukor, 25 dkg őrölt mandula, fél kávés-
kanál őrölt fahéj, 5 dkg mazsola, 1 citrom reszelt héja
A vajat a liszttel, sütőporral, tojással, a két evőkanál cukorral jól 
eldolgozzuk. Háromszor nyújtjuk a tésztát, amit végül két egyen-
lő részre osztva tepsiben a következő töltelékkel kenünk meg: a 
cukorból sűrű szirupot főzünk, hozzáadjuk a mandulát, a fahé-
jat, mazsolát, a citrom héját. A tészta tetejét tojással megkenjük 
és villával pár helyen megszurkálva, erős tűzön megsütjük. Fel-
szeletelés előtt vaníliás cukorral bőven meghintjük.

 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 

SALVUS

550

SALVUS AKCIÓ!
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Sashalmi ABC – vasárnap is nyitva

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

MÁTYÁSFÖLD LAKÓPARK

BERUHÁZÓ: ÚJ ZÖLDHÁZAK Kft.

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

www.matyasfoldlakopark.hu • ujzoldhazak@gmail.com

Minden lakáshoz tartozik:

saját helyrajzi szám, kizárólagos kertrész

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

BEKÖLTÖZHETÕ 110 m²-es

LAKÁSOK garázzsal, önálló kerttel,

csendes környezetben,

a XVI. kerület Ajak u. 2-ben ELADÓK!

Használatbavételi engedéllyel

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

Tiszta diéta Mátyásföldön

Paradicsomleves és palacsinta az Eat Clean kínálatából

Éppen eldöntöttem, hogy nem 
tolerálom tovább a túlsúlyomat, 
amikor rátaláltam az Eat Clean 
Diet– Tiszta Diéta programra. A 
módszerrel két hónap alatt köny-
nyedén fogytam 10 kg-ot. Két 
kicsi fiú anyukájaként, munka 
mellett sem volt nehéz beillesz-
teni a diétát a mindennapjaimba. 
A diéta alapelemei a fehérjeter-
mékek, a zöldségfélék és a sok-
sok víz. Nagyon élveztem, hogy 
3 óránként finomakat ehettem, 
így sosem voltam éhes. Édes és 
sós ízek váltogatták egymást, 
így nem untam rá. Kedvenceim 
a palacsinták, sütik, omlettek, 
pudingok és a lefekvés előtti 
leves. Végig energikusnak és 
fittnek éreztem magam, amiből 
tudtam, hogy ez a diéta jót tesz 
az egészségemnek is. Az Eat 
Clean Diet program során a tes-
tem éhezés nélkül használta fel 
a felesleges zsírraktárakat és így 
hamar elértem a vágyott karcsúságot. A fogyókúrát több száz féle, 
magas fehérjetartalmú élelmiszertermékből, egyénre szabottan két-
hetente összeállított termékcsomag fogyasztása teszi hatékonnyá.

Annyira megkedveltem az Eat Clean Diet programot, hogy kül-
detésemmé vált hozzásegíteni az egészséges úton történő fogyás-
hoz mindazokat, akik keresik a számukra megfelelő módszert. Vá-
rom jelentkezését azoknak, akik szeretnék az álomalakjukat elérni! 
Vegetáriánusok, glutén – és laktóz – érzékenyek is belevághatnak 
a diétába. Mátyásföldi életmód- stúdiómban a kéthetenkénti kon-
zultációk során nyomon követjük az elért eredményeket (testsúlyt, 
testzsír – izom arányának változását, zsigeri zsír csökkenését) és 
mindig az adott állapothoz igazítjuk a diétát. Együtt biztosan si-
kerül!
Cím: 1165 Budapest, Imre utca 1.
Jelentkezz be akár ma egy ingyenes személyes konzultációra! +36-
30-9228-531 Csehné Vadnai Bori – Eat Clean Diet Mátyásföld
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2019.  
január 24.  
csütörtök 19 óra 

Gulyás Dénes 
rendezésében

Helyszín: 
Petőfi Sándor  

Művelődési Ház 

Petőfi Sándor Művelődési Ház 2141 Csömör, Vörösmarty u. 1. Tel: 06-28/543-790   
www.muvhazcsomor.hu Facebook.com/csomormuvhaz

Jegyár: 2500 Ft. Kapható az Interticket jegyirodáiban, a jegy.hu oldalán és a helyszínen.  
Diákjegy 1500 Ft/fő, amely kapható a helyszínen.

A Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. 
KERTÉSZ SEGÉdMuNKáST KERES 

napi 8 órás munkavégzésre.
Ellátandó feladatok: • zöldfelület-fenntartási és kertészeti tevékenység
Elvárások: • jó fizikai állóképesség; • precíz, felelősségteljes munkavégzés; • csapatmunka;  
• “növényszeretet”; • konfliktuskerülő magatartás
Előny: • B kategóriás jogosítvány; • zöldfelület-fenntartáshoz kapcsolódó érvényes 
gépkezelői jogosítvány megléte; • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
Tudnivalók az állásajánlattal kapcsolatban: • a foglalkoztatás teljes munkaidőben,  
8 órában történik; • szakmai fejlődési lehetőség; • fiatalos, jó hangulatú csapat; • ágazatnak 
megfelelő versenyképes fizetés, próbaidő után cafeteria juttatás.

Az önéletrajzokat folyamatosan várjuk a csotesz@csomor.hu e-mail címre 
vagy a „CSÖTESZ Nonprofit kft. Csömör Szabadság út 5.” címre.

CIVIL INFORMáCIóS fórumra kerül sor 
2019. január 29-én, kedden 18 órától 

a mátyásföldi Civil házban (1165 Táncsics u. 10.) 
a Budapesti Civil Információs Centrum 

és a XVI. kerületi Önkormányzat 
szevezésében a 2019. évi NEA pályázati 

kiírásokról és a beadáshoz szükséges 
hasznos információkról, konzultációval.

Rákosi 
Autókereskedés 

és Bérbeadás
Autóbérlés kaució nélkül

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

A XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 
az alábbi szakmákban keres szakorvosokat. 

Az állások részállásban és vállalkozói jogviszonyban is betölthetőek.

1. Radiológus szakorvos 
2. Angiológus szakorvos 
3. Endokrinológus  szakorvos 
4. Pszichiáter szakorvos 
5. Ortopéd szakorvos 
6. Nőgyógyász szakorvos 
7. Neurológus szakorvos 
8. Fül-orr-gégész szakorvos,  
  rendelésvezető főorvos 

Érdeklődni  a +36 1 401 1342 telefonszámon,  
vagy a titkarsag@szakrendelo16.hu e-mail címen lehet. 
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„A fény mindig utat mutat,
Annak, ki a mélyben kutat.”

Idén január 21-február 18-ig 
tartózkodik a Nap a Vízöntő je-
gyében. Ebben a periódusban 
valamelyest stabilizálódik a tél, 
statisztikailag ilyenkor van a leg-
hidegebb mifelénk. Bár sokan le-
mondanának er-
ről az évszakról, 
külső szemlélő-
ként van valami 
varázslatos szép-
ség, mely rabul 
ejtheti lelkünket. 
A téli sportok 
többé-kevésbé 
mindenki szá-
mára elérhetőek, 
a szánkózástól a 
korcsolyázásig, a 
síeléstől a jégko-
rongig.

Az előző hónap Bak embe-
rének a kitartása megvan a Víz-
öntőben is, csak más megközelí-
tésben. A Vízöntő maximálisan 
feszegeti a korlátait és csak az lesz 
a kérdés, hogy mit bír el az a bi-
zonyos korlát. Az igazi fanatikus 
hegymászók szeretik a telet, már 
csak azért is, mert bizonyos ten-
gerszinti magasság fölött nyáron 
is tél van. A Himalája megigéző 
eget ostromló csúcsain sosem ol-
vad el a hó. Manapság nem szá-
mítanak extrémitásnak azok az 
expedíciók, melyek a 7-8000 mé-
teres csúcsok meghódítását céloz-
zák. A Vízöntő planétája az Urá-
nusz, melynek fényes oldala oly 
sok embert elvakít, ha önmaga 
egót támadó analógiájába fordul 
át, gyakorta megtanítja az ember-
nek az igazi kiszolgáltatottságot. 
Azt a pillanatot vagy periódust, 
mely egy villanás időtartamával 
operál és borít fel minden olyan 
helyzetet, melyre az egó képtelen 
felkészülni. Gondoljunk csak ar-
ra, ha valaki időben kell, leérjen 
egy hegycsúcsról, de hóviharba 
keveredik, vagy szakadékba zu-
han, esetleg elsodorja egy lavi-
na. Ilyenkor az élete, a sorsa már 
nem az ő kezében van. Láttunk 
már ilyen filmeket. Talán többe-
ket megsokkolt Erős Zsolt törté-
nete, mint ahogy engem is. Bár 
aki ismeri a szimbolikus üzenete-
ket, tudja, hogy az ő esetében is 
egyetlen döntésen múlott minden. 
A többi csak következmény volt. 
Nem szabad sajnálkozni, még ke-
vésbe ítélkezni. Tiszteletben kel-
lene tartanunk egymás döntéseit 
akkor is, ha ez ellen az énünk til-
takozik.

A Vízöntő minden olyat képvi-
sel, ami nem hétköznapi, ami nem 
tradicionális. Különleges vagy 
különc, nézőpont kérdése. Szeb-
bé, jobbá, élhetőbbé szeretné vál-
toztatni a világot. Harcol minden 
olyan struktúra ellen, amit ő kor-
látnak gondol. Vajon ez-e a meg-
oldás? Ha a keretek szétverésében 
gondolkodunk, akkor mégis mi 
lesz az, ami megtart bennünket? 
Elérkezett-e az a tejjel-mézzel fo-
lyó kánaán, amikor nincs szük-
ségünk védelemre? Mindenki a 
fehér oldalon áll? Ugyan már! Ne 

Az asztrológus gondolatai

legyünk már ilyenek! A fizikai 
világ bipoláris, mint azt annyi-
szor kihangsúlyoztam. Én nem 
választanám az öngyilkosság 
politikailag korrekt megfogalma-
zásban a „demokrácia és az em-
beri jogok” totális félreértelme-
zett és háttérből manipulált ezen 
formáját. Sovány vigasz szerin-

tem, ha a sú-
lyos beteg im-
munrendszerét 
tönkre téve és 
felemelt kézzel 
halálba küldve 
úgy okosko-
dunk, hogy a 
megbetegedést 
okozó mikro-
bák vagy mó-
dosult sejtek is 
elpusztulnak 
vele együtt. 

A Vízöntő 
az újító. Ő viszi előbbre a világot. 
Lásd a tudományos élet forradal-
mi vívmányait: repülés, űrkuta-
tás, robottechnológia, vegyipar, 
informatika. Sajnos meg kell ál-
lapítanunk, hogy minden fejlő-
dés fő motiválója a hadi technika 
fejlesztése. Mert nem csak civil 
repülők cikáznak az égen, ez az 
Enola Gay rémtette óta beleégett 
az emberi faj kollektív tudatta-
lanjába. Nem csak Holdra szállás 
volt, és Naprendszert kutató űr-
szondák, hanem katonai műhol-
dak ezrei kémlelik a Földlakókat. 
A gyógyszeripar tevékenységéről 
és etikájáról is olvashattunk már 
ezt-azt. Egyes vegyészek újabb és 
újabb drogokat állítanak elő, me-
lyek által emberek tízmilliói szen-
vednek. Jobbak lettek-e az emberi 
kapcsolatok az okos telefon meg-
jelenésével? Biztos láttak már 
olyan fiatalokat is sörözni, akik-
nek a kezében ott volt a csodakü-
tyü és gyakorlatilag nem voltak 
jelen egymás számára.

A Vízöntő korszak nem jobbá 
tette a világot, hanem felkínálta 
a lehetőséget, hogy időt spórol-
junk arra, hogy többet lehessünk 
együtt. Mi pedig, úgy nézem, 
ehelyett belesétáltunk a függő-
ség, a személytelenség, és az el-
magányosodás csapdájába, mely 
a kiszolgáltatottság sötét fellegeit 
sodorja az életünkbe. Pedig higy-
gyék el, hogy minden egyes nap-
felkelte egy újabb esélyt jelent a 
változtatásra. Tedd magad jobbá, 
mert ez az egyetlen esély arra, 
hogy emeld a világ fényét!

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

Vigyázzanak magukra és 
egymásra!       Tóth Sándor

Asztrológiai útmutató  
a Vízöntő jegyében

SZÉKELY FATELEP
1165 Bp. Légcsavar u. 3. – 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 43.310 Ft/m³+áfa
(amíg a készlet tart!)
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TERMÉKEINK:

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

FA impregnálás,
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Alternatív gyógyászat
Pálfi Gábor vagyok. Közel 20 éve tapasztaltam meg, 

hogy képes vagyok energiát közvetíteni. A lányom volt az 
első, akinek segítettem a teljes gyógyulásban, arcidegbé-
nulása volt. Kezeltem családtagokat, barátokat, munkatár-
sakat, ismerősöket, nagy sikerrel. Legújabb eredményes 
gyógyulások (referenciákkal): ÍZÜLETI GYULLADÁS, 
PÁNIKBETEGSÉG, TÜDŐDAGANAT, PAJZSMIRIGY 
GÖBÖSÖDÉS ÉS DAGANAT, TEJÉRZÉKENYSÉG, 
ASZTMA, ALLERGIA, MEDDŐSÉG, CUKORBETEG-
SÉG. Szív- és érrendszeri betegségek, női betegségek, férfi 
potenciazavarok gerincbetegségek esetén is tudok segít-
séget nyújtani. Forduljanak hozzám bizalommal!

Tájékoztatás és bejelentkezés személyes konzultációra a 
következő telefonszámon:  

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

Nyerjen ajándékcsomagot

Helytörténeti keresztrejtvény 
a csömöri Auchan támogatásával

Szlaukó György

Bp. XVI. Vidámverseny u. 10.

400-0083
06-20/9629-328

Sóder, homok szállítása
Konténeres sittszállítás

Gépi földmunka
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Már 1901-ben jelent meg hetilap a környéken, először az ifjú települé-
sen, Rákosszentmihályon, ez volt a Rákos Vidéke. Aztán jött sorra a többi. 
Januárban a főszerkesztők összegezték az eltelt évek eredményeit, és meg-
szabták az irányvonalat. A Közérdek 1938-ban tizedik évfolyamába lépett, 
György …… így írt a helyi újság feladatairól.

„A vidéki újságírás nem üzlet, hanem szeretettel vállalt kötelesség. Mi 
sem ’ellenzéki’ sem pedig más csoportok kisajátított szekértolói nem voltunk 
és nem leszünk soha! Lapunk kezdettől fogva a szociális eszmék, a kisem-
berek szóhoz juttatása, a közállapotok fejlesztése és orvoslása jegyében 
vállalt községeinkben úttörő munkát. A haladásért komolyan dolgozni tudó 
polgári tényezők szóhoz juttatója A Közérdek lett. A közlekedés és világítás 
javítása érdekében szakadatlan harcot folytattunk.”
Forrás: Sajtótörténet (Kertvárosi Helytörténeti Füzetek 1. szám).
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: AL, AT, ÁM, ÁS, DO, GI, LU, TA,
3 betűs szavak: AHA, ALI, DAN, ELÉ, IDA, KIK, KÓR, PAP,
4 betűs szavak: ARAD, EZEK, ÉTER, ILON, KOFA, KOKA, PÁRA, PUMI,
5 betűs szavak: ALÁJA, AMODA, DUMÁL, ELÍRÓ, GODOT, IDAHO, TEREM,
7 betűs szavak: DARÁLÁS, KIFAKAD, KOMORUL, LAZÍTÁS.

Előző számunk megfejtése: Gazsi MAriskA a Népszínház művésznője 
volt, így írtak róla: „Intelligens naiva, aki csak úgy tesz, mintha semmit nem 
tudna, pedig... (A rejtvény nyomdahibájáért elnézést kérünk. A szerk.)
nyerteseink: Palotai Katalin (Kerepes), Szekfű Istvánné (Gyakorló u.), Szöl-
lősi Tünde (Wesselényi u.) és Tumpek Tünde (Vízimolnár u.).
 A nyeremények átvételének módjáról nyerteseinket telefonon értesítjük.

Kikerülve a lényeget…
Októberben a világkupa győztes férfi vízilabdaválogatott szövet-

ségi kapitányát, Märcz Tamást látta vendégül a Varjú Vilmos Olim-
piai Baráti Kör. Nekem, akkor volt szerencsém utoljára találkozni 
Teszák Sanyival. Aznap az erzsébetligeti programunk előtt útban a 
színház felé a korábbiakhoz hasonlóan ismét a mátyásföldi családi 
háza felé kanyarodtam, hogy átvegyem az aktuális vendégünknek 
előre megrajzolt karikatúráját. Akkor már sejtenem kellett volna, 
hogy baj van, hisz csöngetésemre Sanyi az átlagnál lassabban és 
bizonytalanabbul battyogott ki a kertkapuhoz, és a kezében ho-
zott szatyorból mindjárt két rajzot vett ki, hogy átadja nekem. Mint 
mondta, ő is érezte, hogy az első rajznál kicsit „dadogott” a ce-
ruzája, ezért inkább kettőt készített, válasszam ki én, hogy me-
lyiket adjuk majd a pólókapitánynak. Bevallom, nem volt könnyű 
választanom, mert 
egyik rajz sem volt 
kiemelkedő mun-
ka. Ám, akkor még 
nem tudtam, hogy 
ez a két alkotás, 
hamarosan majd 
a Teszák-életmű 
legértékesebb da-
rabjai közé fog tar-
tozni. Mert nagy 
valósz ínűséggel 
ezek voltak Sanyi 
legutolsó munkái. 
A tényszerűség ked-
véért az októberi 
Varjú-est díszven-
dége, az olimpiai 
bajnok Märcz Tamás nagyon örült az ajándéknak, ő még a dado-
gás ellenére is kiérezte a képből a sajátos Teszák-humort. Tamást 
ismerve biztos vagyok abban is, hogy ez az utolsó rajz felkerült 
lakásának falára. 

Én azonban a karácsonyi tragédia óta elképzelni sem tudom, 
2019-ben hogyan fogok majd ismét az Erzsébetligeti Színházhoz 
autózni, hogy részt vegyek a soron következő Varjú-esten. Mert a 
gázpedálon taposó lábam biztos, hogy ismét a Géza utca felé vin-
ne, és nagyon nehéz elfogadnom, hogy már nem lesz miért megáll-
nom az ismerős barna kerítés előtt. 

Aranyigazság, az ember csak akkor veszi észre a másik fontos-
ságát, ha a másik már képtelen fontos lenni. Hát, be kell vallanom, 
én nagyon érzem Sanyi hiányát, akivel mindig tudtam hülyéskedni, 
aki minden felkérésnek eleget tett, és aki még azt is el tudta adni, 
ha valami alól kibúvót keresett. Teszák Sándor úgy volt a Varjú 
Vilmos Olimpiai Baráti Kör tagja, hogy az egészségi és családi 
állapotára (nagypapai teendőire) hivatkozva évek óta távol ma-
radt a rendezvényeinktől. De a rajzai révén mindig ott érezhettük 
magunk között. Ehhez ő nagyon értett. Sajnos, mindez, már csak 
múlt idő, így magamnak is úgy kell készülnöm, hogy a jövőben már 
Géza utcai kitérő nélkül megyek majd az Erzsébet-ligetbe. Az biz-
tos, hogy rövidebb és Sanyi nélkül sokkal unalmasabb lesz az út.

Riersch Tamás

2018 Karácsonyának el-
ső napján elhunyt Teszák 
Sándor, a Kertváros közis-
mert grafikusa, a XVI. kerü-
let kitüntetettje, a Magyar 
Újságírók Szövetsége Kari-
katúraművészeti Szakosz-
tályának alapítója, sokak jó 
barátja, még többek isme-
rőse, kiváló közéleti sze-
mélyiség. Alább Riersch 
Tamás újságíró személyes 
hangvételű írásával búcsú-
zunk tőle.

Teszák Sándor emlékére

Weboldalak tervezése,
elkészítése

teljeskörû ügyintézéssel.
www.web16.hu

info@web16.hu

HONLAPKÉSZÍTÉS
garanciával

Tel: 06 (30) 873-3511

Életének 97. évében hunyt 
el dr. Garamvölgyi Árpád-
né, Szebeni Ilona Elvira, a 
XVI. kerület legendás hí-
rű pedagógusa, 2007-től 
a XVI. kerület Díszpolgá-
ra. A matematika-fizika 
szakos tanárnő a térség 
szak felügyelője volt, kö-
zel ötven éven át tanította 
diákjait a Táncsics Mihály 
Általános Iskolában, egy-
kori tanítványai most is 
tisztelettel és szeretettel 
emlékeznek Elvira nénire.

2019. január 8-án, életé-
nek 88. évében elhunyt 
dr. Bátorfi Béla érseki ta-
nácsos, pápai prelátus, a 
Mátyásföldi Szent József 
Plébánia nyugalmazott 
plébánosa, 2009-től a XVI. 
kerület Díszpolgára. 1953-
ban kezdte papi szolgála-
tát, 1986-tól 27 évig vezet-
te a mátyásföldi plébániát. 
Január 21-én a mátyásföl-
di templomban bemutatott 
gyászmisén búcsúztak tő-
le hivei és tisztelői.
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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 felkészí-
tést minden szinten – hétvégén is – vállalok. 
Tel: 409-0046, 06-20-438-7638

Ingatlan, lakás
centenáriumi lakótelepen eladó 
1+2 félszobás, felújított, II. emeleti lakás 
délnyugati fekvéssel. Tel: 06-30-940-
0494

eladó az Újszász utcában egy 21 nm-
es, galériás, földszinti garzon, kisrezsijű, 
befektetésnek, kezdő párnak, egyedül-
állónak kiváló (közel a főiskola, Lidl). 
Irányár: 17,5 millió Ft. Tel: 06-70-341-1157

Háromszobás családi ház Rákos-
szentmihály központjában eladó. Köz-
ponti gázfűtés, szobánként cserépkály-
hák, 410 nm-es telek. Felújításra szorul, 
de anélkül is lakható. Irányár 36,5 mil-
lió Ft. Elhelyezkedése miatt (Rákosi út) 
üzleti célra is alkalmas. Érdeklődni: 
+36-30-37-38-721

Eltartás

öröklési, eltartási, életjáradéki szer-
ződést kötnék idős, gyermektelen, se-
gítségre vágyó, jóindulatú személlyel, 
házaspárral. Ha van valamilyen állata, 
azt is szeretettel gondoznám. Őszinte, 
becsületes, elvált asszony vagyok, és 
hasonló jó embert keresek. Boldog Új 

Esztendőt Kívánok! Zobolyákné, tel: 06-
30-420-2238

eltartási szerződést kötnék jelen-
tősebb készpénzzel, lakhatási lehetőség 
szükséges. Referenciával rendelkező 60 
éves nő vagyok, sok mindenben tudok 
segíteni. Telefon: 06-30-593-79-78

Keres, csere

eladó 1,5-2 szobás lakást keresek, 
akár azonnali készpénzfizetéssel. Tar-
tozással terhelt, felújítandó is érdekel. 
Tel: 06-20-527-0601

önkormányzati lakást várásolnék 
35 nm-ig, vagy 34 nm-es öröklakásomat 
cserélném egy szobás önkormányzatira. 
Tel: 06-20-327-7398

albérletet vagy társbérletet kere-
sek hosszútávra,fürdőszoba-konyha 
használattal.Régebben nem lakott lehe-
tőség is érdekel.email.:mihalypostas@
freemail.hu,tel.: 06-20-252-0-255.

Állás, munka
sürgős! Nyugdíjas úr keres nemdo-
hányzó, autóvezetői jogosítvánnyal ren-
delkező, független, 40-60 év közötti 
hölgyet házvezetői munka betöltésére. 
Ha lehetséges, ottlakással és teljes el-
látással + 333 ezer Ft havi fizetés. Tel: 
06-20-439-0133

kistarcsai munkahelyre, folyamatos 
munkarendbe, teljes munkaidős állásra, 
gyakorlattal rendelkező, szakképzett 
szakácsot felveszünk. Bérezés alakulá-
sa a KJT. szerint. Jelentkezéseket, ön-
életrajzokat a papnek@lutheran.hu ema-
il címre, vagy postán a 2143, Kistarcsa, 
Szent László u. 2. címre várjuk. Érdek-
lődni munkaidőben a 0620/824-8000 
telefonszámon lehet.

takarítónőt keresek havi két alka-
lomra sashalmi házhoz. Tel: 403-1563

épületasztalos mellé munkatár-
sat keresek XVI. kerületi munkahelyre. 
Tel: 06-20-9346-071

Ház körüli munkákat, kisebb 
javításokat (víz, csatorna, burkolás, bá-
dogozás), kerti munkát vállalok. Telefon: 
4090-159 (általában estefelé)

XVi. kerületben lévő alacsony forgalmú, 
családias hangulatú élelmiszerboltba 
részmunkaidőre nyugdíjas pénztárost 
keresünk. Betanítást vállalunk. Tel: 06-
30-445-1859 Fábri Erika

műkörmös, vagy pedikűrös, masz-
szőr,  vendégkőrrel rendelkező vállalko-
zót keresünk, bővítés céljából. Zúgló 
határában, a XVI. kerületben, elegáns 
szalonba.Tel: +36-30-9484-555 Szalai 
Marian

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

XVi. kerületben vállalok betegnek tár-
salgást, felolvasást, gyógyszerbeadást, 
hétköznapokon, nyugdíjas hölgy: 06-70-
944-3172

idősgondozást, gyermekfelügye-
letet, takarítást vállal frissnyugdíjas, meg-
bízható nő EU-oklevesles szakirányú 
végzettséggel, referenciákkal. Tel: 06-
20-621-0248

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

Adásvétel
sasHalmi galéria a Sashalmi 
piacon. KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK 
tört- és fazonaranyat, ezüsttárgyakat, 
festményeket, porcelánokat, faliórákat, 
zsebórákat, karórákat, régi pénzeket, 
kitüntetéseket, bútort. Telefon: 06-20-

378-3575, Sashalmi tér 1., keddtől szom-
batig 9-15 óráig. Ingyenes kiszállás!

rozsdamentes lemez (14 db, 6x1,5 
m), használt bejárati ajtó, 3 szárnyas ablak, 
harmonikaajtó, 2 db 2x3 m üvegajtó, 3 db 
gyerekkerékpár eladó. Tel: 403-1799

eladó jó állapotú, kétszemélyes, ágy-
neműtartós, ággyá nyitható, erős bútorszö-
vetes, kárpitos kanapé. Irányár: 25 ezer Ft. 
Tel: 06-30-579-0374

zenekari erősítő: 2x140W-os Castone 
végerősítő, 2019. áprilisis garanciális, hasz-
nálatlan, kedvező áron eladó. Tel: 06-30-
414-5400

eladó: 4 db mechanikás valódibőr 
fotel 150 ezer Ft/db. Tel: 06-30-2777-062

emeletes ágy (békebeli minőség!), 
90x190 cm-es fekvőfelülettel, ágyráccsal, 
matrac nélkül 25 ezer Ft-ért eladó. Tel: 06-
20-9392-658

zanussi elöltöltős mosógép teljesen 
működő állapotban, de a fémburkolat a jobb 
oldalon felkorrodált (15 cm hosszan Fe
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ügyes ezermesternek 1000 Ft-ért eladó. 
Tel: 06-20-9392-658

eladó Impulser Magnet pulzáló mágnes-
terápia. Tel: 403-1756

Jármű
1996-os évjáratú dízel, műanyag karosz-
szériás, 7 személyes Renault Espace 80 
ezer Ft-ért eladó, 2019. 09. hóig érvényes 
műszakival. Tel: 06-30-211-9362

du. 3-6-ig, csütörtök du. 3-6-ig. Tel: 06-
1-407-0410, 06-70-626-0874

antik csillárok, falikarok javítá-
sa, felújítása, árusítása. Gervai Csilláros, 
VII. ker. Hevesi S. tér 3. Tel: 3212-972, 
06-30-395-0567

könyVelés: magánszemélyek sze-
mélyi jövedelemadó-bevallását teljes 
körű ügyintézéssel vállalom. Tel: 06-30-
859-7341

regisztrált mérlegképes könyve-
lő gyakorlattal vállalja társaságok, egyé-
ni vállalkozók, magánszemélyek köny-
velését, bérszámfejtését, adóbevallását. 
Tel: 06-20-478-4062

l l l
családi Házak TERVEZÉSÉT, 
teljes körű hatósági ügyintézést, költség-
vetés-készítést, felelős műszaki vezetést 
reális áron, határidőre vállalok. Tel: 06-
30-210-6477

asztalosmunkát vállalunk: lép-
csők, teraszok, galériák, tetőtér-beépí-
tések, gipszkartonozás, konyhák, búto-
rok, egyedi beépítések. Korrekt, 
megbízható kivitelezés! Török és fia, tel: 
06-20-988-7546

ajtó-ablakjaVítást Vállal 
ASZTALOS. Műanyag és fa nyílászárók 
szerelése, szigetelése, átalakítása, zár-
cseréje GARANCIÁVAL! Díjtalan felmé-
rés! Kiss Ernő, tel: 06-30-447-4853

költöztetés, lomtalanítás, 
fuvarozás vidékre is, 1-8 t-ig, csomago-
lás, bútorszerelés, zongora és páncél-
szekrény-mozgatás, belső irodai átren-
dezés. Ingyenes felmérés! „Mindent és 
mindenkor!” Molnár József, tel: 06-30-
95-93-804

kertépítés garanciáVal! 
Parkfenntartás, térkövezés, füvesítés, 
tereprendezés, automata öntözés, dísz-
kerítések, támfalak, kerti tavak, szikla-
kertek. Tel: 06-20-942-4269

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

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

Hidegburkolást, lakásfelújítást 
vállalok mindenki számára elérhető áron. 
Tel: 06-30-214-1406s

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

burkolást, lakásfelújítást 
vállalok referenciákkal. Ingyenes áraján-
lat-készítés. Tel: 06-30-214-1406

férfi – női – gyermekfod-
rász HázHoz megy: 405-1753, 06-
70-576-2778

férfi potenciazaVarok keze-
lése, gyógyítása többezer éves ősi terá-
piával! Tel: 06-30-865-7572

szépüljön kényelmesen az ottho-
nában! Munkájára igényes, megbízható 
kozmetikus házhoz megy! Tel: 06-30-
381-2071

egészségmegőrzés, kiala-
kult betegségek tünetcsökkentése, 
stresszoldás, közérzetjavítás, dohány-
zásról leszoktatás SCIO Nelson 
biorezonanciával, valamint asztrológiai 
elemzések és oktatás a 16. kerületben. 
Infók: www.arnyekesfeny.hu • Tel: +36-
30-327-7983

kozmetikánkban bio ilcsi és 
más profi anyagokkal dolgozunk szolid 
áron. Kezelések (tini is), 3D műszempil-
la, frissítő masszázs, mikrodermabrázió. 
Flabelos, Jade-köves masszázságy, 
fodrászat. Tel: 403-6600, 06-30-391-
9639, XVI. Veres Péter út 112. (Gerő 
Optika mellett)

Vállalkozók 
ajánlatai

miHály és TÁRSAI KÁRPITOS, Bú-
torkészítő és Lakberendező Bt. Stíl- és 
modern bútorok egyedi tervezése, felújí-
tása, antik és bőrbútorok restaurálása 
asztalosmunkával, bútorszövettel, ajtó- 
és falikárpit, ill. díszítő függönyök és 
védőhuzatok készítése. 1165 Bp. Zsélyi 
A. u. 6. Tel/fax: 321-0383, 06-30-954-
1727

üVegezés! Ajtó, ablak, thermó, tükör, 
képkeret, biztonsági üvegezés. Biztosí-
tásra 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. Biztosí-
tásra is, közületeknek átutalással fizetés. 
CSÖMÖR, Kistarcsai út 9. • Nyitva: kedd 

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 Művelő-
dési Ház-Erzsébetligeti Színházban, 
Hunyadvár utca 43/b. Első alkalom ingye-
nes! 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 nyelvből egyetemi diplomás tanárnő  
bármely típusú és szintű nyelvvizsgára vállal 
felkészítést Mátyásföld központjában, egész 
nap. Tel: 06-30-735-5115

AnGol nyelvoktatást vállal tapasztalt tanár-
nő. Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Tel: 
06-20-319-2008

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

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)

KONTÉNERES

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

sitt, föld, sóder,
homok szállítása:

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

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

www.gumiszerviz16.hu

Gumiabroncs

OBD programozás

TPMS
javítás • autó, motor

szenzorok beépítése

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!

kia pride bal első ajtó, jobb hátsó 
ajtó, motorháztető, hátsó lökhárító príma 
rozsdamentes állapotban eladó. Tel: 06-
20-9392-658

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

friss TERMELŐI HÁZI tehéntej min-
den nap kapható a Sashalmi Piacon 200 
Ft/liter áron. Tel: 06-30-2053-606
tőkeerős éPítési vállAlkozót, kivi-
telezőt keresek ikerház épitésére a XVI. kerü-
letben lévő 720 négyzetméteres telkemen való 
építkezésre, a fél telek megvásárlásával. A 360 
négyzetméteres telekrész ára 25 M. Ft Az építési 
telek Rákosszentmihály csendes zöldövezeti ré-
szén Zugló közelében, összközműves ,aszfaltos 
utcában,családi házas környezetben helyezkedik 
el, bontandó házzal. A telek mérete 20 X 36 m, 
25 % beépíthetőséggel. A tervrajz készítés alatt 
van. Az építkezés tavaszi kezdéssel szeretném, 
kulcsrakészre. Érdekl: 06304619114

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

Közlemény
mozgás- és hallássérült gyermekek 
és felnőttek jelentkezését várjuk, akik 
szeretnének megtanulni pingpongozni. 
Érdeklődni: 407-3731, 06-20-964-8282

nincs Hol? Nincs kivel? Nincs mi-
vel? Mi megtanítjuk pingpongozni a Tán-
csics Gimnáziumban esténként! Érdek-
lődni: 407-3731, 06-20-964-8282

Szépség 
és egészség

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

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

HELYI HÍREK  
(Kistarcsa és környéke)

31. évf. 1. szám  
2019. január 23.

Felelős szerkesztő:  
Szőke Katalin

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

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

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

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

H H  1 6 - 1 4  A P R Ó

Következő lapszámunk február 20-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 február 25-én reggel 6-tól 8-ig

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: 2019. február 14.

HH Aprók az interneten

FuVARozÁST VÁllAloK bármilyen építőanyag (mész, 
cement, tégla stb.), ömlesztett áru (sóder, homok, mur-
va, termőföld, kavics stb.), valamint tűzifa, trágya, zsá-
kos sitt és egyéb raklapos áru szállítására, elszállítására 
a hét minden napján, 3,5 tonnás billenős kisteherautóval 
Budapest egész területén és agglomerációjában. Érdek-
lődni a 06-30-460-8943 telefonszámon.

LAKÁSSZERVIZ
Villanyszerelés, vizes 

munkák, csapok javítása, 
burkolás, faljavítás, kisebb-

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

méteres konténerekkel. XVI. kerületiek-
nek 10% kedvezmény! Király Sándor, 
1161 Milán u. 16. Tel: 06-30-9483-754, 
405-4231

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

Villanyszerelést, épület-
Villamossági munkákat, gyenge- 
és erősáramú szereléseket vállalunk, 
ELMŰ ügyintézéssel is. Új és karban-
tartási munkák referenciával. Megbíz-
ható vállalkozó. Jola-Vill Kft. Tel: 06-30-
9440-722

Villanyszerelő alVállalko-
zásokat keresünk erősáramú mun-
kákhoz, építőipari területre, budapesti 
vagy Pest megyei munkákhoz, hosszú-
távra is. Tel: 06-30-9407-924

Vízszerelés, csapok, szifonok, 
WC-k, kádak, radiátorok, stb. cseréje, új 
vezetékek kiépítése, régiek cseréje. Tel: 
06-20-412-0524

Víz-fűtésszerelés és 
duguláselhárítás,  csőtörés-bemérés!  
Családbarát árak és szolgáltatás. 10% 
nyugdíjas kedvezmény. Munkavégzés 
rövid határidővel, rugalmas, megbízha-
tó szakemberrel! Tel: 06-30-938-9713

duguláselHárítás! Ázások, cső-
törések megszüntetése, egyéb vízsze-
relési munkák. VÍZ-GÁZ-
KÖZPONTIFŰTÉS SZERELÉS! WC-k, 

kőműVesmester vállal építést, 
felújítást, burkolást, egyéb építési mun-
kákat. Gyors, igényes munkavégzés 
referenciákkal, ingyenes árajánlat-készí-
tés. Felelős műszaki vezetést is vállalok. 
Tel: 06-30-203-4643 ignacz.erno@
freemail.hu

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

parkettás vállal: hagyományos par-
ketta rakását, csiszolását-lakkozását, 
szalag- és laminált padló fektetését, 
szőnyeg és PVC padló ragasztását. La-
kások, családi házak takarítása. Refe-
renciamunka megtekinthető: www.
facebook.com/petiparketta oldalon. Tel: 
06-20-567-1717

parkettafektetés, átrakás, csi-
szolás, lakkozás, laminált parketta és 
szőnyeg lerakás. Tel: 384-2750, 06-70-
312-8131

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

kulcsember – NON STOP ZÁR-
SZERVIZ! Zárszerelés, ajtónyitás, autó-
nyitás, betörés utáni helyreállítás, biz-
tonsági ajtók, rácsok, rácsos-ajtók 
szerelése. Nagy Richárd, tel: 06-70-253-
6107

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

sóder, HOMOK, TERMŐFÖLD, tör-
melék szállítása lenyitható 5-6-7-8 köb-

mosdók, tartályok, szifonok cseréje. 
Sürgős esetben AZONNAL IS! Tel/fax: 
402-4330, 06-20-491-5089

duguláselHárítás bontás 
nélkül, garanciával. Szennyvízcsatorna 
tervezése, kivitelezése, javítása. Tel: 06-
70-267-5015

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

gázkészülékek, Vízmelegí-
tők, bojlerek szakszerű szerelése, 
javítása, cseréje. Nagy Pál, tel: 06-70-
263-6601

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

számítógép helyszíni javítása, kar-
bantartása, bővítése, alkatrészek cseré-
je, új gép összerakása, operációs rend-
szerek, programok telepítése, 
helyreállítása, internet, vírusirtás a hét 
minden napján. T: 06-20-319-8554

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

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

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

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

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

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

A-Z Irodacentrum: irodatechnika, 
fénymásolók, karbantartás.  

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

– Tomihoz hasonló klasz-
szist természetesen nehéz 
kinevelni – mondja Decsi 
István –, de mi azon va-
gyunk, hogy minél több te-
hetséget adjunk a magyar 
vívásnak.

A KVSE hívószavára már 
2009-ben rengetegen jelent-
keztek. A klub alapbázisá-
nak számító Ida utcai isko-
lából például 76-an kezdtek 
vívni. De a Táncsicsban, az 
Aranyban, a Jókaiban és a 
Batthyányban is harminc 
körüli létszámmal indultak 
a tanfolyamok. Amely lel-
kesedés máig kitartott, hisz 
a 2019-es legfrissebb ada-
tok alapján több mint 200-
an vívnak az erzsébetligeti 
klub színeiben. 

A tíz évvel ezelőtti ál-
lapotokhoz képest persze 
történtek változások. Az 
iskolai háttér máig megma-
radt, itt mindössze annyi 
történt, hogy a Jókai helyét 
a Lemhényi vette át, amely 
iskola ma a legerősebb bá-
zisát jelenti a klubnak. Kö-
szönhetően Majzik László 
testnevelőnek, aki szülőként 
ismerkedett meg a vívással, 
és ma már a KVSE szakmai 
csapatát erősíti.

– Klubunk fejlődésének 
egyik záloga, hogy a szak-
mai team-ünk minden tagja 
azonosulni tud a módsze-
reinkkel. Köszönhetően an-
nak, hogy az edzői felada-
tokat a két fiamon, Tomin 
és Andrison kívül, volt ta-
nítványaim, Kocsis Zsolt és 
Fekete-Kovács Benedek, il-
letve néhány régi barátom, 
vívótársam, Hajdú Béla, Ki-
rály Bence és Galba László 
látják el. Ehhez a gárdához 
csatlakozott Majzik tanár 
úr, akivel, kijelenthetem, 
erősödött a csapatunk.

Ahhoz, hogy egy klub 
eredményessé váljon, nagy-
jából tíz évre van szükség. 
Ennyi idő kell ahhoz, hogy 
felálljon a sportágra jellem-
ző „hierarchikus” rendszer, 
amely a legkisebbektől a 
versenyzőkig (azon belül 
pedig a válogatottakig) tart. 
A KVSE ma öt iskolában 
közel 80 gyerekkel próbálja 
meg megszerettetni a vívást. 
Akikkel ez sikerül, azok pe-
dig egyre gyakrabban lép-
hetik át az erzsébetligeti Ví-
vópalota kapuját. Annak az 
intézményét, ahol ma már 
nemcsak Decsi Tomitól, ha-
nem a kadet Európa-bajnok 

Kertvárosi vívás – tízéves sikertörténet
Folytatás a hátoldalról

Kern Biankától és Baaken 
Mátyástól is elleshetik a ha-
tékony akciókat.

– Klubunk életében nagy 
előrelépést jelentett, hogy 
az önkormányzat megépí-
tette az erzsébetligeti Vívó-
palotát. Ez ugyanis olyan 
bázist teremtett, ahol már 
komolyan lehet alkotni.

Nem csoda, hogy a két-
szeres olimpiai bajnok, vi-
lág- és Európa-bajnok Szil-
ágyi Áron is sokat edz a 
kertvárosi létesítményben. 
Ehhez persze az is kellett, 
hogy a Decsi-család harma-
dik tagja, Andris 2015-ben 
hazatérjen Ázsiából (ahol 
közel tíz évig edzősködött), 
és elvállalja a klasszis felké-
szítését. 

Az együttműködés Áron 
második olimpiai aranyér-
mét eredményezte, Andris 
pedig Rió után a magyar 
kardvívás szakágvezetője 
lett, amely újabb lendüle-
tet adott a magyar kardví-
vásnak. Áronék, Tomiék 
ugyanis az elmúlt két évben 
sikert sikerre halmoztak, 
világ- és Európa-bajnoki 
érmeket szereztek, jelenleg 
is harmadikok a világrang-

listán. Ez utóbbi azért sem 
elhanyagolandó, mert ha-
marosan kezdődik a toki-
ói olimpiai kvalifikáció, és 
a Decsiékkel megerősített 
magyar csapat eltökélt szán-
déka, hogy kivívja az olim-
piai szereplés jogát.

– Nálunk a gyerek az 
első, a célunk, hogy min-
denki jól érezze magát, s 
ha tehetséges, illetve kellő 
akaraterővel rendelkezik, 
akkor legyen lehetősége 
az élsportra. A vívás egy 
fantasztikus sportág, nagy 
tradíciókkal rendelkezik, 
erőt, fizikumot, kreativitást 
és gyorsaságot kíván, egy 
olyan sport, amelyre min-
denki, gyerek, edző és szülő 
is büszke lehet.

Hát, legyünk mi is büsz-
kék a saját vívóklubunkra, 
amely már az első tíz évében 
rengeteg örömet szerzett 
nekünk. És a jubileum kap-
csán kívánjuk nekik, hogy 
az elkövetkezendő évek is 
hasonló gazdagok legye-
nek, mert abból nemcsak a 
szülinapos klub, hanem az 
egész kerület profitálhat. Is-
ten éltessen, KVSE!

Riersch Tamás

Fiatalok edzése a mátyásföldi Vívópalotában

Sürgõs! Nyugdíjas úr keres
nem dohányzó, autóvezetõi jogosítvánnyal

rendelkezõ, független, 40-60 év közötti hölgyet

HÁZVEZETÕI MUNKA BETÖLTÉSÉRE
Ha lehetséges, ottlakással, és teljes ellátással.

+ 333.000 Ft havi fizetés

Telefon: 06-20-439-0133

Elköltözött a Munkaügyi Központ

Sokan még mindig a Vívó utcában keresik, pedig már 
több hónapja elköltözött a XVI. kerületi Kormányhivatal 
Foglalkoztatási osztálya (leánykori nevén: Munkaügyi 
Központ). Az új helyszín a Balusztrád irodaház földszint-
je a X. ker. Kőrősi Csoma Sándor utca 53.  szám alatt (ez 
kb. 300 méterre van a villamos Élessarok megállójától). 
A közvetlen telefonszámuk viszont nem változott, vitték 
magukkal a régi sashalmi számot: 403-0002

Bontják le a házat?

A csömöri HÉV-vonalon túl, már a határban, ahol a Suba utca foly-
tatásában elérjük a gyalogoshidat a körgyűrű felett, egy házépítés 
vette nemrég kezdetét. A mezőgazdasági területre előbb az áramot 
köttették be földvezetéken, majd kerítés, házalap és felépítmény 
készült. Az építtető gyorsabb volt, mint a Kormányhivatal építési 
hatósága: mire elkészült a bontási határozat, már lakták is a házat. 
Ottjártunkkor a házfalon rasszista felirat, bentről vidám lakodal-
mas rock fogadott bennünket, s a látottak alapján aligha feltételez-
hető a bentlakók szoros jogkövető magatartása – bár ki tudja? Kény-
szerbontás a régióban a XVII. kerületben fordult eddig elő, amikor 
az Ivanits-villa kerítését bontották el a Strázsahegyi dűlőről, amire 
ráépítették – lehet, hogy itt is hatósági bontás következik?



12 2019. január 23.

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!

Fix Trend acéllemez lapradiátor -10% kedvezménnyel!

Baxi Príme 24 KW kombi 251.500,-

Ariston Clas One 24 KW kombi 271.000,-

Remeha Tzerra 24 KW kombi 309.000,-

Geberit Duofix Basic tartály+nyomólap+csésze 61.500.-

Concept törölközõszárítós radiátor 600x1200 17.300.-

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!

...hogy jól induljon az esztendõ!

SZÍVÓ Kft.
Baumholczer Tamás

csatornatisztítás, duguláselhárítás
nagynyomású WOMÁVAL • kamerázás

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

Precízen – pontosan 30 éve

Szennyvízszippantás

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

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.

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!

S 9000  

M
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„Nélküled ”
A 2011 Csillag születik győztese

LÁSZLÓ ATTILA
2019. február 8. 1700 óra

LEGENDA SÖRFŐZDE CENTER

Bp., XVI. Kövirózsa u. 8/C.

Belépőjegy ára 
2000 Ft

Belépőjegyek már
kaphatóak a

koncert helyszínén!

Info és jegyrendelés: 
06/70/326-0177
06/30/771-8440

koncertje
A koncertek két zeneteremben 20 órától egyidőben zajlanak
Január 25., péntek:
 • Érzés koncert • Moon Flower és Blues Company koncert
Január 26., szombat:
 • Shadows Hungary Band koncert • Bíborszél koncert
Február 1., péntek:
 • Special Guest Nagy Laci • Legenda Band, majd Retro disco Olasszal
Február 2., szombat:
 • Filtol & Beatangok koncert • Időutazó Rock Band koncert
Február 3., vasárnap: • Rockzenei vetélkedő (I) 15 órától
Február 8., péntek:
 • CCR koncert • László Attila koncert 17 órától, Válaszút koncert
Február 9., szombat: • P. Mobil koncert
Február 10., vasárnap: • Rockzenei vetélkedő (II) 15 órától
Február 15., péntek: • Tompox koncert     • Blues Steel koncert
Február 16., szombat: • Gesarol koncert
Február 17., vasárnap: • Rockzenei vetélkedő (III) 15 órától
Február 22., péntek:  • Kugli  koncert     • Érzés koncert
Február 23., szombat:
 • Shadows Hungary Band • Flood in the Dessert, Blues Company
Február 24., vasárnap: • Mr. Basary koncert
Jegyek kaphatók a helyszínen (1163 Budapest, Kövirózsa u. 8/C) 
vagy előrendelhetők a +36-30-527-1268 telefonszámon.

Bõrmûhely
Készítés – Javítás – Kereskedés

XVI. Rákosi út 116.

Táska, hátizsák, pénztárca, tok,
lószerszám, póráz, nyakörv, stb.,

Táska javítás, készítés, cipzárcsere,

Finomacéláru
forgalmazás

H-P: 10-18, Sz: 9-12

Minõség
kedvezõ áron!

Nyitás: február 4.

Háztartási kés, olló élezés!

Szerettünk volna személyesen találkozni László Attilával, de saj-
nos a nagy távolság miatt nem lehetett...

– Jelenleg Erdélyben 
tartózkodom a nagy-
szüleimnél és csak ja-
nuár 25-én jövök haza 
Magyarországra, hisz 
kezdődnek a fellépések! 

– Ezek szerint ha-
zaköltöztél az anyaor-
szágba...

– Igen, a Csillag szü-
letik verseny megnyerése után a szüleimmel Szigetszentmiklósra 
költöztünk.

– 2011-ben egy ország szurkolt érted...
– Igen, hatalmas szeretet vett  és vesz körül a mai napig is, és 

akkor úgy döntöttem, folytatnom kell tovább ezt az utat,  tanultam, 
képeztem magam, hogy minél jobb legyek, és persze jártam, járom 
az országot, és külföldre is sokat hívnak, már felléptem Ausztráliá-
ban és Amerikában is! 

– Beszéljünk akkor a XVI. kerületi fellépéseidről, hogyan 
csöppentél ide, hisz ez már a harmadik alkalom, hogy fellépsz a 
Legenda Sörfőzdében! 

– A facebookon írt nekem Daróczi Zoli, a XVI. kerületben dol-
gozó kézbesítő postás: szeretné, hogy fellépjek a Legenda Sörfőzde 
Centerben, a söröző tulajdonosa jó barátja, és biztos megengedi, 
hogy ott énekeljek! Már az első alkalommal telt ház volt, és  Zo-
li postás úgy gondolta, hogy akkor minden évben leszervezi oda 
egy fellépésemet – bár az idén elképzelhető, hogy ősszel is jövök!  
Nagyra tartom Őt, amit a kerületért, a kerületi lakosokért  tesz, és 
itt elsősorban az év végén tartandó ételosztásokra gondolok, vala-
mint év közben is segíti a rászorulókat és próbálja tisztán tartani a 
kerület egyes részeit! Majd az év végén én is aktivizálom magam az 
ételosztáson – amennyiben fellépéseim engedik –, igyekszem úgy 
szervezni, hogy ott lehessek! 

– Készülsz e valami meglepetéssel február 8-án?
– Igen, lesz néhány dolog, ami nem megszokott a koncertjeimen, 

de legyen meglepetés, nem árulhatok el többet! 
– Zárszóként üzensz valamit az olvasóknak?
– Nagyon jó egészséget és sikerekben gazdag boldog új évet kí-

vánok a Helyi Hírek kedves olvasóinak! (T)

Interjú László Attilával Kertvárosi vívás – tízéves sikertörténet

Decsi István mesteredző, a Kertvárosi Vívó SE elnöke

Advent utolsó hétvégéjén 
sporttörténelmi vívódöntőt 
láthatott a Gerevich Aladár 
Nemzeti Sportcsarnokba 
kilátogató közönség. A fér-
fi kardozók aranycsatáját 
ugyanis a vasasos (kétsze-
res olimpiai bajnok) Szilá gyi 
Áron és a kertvárosi színek-
ben versenyző (világbajnok) 
Decsi Tamás vívta. S hogy 
mi ebben a rendkívüli? Nos 
az, hogy az előbbi verseny-
zőnek Tamás bátyja, Decsi 
András, míg utóbbinak a 
két Decsi-fiú édesapja, De-
csi István az edzője. Azaz 
egy döntőben a család mind-
három férfitagja érdekelve 
volt. Ráadásul Decsiéknél 
ma már Áront is felig-med-
dig családtagnak tartják, 
aki edzései javarészét az 
erzsébetligeti Vívópalotában 
végzi, így elmondható, hogy 
a kertvárosi vívóműhely fő-
szereplői 2018-ban kisajátí-
tották maguknak a magyar 
bajnokság fináléját.

– Jobbkor nem is jöhe-
tett volna létre ez az „álom-
döntő” – mondta Decsi Ist-
ván –, mint 2018 végén. Ez 
az ünnepi pillanat ugyanis 

napra pontosan klubunk 
létrehozásának tízéves jubi-
leumán volt. 

A Decsi-család régi 
árpád földi família, amely 
változtatva a kertvárosi ha-
gyományokon, mely sze-
rint csak hálni jártak haza a 
XVI. kerületbe, egyébként 

pedig más városrészben 
aratták sikereiket, a pekin-
gi olimpia után a kerületben 
kezdték el lerakni a vívás 
alapjait.

– Tudatos volt ez a dön-
tés, szerettünk volna hagyo-
mányt teremteni, és szeret-
tünk volna egy rendkívül 
szép és érdekes sportágat 

megismertetni az itteni fia-
talokkal.

Hát, valahogy így kez-
dődött a KVSE története. 
2009. januárjában a Mó-
ra Ferenc Általános Isko-
lában ugyanis hivatalosan 
is bejelentették a kerületi 
vívóklub megalakulását. 
Igaz, akkor még mindösz-
sze egyetlen versenyzővel, 
Decsi Tamás leigazolásával 
működött a klub. Ám, így 
is szinte azonnal komoly 
sikereket könyvelhettek el, 
hisz a klub egyetlen klasz-
szisa a megalakulást követő 
első nyáron a törökországi 
Antalya-ban rendezett vi-
lágbajnokságon egyéniben 
és csapatban is bronzérmes 
lett. Soha rosszabb kezdést.

Folytatás a 11. oldalon


