
INGYENESEN TERJESZTVE a XVI. és a XIV. kerületben,
Csömörön, Kerepesen, Kistarcsán, Nagytarcsán, Szilasligeten Független folyóirat

www.helyihirek.hu 31. évf. 3. szám
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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

Ápr. 28. szombat 08 óra

Márc. 23. szombat 08 óra
Ápr. 08. 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 1090 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. 3. oldal

7. oldal

7. 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

cukrászdáját!
Magas színvonalú
cukrászati háttérrel

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

Vári Cukrászat
1163 Sárgarózsa u. 17.

Megnyitotta

Balesetek, tűzesetek

Büfé épül a Naplás-tónál

Kerületi kitüntetettek
Regionális összeállításunk a 2. oldalon

Paszuly Gazdabolt
Kertészeti dolgok A-Z-ig

ÚJ HELYEN!
1162 Bp. Csömöri út 231.

ÚJ HELYEN!

Jelentős forgalmi változással folytatódik az útfelújítás

Fél évig egyirányú lesz a Bökényföldi út (képünkön) és a 
Cinkotai út, ezáltal egy gigantikus körforgalom alakul, el-
terelik az erre járó buszjáratokat, egyes helyek igen ne-
hezen megközelíthetővé válnak – viszont várhatóan fel-
gyorsul az utak felújítása. Cikkünk a 6. oldalon olvasható.

Windows 10 akció 
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Tűzoltósági hírek Március 15.: Ünnepségek, kitüntetések

KERTVÁROSI KÉPÚJSÁG 
hirdetés és információ: 20/9392-658

XIV. kerület
Hulló vakolat

A Szugló utca 79. alatti épü-
let homlokzatáról vakolatdara-
bok hullottak, veszélyeztetve a 
járókelőket. A tűzoltók február 
12-én XIV/létra használatával 
visszabontották a meglazult ré-
szeket és megszüntették a bal-
esetveszélyt.

Közlekedési balesetek
A Mexikói út és Mogyoródi 

út sarkán teherautó karambo-
lozott egy személyautóval for-
galmi akadályt okozva február 
12-én kora délután. Senki nem 
sérült meg.

Február 13-án este a Vaj-
dahunyad utca elején egy Fi-
at 500-as ütközött össze egy, a 
helyszínt elhagyó, ismeretlen 
típusú személyautóval.

Az M3-as bevezető szaka-
szán két személyautó ütközött 
és összeakadva forgalmi aka-
dályt képezett március 1-én dél-
előtt.

Március 2-án 14 órakor Hon-
da Civic ütközött össze egy VW 
Transporterrel a Mogyoródi út 
1. előtt. egy személy megsérült, 
az utat kézi erővel tették sza-
baddá.

Lakásfelnyitások
Idős személy lakásának be-

járati ajtaja mögé esett február 
17-én délután. Hozzátartozói 
és rendőrségi hívásra a raj du-
gólétrával az ablakon át hatolt 
be. Másnap délelőtt egy Nagy 
Lajos király úti, második eme-
leti lakást kellett feltörni, mert 
idős lakója nem adott életjelet 
magáról.

Február 20-án kora reggel 
egy Vezér utcai, kilencedik 
emeleti lakás ajtaját kellett erő-
vel kinyitni, mert idős lakója 
nem tudott ajtót nyitni a men-
tőknek.

Március 7-én este egy Ko-
rong utcai lakást törtek fel, mert 
idős gazdája várta a mentők se-
gítségét.

Március 8-án este egy idős 
hölgy elesett Telepes utcai laká-
sában, a raj a rendőrség jelenlé-
tében az ablakon át hatolt be.

Március 10-én kora délután 
sérült, idős személy várta a se-
gítséget Telepes utcai lakásá-
ban, de ajtót nyitni nem bírt. A 
tűzoltók betörték az ajtót, az il-
letőt kórházba szállították.

Égő autó
Kigyulladt egy Ford Transit 

kisteherautó február 22-én ko-
ra reggel a Szerencs utca 134. 
előtt. A tűz átterjedt a mellette 

lévő, 70 négyzetméteres moso-
dára is.

Épülettűz
Egy elhagyatott, kétszintes 

lakóépület földszinti szobájá-
ban berendezési tárgyak váltak 
a tűz martalékává február 25-én 
este az Ilosvai Selymes Péter ut-
ca 67-ben. A tűzoltók egy C-su-
gárral oltottak.

Avartűz
Egy gyorsbeavatkozóval ol-

tották el a tűzoltók a 3 négyzet-
méteren felkupacolt falevelet 
a Zalán utcában február 27-én 
hajnalban.

Betegmentés
Túlsúlyos, életveszélyes álla-

potban lévő beteget hoztak le a 
mentőknek egy Kassai úti ház 
első emeletéről február 28-án.

Fakárok
A Hungária körút 170-nél 

forgalmi akadályt okozó, kidőlt 
fát fűrészelt szét a raj március 
6-án reggel.

Az Őrnagy utca 8. előtt álló 
Toyota és Peugeot típusú ko-
csikra dőlt egy fa március 11-én 
éjjel, a tűzoltók benzinmotoros 
láncfűrésszel mentesítettek.

Szintén március 11-én ko-
ra reggel riasztották a rajt a 
Szomolány utca 33-ba, ahol a 
szomszédos telekről fenyőfa 
dőlt a háromszintes épület tete-
jére.

CO-gáz
Bejelzett a gázjelző egy Fo-

garasi úti lakásban március 8-án 
este. A raj műszerei nem mutat-
tak ki gázt. A gáztűzhelyen fő-
zés közben lángelterelő lemezt 
használtak, talán ez okozhatta 
a minimális CO-t, amit a jelző 
érzékelt.

Viharos szél
Március 11-én éjjel a Zichy 

Mihály út elején lévő építési te-
rület mobil kerítését 200 méter 
hosszan döntötte ki a szél. A 
Tengerszem utca 59-nél pedig 
az úttestre döntött egy hirdető-
oszlopot, ami forgalmi akadályt 
képezett.

XVI. kerület
Karambol

Suzuki Swift, Ford Focus és 
Opel Astra ütköztek össze feb-
ruár 13-án este a Rákosi út 106. 
előtt, senki nem sérült meg.

Avartűz
A Szilaspatak utca 70-nel 

szemben a patak és a Gusz-
táv utca mentén L alakban 200 
négyzetméteren égett az aljnö-
vényzet február 17-én.

Február 28-án este a Mátyás-
földi Reptér mögötti területen 
500 négyzetméteren égett a fű.

Lakásfelnyitás
Február 18-án reggel Rende-

lő utcai családi házában elesett 
egy idős ember és nem tudott 
lábra állni. A tűzoltók károko-
zás nélkül mentek be és átadták 
a helyszínt a mentőknek.

Konyhatűz
Egy Monoki utcai családi ház 

konyhájában az elektromos tűz-
helyen felejtett sütőolaj okozott 
tüzet február 21-én délben. A tü-
zet a háziak nagyobb mennyiségű 
liszttel megszüntették, a tűzoltók 
a felhevült tárgyakat vízzel visz-
szahűtötték. Megégtek a konyhai 
berendezési tárgyak, gépek, el-
szívó, ablak, fűtéscsövek, és a ház 
összes helyisége bekormozódott.

Kocsitűz
A Pesti határút 9-nél kigyul-

ladt és teljes terjedelmében égett 
egy rendszám nélküli Peugeot 

február 28-án délután. A tűz 
átterjedt egy mellette álló lakó-
buszra is, annak jobb oldala, há-
tulja és belseje károsodott. Senki 
nem sérült meg, a tűzoltók egy 
D- és egy C-sugárral oltottak.

Fakárok
A Pilóta utca 5-nél 8 méter 

magasságban lehasadt, lógó 
faágak veszélyeztették a köz-
lekedőket. A raj február 28-án 
kihúzós létra segítségével, kézi 
erővel mentesítettek.

Március 11-én éjjel a Szabad-
föld út 62. előtt, az Ilona-tele-
pi HÉV-megállónál az úttestre 
dőlt fát a raj távolította el. Szin-
tén e nap kora reggelén a Hárs-
favirág utca 6. előtt úttestre dőlt 
fa okozott forgalmi akadályt.

Rossz vízcsap
A Rákosi út 136.alatti fod-

rászüzletben nem tudták elzár-
ni a vízcsapot; a víz kiáradt az 
utcára február 21-én. A tűzoltók 
megkülönböztető jelzéssel vo-
nultak ki segíteni.

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 56.600,-

15 mm RÉZCSÕ 1.210-,

mm RÉZCSÕ 1.515-,

16X2 mm ötrétegû csõ (magyar) 180,-/fm

X2 mm ötrétegû csõ (magyar) 310,-/fm

STAR LAPRADIÁTOR DK 600/1000 18.150,-

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 980,-

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.

KIÁLLÍTÁSOK
• Április 2. kedd 18:00 – Ars Poetika – Eifert János fotóművész kiál-
lítása. Megtekinthető a Corvin Galériában május 5-ig.
• Április 11. csütörtök 18:00 – Várakozás – László Dániel festőmű-
vész kiállítása. Megtekinthető a Harmónia Szalonban május 12-ig.
• Április 16. kedd 18:00 – Kertvárosom – 2019 fotópályázatra beér-
kezett alkotásokból nyílik kiállítás a Napfény Galériában. Megtekint-
hető 2019. május 8-ig.
• Április 25. csütörtök 18:00 – Helytörténeti könyvbemutató – Ha-
szontalan univerzum - Széman Richárd kiállítása. Megtekinthető má-
jus 28-ig a Szentmihályi Kulturális Központban.

EZ+AZ
• Április 4. csütörtök 18:00 – Kései gyümölcsök – Juhász Veronika 
könyvbemutatója. Izgalom, őszinteség, kaland és borzalom irodalmi for-
mában. Közreműködik: Bonczok Csilla brácsán. A belépés ingyenes!
• Április 6. szombat 9:00-12:30 Szentmihályi Kulturális Központ 
– Kisgyermek- és babaruha börze – Családoktól családoknak: jó 
állapotú gyerekjátékok, ruhák, könyvek jó áron. A belépés ingyenes!
• Április 12. péntek 17:00 Szentmihályi Kulturális Központ – Sze-
retet és Hűség napja – Műsorral, finom falatokkal köszöntjük a kerek 
házassági évfordulójukat ünneplőket,  az est sztárvendége: Soltész 
Rezső. Belépőjegy, jelentkezés és bővebb információ: 401-30-60 E-
mail: bali.bettina@kulturliget.hu
• Április 14. vasárnap 17:00 – A lélek mágikus hatalma – Müller Pé-
ter előadása; Országos bemutató! Jegyárak: 2400-2600Ft

ZENE
• Április 5. péntek 20:00 – Gemini buli – Egy este a Gemini együttes 
örökzöld slágereivel. Jegyár: 1800 Ft
• Április 12. péntek 19:30 – JazzLiget: Szűcs Gabi – Egy pazar, füs-
tös hang – egy igazi díva; Az énekesnő és zenekara a hagyományos 
swing zene, a klasszikus ’30-as, ’40-es évek szórakoztató muzsikájá-
nak egyik legjobb hazai tolmácsolói.  Jegyár: 1600 Ft
• Április 7. vasárnap 19:00 – Budapest Jazz Orchestra  gálakon-
certje – Tribute to XX. Century; Huszadik századi slágerek big band 
hangszerelésben, két fantasztikus énekessel: Polyák Lillával  és 
Gájer Bálinttal.
Jegyár: 2800 Ft, 3200 Ft
• Április 26. péntek 20:00 – Madarak házibuli Szentmihályi Kultu-
rális Központ – A legjobb slágerek, fantasztikus hangulat, tánc haj-
nalig! Belépő: 1500 Ft

SZÍNHÁZ
• Március 23. szombat 18:00 – Verslábak – A falka – A Varidance társu-
lata több műfaj ötvözésével egy újszerű, izgalmas darabot készített, mely 
az iskolásoktól az idősebb korosztályig a közönség széles rétegének az 
érdeklődésére tarthat számot. Jegyár: 2500-3800 Ft
• Március 29. péntek 19:00 – Zsákbamacska – a Körúti Színház 
zenés vígjátéka. Én és a kisöcsém újratöltve! Eisemann Mihály so-
ha meg nem unható slágereivel, fergeteges humorral, és fantasztikus 
szereplőgárdával. Jegyár: 2900-3900 Ft
• Április 6. szombat 15:00 – Férjek és feleségek – Orlai Produkci-
ós iroda. Woody Allen keserédes komédiája, főszerepben: Ullmann 
Mónika, Járó Zsuzsa, Ötvös András, Hunyadi Máté
• Április 11. csütörtök 19:00 – Gondolatok táncban és versben 
– Tánc-zene-költészet  a magyar történelem zivataros és sorsfordító 
eseményeiről a magyar költészet napja alkalmából, A verseket előad-
ja: László Zsolt
• Április 26. péntek 19:00 – Huzatos ház – bohózat történelmi háttér-
rel az Éless-Szín előadása; Jegyár: 3000-4000 Ft

CSALÁDI
• Március 24. vasárnap 10:30 – Legyél Te is régész! –  kalandos fel-
fedezőnap az ókori Görögországban. Történelmi játszóház 6-12 éves 
gyerekeknek. Jegyár elővételben: 1500 Ft, a helyszínen: 2000 Ft
• Március 31. vasárnap 15:00 – Adrian Mole újabb kínszenvedé-
sei a felnőttkor küszöbén. – Kamaszoknak kötelező darab, Sue 
Townsend regény alapján. Az előadást 12 éven felülieknek ajánljuk! 
Jegyárak: 2400-2800 Ft
• Április 7. vasárnap 10:30 – A nyúl és a róka, újabb három móka 
Szentmihályi Kulturális Központ – A Gardrób Művészeti Csoport élőze-
nés mesejátéka La Fontaine furfangos meséi alapján. Jegyárak: gyerek: 
1200 Ft, felnőtt: 1500 Ft, Családi (2 gyerek+2 felnőtt): 4500 Ft
• Április 14. vasárnap 11:00 – Hadart Színház Meseszínpad: 
Pumukli – A 80-as évek népszerű televíziós mesesorozatának szín-
padi változata. Jegyár: 1600-2200 Ft
• Április 28. vasárnap 10:30 – UTAZÓ MÚZEUM PROGRAM – Le-
gyél Te is régész! -–kalandos felfedezőnap a honfoglalás korában. 
Történelmi játszóház 6-12 éves gyerekeknek

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 3,5 kg-os mûanyag vödörben

3,5 kg-os vödörben 2018-as árakon!

Akácméz 2.400,-
Vegyesméz 1
Hársméz

.550,-
2.300,-

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

Aktuális AKCIÓNK:

Rendeljen mézet a termelõtõl!
www.termeloimagyarmez.hu

Marci bácsi méhészete

Ingyenes házhozszállítás*

Akác 7.500.-, Vegyes 4.700,-
Hárs 7.100.-, Selyem 5.500,-

VILÁGMÁRKÁK

ÁRON
1165 Budapest

Újszász u. 45/B/R

Telefon: +36 20 381 5160

WWW.DREAMOUTLET.HU

-OS50%

Nyitva tartás: H-P: 10:00-18:00
SZ: 10:00-14:00

GPS: 47.502493, 19.201353

ZSOM

TRAVEL

KFT.

Gépi földmunka

E
L
A
D
Ó

Konténeres sitt-lom-föld, stb. szállítás
Martaszfalt: 3500.-ft/m³+áfa
Daráltbeton: 0-30 mm: 2500.-ft/m³+áfa

0-70 mm: 2500.-ft/m +áfa
Rostált termõföld: 3500.-ft/m +áfa

³
³

Az árak telephelyünkön érvényesek, szállításban segítünk!

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

zsomtravelkft@freemail.hu

Web: betondarálás.com

PROGRAMOKÍ Ingyenes szűrővizsgálatok 
és tanácsadásÍ Elsősegély oktatásÍ Egészségmegőrző 

programok kicsiknek 
és nagyoknak

      Szájüregi-

       gége-nyaki

        daganat-

      szűrés

   életmentés 5 lépésben

 oktatás és bemutató

laikusok számára

EGYÜTT AZ
 EGÉSZSÉGES ÉLETÉRT!

A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata szervezésében,
a  XVI. Kerületi Önkormányzat támogatásával

Kertvárosi egészségnap
az egész családnak

2019.04.13-án szombaton, 9–15 óráig,
a Jókai utcai Szakrendelőben

Kiégett a szoba. A cinkotai Batthyány Ilona utcában már-
cius 11-én kiégett egy családi ház szobája. A középkorú 
tulajdonos megpróbálkozott az oltással, de közben súlyos 
égési sérüléseket szenvedett – a mentők szállították el.

égett a félKész ház. Március 13-án Gödöllőn, az Antal-
hegyi utcában kapott lángra egy félkész ház, és félig le is 
égett, mire sikerült eloltani. A lakhatatlanná vált ingatlan-
ból a hat felnőtt és öt gyerek rokonokhoz költözködött.

A tűzoltóság működését szabályozó törvény szerint a területi-
leg illetékes parancsnok évente beszámol az önkormányzatnak a 
szervezet munkájáról. Erre került sor a legutóbbi képviselő-testü-
leti ülésen, ahol Salamon Lajos tűzoltó ezredes, a zuglói tűzoltóság 
parancsnoka írásban, majd szóban is beszámolt az eredmények-
ről és a gondokról. Mint a beszámolóból megtudhattuk, az elmúlt 
évben 28 alkalommal jártak itt tüzet oltani, úgynevezett műszaki 
mentésre pedig 173 alkalommal került sor (ez általában valamilyen 
balesethez kapcsolódik, bár a kidőlt fák eltávolítása, illetve a vízzel 
elöntött pincék szivattyúzása is ide tartozik).

Kereken száz alkalommal téves jelzésre indultak el – erről a 
szóbeli kiegészítésben megtudhattuk, hogy egyre több automata 
tűzjelző van a kerületben, és a megnövekedett szám a műszaki 
tévedésből leadott tűzjelzés darabszámát is növeli. Szándékosan 
megtévesztő jelzés egy alkalommal jött, de a tűzoltók hívásköz-
pontja olyan korszerű informatikával van felszerelve, hogy a hí-
vással egyidőben szinte mindent tudnak a bejelentőről. Megesett, 
hogy gyerekek viccből hívták a tűzoltókat, aztán este meglepőd-
tek, mert az irányítóközpontból tájékoztatták telefonon a szülőket, 
hogy mivel is szórakoztak iskola után a gyerekek...

A tűzoltóknál nagy gondot jelent a létszámhiány. Mint a pa-
rancsnok elmondta, korábban 5-600 fő is megjelent a toborzáson, 
legutóbb egyetlen érdeklődő akadt, aki tűzoltó szeretett volna len-
ni. Zuglóban is állandósult a létszámhiány, amin csak az enyhít, ha 
elromlik a tűzoltójármű – nem létező tűzoltó műszaki hibás ko-
csival nyilván nem mehet oltani... Rövidesen vége lesz egy tan-
folyamnak, ahonnan három tűzoltó hozzájuk igazol, de a létszám 
ezzel még korántsem lesz feltöltve.

A létszámgondok ellenére a zuglói tűzoltók beavatkozásainak 
eredményét az ellenőrző elöljárók és a Katasztrófavédelmi Műve-
leti Szolgálat is hatékonynak és jó színvonalúnak értékelte. Tűzol-
tási és mentési tevékenységüket az összeszokott állomány gyors, 
megalapozott és szakszerű munkavégzése jellemzi, amit a lakos-
ság és az intézmények részéről érkezett elismerő és dicsérő levelek 
is igazolnak.

A hivatásos tűzoltók a vonulásuk során az elmúlt évben kétszer 
koccantak más járművel, közlekedési balesetük egy esetben volt. A 
tűzoltó autók (szakszerűen: gépjárműfecskendők) 10-12 évesek, de 
koruktól függetlenül megfelelően karbantartott állapotban vannak.

Szó esett a kerületbe tervezett tűzoltó bázisról is, amihez az 
önkormányzat ki is jelölt a Sarjú utcában egy alkalmas területet. 
De hiába készült el a megfelelő értékbecslés – emlékezett vissza 
Kovács Péter polgármester – a katasztrófavédelmi irányítás maga-
sabb szintjén elakadt a kezdeményezés. Azóta a kerületi tűzoltó-
ság ügye lekerült a napirendről, s bár a lakosság nagyon szeretné, 
felsőbb szinten valószínűleg nem támogatják az ötletet. A tűzol-
tóságnak félretett területet azóta más célra hasznosítja az önkor-
mányzat. Feltehető, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság felsőbb szintjén nincs szándék arra, hogy a kerületben önálló 
tűzoltóság létesüljön. A beszámolót egyébként a képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadta. (Ferenci)

Tűzoltósági beszámoló

Salamon Lajos tűzoltó ezredes a képviselő-testületi ülé-
sen, mellette Kovács Péter polgármester és dr. Csomor 
Ervin jegyző. A kritikus létszámhiány eddig nem veszé-
lyeztette a feladatok szakszerű ellátását.

Nyári munkalehetõség az
Erzsébetligeti Strandon!

Nyári munkalehetõség az
Erzsébetligeti Strandon!
Nyugdíjasok, diákok, figyelem!

uszodamesterek,

pénztárosok

Várjuk 18. életévet betöltött

valamint gyakorlott, végzettséggel rendelkezõ

,csúszdafelügyelõk

és pénzkezelési gyakorlattal rendelkezõ

jelentkezését. Biztosítsd be a helyed már most!

Információ és jelentkezés:

Kiss Tímea +36 20 288 8450

titkarsag@uszodak16.hu

www.uszodak16.hu

Az 1948-as forradalom és 
szabadságharc évfordulóján 
több helyen tartottak ünnep-
séget, megemlékezést a Kert-
városban. Március 14-én az 
árpádföldiek a Timur út men-
ti Turul szobornál gyülekez-
tek össze, az ünnepi beszédet 
Szatmáry László képviselő 
mondta el. Ezután a cinkotaiak 
gyülekeztek az evangélikus 
templom közelében, hogy 
Dernovics Mihály elnök veze-
tésével bejárják a történelmi 
emlékhelyeket (ebből számos 
található Cinkotán, hisz itt la-
kott Petőfi anyai ági rokonsága, 
itt mondták ki a Habsburg ház 
trónfosztását, sőt a Cinkotai 
Nagyicce vendéglőben gyü-
lekeztek mindazon képvise-
lők, akik nem értettek egyet az 
1867-es kiegyezéssel).

Másnap, március 15-én előbb 
a szentmihályi Pálfi téren tar-
tottak megemlékezést, az ünne-
pi beszédet Petrovics Sándor, a 
Kovász Egyesület elnöke mond-
ta. A kerület központi ünnepsé-
gére a Pilóta és a Prodám utca 
összefutásánál található emlék-
műnél került sor, ahol előbb a 
Kertvárosi Fúvószenekar adott 
térzenét, illetve a Corvin kórus-
sal biztosította a megemlékezés 
élő zenei aláfestését, majd Ko-
vács Péter polgármester ünnepi 
beszéde után a Körúti Színház 
és a Liget Táncakadémia művé-
szei adtak műsort, aminek kere-
tében Koncz Gábor színművész 
szavalta el a Nemzeti dalt. Az 
ünnepség koszorúzással zárult.

Március 15-én este az Erzsé-
bet-ligeti Színház nagytermé-
ben került sor az ünnephez kap-
csolódó díjak és kitüntetések 
átadására, ünnepi képviselő-
testületi ülés keretében. Hagyo-
mány, hogy a kerület Jó tanuló-
jó sportoló díjait ez alkalommal 
adják át, ezzel biztosítva anyagi 
támogatást a Kertváros ifjú te-
hetségeinek – idén harmincan 
kaptak ilyen elismerést.

A XVI. kerület Ifjú Tehetsé-
ge díjat kapta Horváth Csaba 
Csongor, az egészségfejlesztés 
és rekreációszervezés területén 
végzett kimagasló munkájának 
elismeréseként; Varga Laura 
népdalénekes, a zeneművészet 
területén végzett kimagasló 
munkájának elismeréseként; 
Dobra Bernadette, a színját-
szás, tánc- és zeneművészetek 
területén végzett kimagasló 
munkájának elismeréseként.

XVI. kerületért kitüntetést 
kapott Fejes Ferenc, a Szent 
Györgyi általános iskola nyu-
galmazott pedagógusa, aki ak-
tív szerepet vállalt a Néri Szent 
Fülöp katolikus iskola létre-
hozásában; Dr. Varga János, 
Cinkota közszeretetnek örven-
dő orvosa, aki emellett nyolc 

éven át volt önkormányzati kép-
viselő, 25 éve tagja az Egészség-
ügyi és Szociális Bizottságnak, 
és sokat tett az egészségmegőr-
zés érdekében; Szőke István, 
a Néri Szent Fülöp Katolikus 
Általános Iskola hit- és törté-
nelem tanára, aki számos szak-
mai végzettsége mellett jelentős 
közéleti szerepet is vállal, aktív 
tagja több irodalmi körnek és 
a  gitáros templomi énekkar-
nak, az egyháztanács jegyzője 
és a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége helyi szervezetének 
vezetője; dr. Skriba Eszter, 
aki kitüntetéssel végezte az or-
vosi egyetemet, szülész-nőgyó-
gyász ként ultrahang és med-
dőségi  specialista, 2003 óta 
kerületi lakótársunk, aki szak-
mai tapasztalatait rendszeresem 

A kerület díszpolgára lett Mező Misi, a Magna Cum Laude énekes-frontembere

A kitüntetettek könnyűzenei frakcióját erősíti a P. Mobil, mely Schuszter Lóránt veze-
tésével ötven éve Sashalomról indult sikeres útjára, és most XVI. kerületért kitünte-
tésben részesült

XVI. kerületért kitütetést kapott Fejes Ferenc, dr. Varga 
János, Szőke István és dr. Skriba Eszter

megosztja a széles nyilvános-
sággal; a Sashalomról indult P. 
Mobil együttes.

A XVI. kerület díszpolgá-
ra Mező Misi lett, aki Doboz 
községből indulva lett országos 
hírű előadóművész, a tehetség-
kutató tévéműsorok rendszeres 
zsűritagja, több zenekarban is 
vállalt zenész-énekesi feladato-
kat, 11 éve kerületi lakótársunk, 
aki három gyermeket nevelve 
gyakran vállal közösségi fel-

adatokat, és szívesen segít, ahol 
tud. A kerületi új díszpolgára a 
közönség vastapsa mellett vette 
át elismerését, s az azzal járó 
díjazást nyomban felajánlotta a 
Bercsényi utcai óvodának.

Az ünnepi műsorban fellépő 
Varidance együttes a magyar 
néphagyomány gyökereit ül-
tette át a XXI. század zenei és 
mozgásvilágába, hatalmas kö-
zönségsikert aratva. (Ferenci)
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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

Rákosi 
Autókereskedés 

és Bérbeadás
Autóbérlés kaució nélkül

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

BABAVÁRÓ 
TÁMOGATÁST KAPNAK 

A FIATAL HÁZASOK

Családvédelmi Akcióterv
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Finom görög ételkülönlegességek is kaphatóak a Sas-
halmi Csemegében. Fetával töltött paprika, olivabogyó, 
olivaolaj, eredeti görög joghurt, nagyon finom baklava, 
különleges italok, üdítők, helyben sütött pékáru a piac 
szomszédságában, a Thököly út sarkán, a Sashalmi Cse-
megében, amely minden nap (vasárnap és ünnepnapo-
kon is) is várja vásárlóit friss pékáruval, tejtermékekkel 
és felvágottakkal 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. TAVASZI asztali abro-
szok (kerek és ovális is), viaszosvásznak, kívánt méret szerint. Önta-
padós tapéták: fa, márvány, tégla és dekor mintázattal. UV-védő sima 
és sötétítő üvegtapéták. Ágyneműk és további akciós termékek. Kíná-
latunkban minőségi inox edények, serpenyők, katalógusból rendelésre 
is! 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, szilvalekvár

H-H TIPPEK
Sashalmi piac és környéke

SZÁZSZORSZÉP AJÁNDÉKBOLT
Lelkes Fotó

Órajavítás, kerámiák, gyertyák, játékok, plüssök

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

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

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

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

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

SASHALMI GAZDABOLT Mûtrágyák, permetezõk, vetõmagok, szerszámok, fóliák, tömlõk
1163 Lipcse u. 11. (a piacot felezõ utca) Tel: 404-1438
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Ruházati bolt a Halas üzlettel
szemben. Boka-, térd-, combfixek, harisnyák, „Gab-
riella” harisnyák új mintákkal. Gyermek és felnőtt 
pamutzoknik nagy választékban, gyógyzoknik. „Smith” 
férfi fehérnemű, női és gyermek fehérneműk, finom 
pamutból, hálóruhák. Tavaszi felsők, kardigánok, sza-
badidő és pamut sztrecs nadrágok több fazonban, ak-
ciós termékek. Nálunk bankkártyával is fizethet, vasárnap is várjuk!

MARGARÉTA Virág-ajándék
Húsvéti csokrok, barka,asztali díszek.  
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 lég oly enyhe, oly fuvalmas,
a nap vígan bukik elő,
tavaszruhában andalog már
az álmodó járó-kelő.” – írja Kosztolányi. 
S ha már andalogni támad kedvünk – főleg, ha tavaszru-

hában tehetjük – kisétálhatunk a Sashalmi piacra is, hiszen 
nemcsak lelki táplálékkal élünk.

Nemsokára virágba borulnak majd a fák, méhzsongás-
tól lesz hangos a levegő. Tavaly sem döngicséltek hiába, az 
eredmény a piacon kínálja magát: hársméz 2500 Ft, repce-
méz 2390 Ft, akácméz 2500 Ft.

Gyümölcsárak: alma 166-350 Ft, körte 698-798 Ft, eper 
1698 Ft, mandarin 398-798 Ft, narancs 298-598 Ft, citrom 
698-798 Ft, banán 498 Ft, grapefruit 498-598 Ft, kivi 998 Ft.

Gazdagok a zöldségstandok: karfiol 448-498 Ft, zöld-
hagyma 190 Ft, vöröshagyma 348-390 Ft, fokhagyma 1198 
Ft, paradicsom 798 Ft, krumpli 260-290 Ft, jégsaláta 448 Ft, 
piros retek 168 Ft, paprika 998 Ft, cukkini 998 Ft, padlizsán 
898-998 Ft, kígyóuborka 700 Ft, fejes káposzta 290-348 Ft, 
kelkáposzta 448 Ft, sárgarépa 348-448 Ft, gyökér 990-1590 
Ft, zeller 490-598 Ft, cékla 290 Ft, spenót, sóska 998 Ft.

Amiből nem lett csibe, annak darabja 35-38 Ft, a házi tej 
literje 200-280 Ft.

Sertéshús (zárójelben a mangalica): comb 1320-1390 
Ft (1690 Ft), lapocka 1280-1390 Ft (1680 Ft), karaj 1298 Ft 
(1720 Ft), tarja 1250-1420 Ft (1780 Ft), oldalas 1250-1390 Ft 
(1480 Ft), dagadó 1250-1390 Ft (1680 Ft).

Marhahús: lábszár 1998-2380 Ft, lapocka 1998-2380 Ft, 
fehérpecsenye 3200 Ft (szürkemarhából 3960 Ft), vesepe-
csenye 8200 Ft, comb 2500 Ft (szürkemarhából 3300 Ft), 
rostélyos 1550 Ft.

Baromfi: csirkecomb 850-1190 Ft, szárny 678-725 Ft, 
mell 950-1190 Ft, egész tanyasi csirke 720-880 Ft. Kacsa-
comb 2200 Ft, mell 3200 Ft, pulykacomb 1098 Ft, nyak 698-
890 Ft.

A tonhal-steak ára 1850 Ft, a hekk kilója 1430 Ft.
Jó vásárlást kívánunk a Sashalmi piacon! (Tóth)

Árak a piacon

Aktuális receptünk
Kossuth-kifli

Hozzávalók: 13 dkg vaj, 10 dkg zsír, 25 dkg vaníliás cukor, 5 
tojás, 2 dkg élesztő, 20 dkg liszt, vágott mandula vagy dió, kris-
tálycukor

A vajat, zsírt, vaníliás cukrot, tojássárgáját, elmorzsolt élesz-
tőt simára, habosra keverünk. Eztán hozzákeverjük a lisztet és 
az 5 tojás keményre vert habját. Beletesszük zsírozott, lisztezett 
nagy tepsibe. Tetejét megszórjuk vágott mandulával vagy szá-
lasra vágott dióbéllel és cukorral. Forró, egyenletes tűznél kisüt-
jük. Ha kihűlt, pogácsaszaggatóval félhold alakokat szaggatunk 
ki belőle a tepsiben.  Jó étvágyat kívánunk!)

SAS
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1913 ÓTA  AZ ÖNÖK 
SZOLGÁLATÁBAN

1163   BUDAPEST 
MARGIT UTCA 1.

06 1 403 73 03
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SALVUS AKCIÓ!

Sashalmi Csemege – 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

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

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

Bio-, és reformélelmiszerek
Sashalmi Piac, 23-as üzlet

TEL: 06 30 / 7 999 498

Itt a Húsvét, készüljön a 
sütemény, a kalács adalék-, 

és lisztjavítószer-mentes 
Szabó lisztekből!

Búzaliszt
BL55, BL80, BL112: 

260 Ft/kg

Búzadara, Rétesliszt,
Tönköly, Rozs, Alakor

FEHÉR, TELJES KIÖRLÉSŰ
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Rangos röpitorna gyerekeknek
A Kertváros SE röplabdaszakosztálya első ízben rendezett or-

szágos utánpótlástornát a Sashalmi Közösségi Teremben. Az pe-
dig, hogy a szövetség az Őryné Merő Nóra Országos Mini Bajnok-
ság soron következő állomását Sashalomra hozta, a szakosztály 
látványos fejlődését igazolja. Mert a hét csapatos tornán rajtunk 
kívül csak Extra Ligás és NB I-es csapatok – a Vasas, az MTK, 
az UTE, a Kaposvár és a Szombathely – képviseltette magát, míg 
a mi felnőtt csapatunk mindössze a Budapest-bajnokság I. osztá-
lyában szerepel. 

Korosztályos szinten viszont kezdjük már utolérni az élme-
zőnyt, amit jól bizonyít, hogy a február 24-i tornán is megálltuk a 
helyünket. Az U13-as korosztályban rendezett tornán nem sokon 
(mindössze két ponton) múlott az elődöntőbe kerülésünk, de ebben 
az erős mezőnyben az ötödik helyünket is sikerként könyvelhetjük 
el. A tornát nem mellesleg a Vasas nyerte az MTK, az UTE és a 
Kaposvár egyik csapata előtt. A torna rangját növelte, hogy a ren-
dezvényt Kovács Péter polgármester nyitotta meg, míg a mérkőzé-
seket a magyar röplabdasport legendája, dr. Kotsis Attiláné, Gabi 
néni, a magyar női röplabdaválogatott legendás szövetségi kapi-
tánya is megtekintette, aki néhány szép labdamenetet látva még 
elégedettségének is hangot adott.

Hóbor Bélától, a kerületünkben élő egykori nemzetközi játék-
vezetőtől megtudtuk, hogy a szervezők az első sashalmi tornát 
Koperdák Lászlóról nevezték el, ezzel is adózva a betegségben fi-
atalon elhunyt egykori kiváló röplabdázó és még kiválóbb strand-
röplabdázó emléke előtt. (R. T.)
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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

A biztonság, kényelem mellett ügyfélközpontú, személyre 
szabott szolgáltatás egyéni és céges ügyfeleknek – ezt kínálja 
a XVI. kerület új gumiszervize, a Palotagumi Trade Kft, mely 
a Csömöri út 270-es szám alatt üzemel. Dr. Gonda Csabával, a 
cég ügyvezető-tulajdonosával beszélgettünk.

PALOTAGUMI – az ügyfélbarát gumiszerviz

Milyen ügyfélbarát szolgál-
tatásokkal várják a kerület 
lakóit vagy a távolabbról ér-
kezőket?

Az egyik legfontosabb a 
Törzsvásárlói kártya progra-
munk, amihez csupán annyit 
kell tenni az ügyfélnek, hogy 
kitölti rövid regisztrációs la-
punkat. A törzsvásárlói kár-
tyatulajdonosok többek között 
előnyt élveznek a szezon előtti 
időpontfoglalások alkalmával, 
és bruttó 5% kedvezményt kap-
nak szolgáltatásainkból, ter-
mékeinkből. Szintén a magas 
szintű kényelmi szolgáltatások 
között említeném, hogy gumi-
tárolást is biztosítunk: a gumi-
cserét, kerékcserét követően 
átvizsgáljuk a gumikat, és hely-
ben    állapotfelmérést végzünk. 
Ha valaki a gumivásárlás mel-
lett dönt, abban is tudunk segí-
teni, és a sokkal hétköznapibb 
defektjavításban is számíthat-
nak ránk az ügyfeleink. Szeret-

nénk, ha az érkezéstől a távozá-
sig stresszmentes környezetben 
történne az ügyintézés, így saját 
parkolót és ügyfélvárót is kiala-
kítottunk.

Autótulajdonosként fontos 
szempont, hogy hiteles szak-
mai múlttal és felszereltséggel 
rendelkezzen a megbízott cég. 
A Palotagumi miért jó válasz-
tás?

30 éves szakmai tapasztalat 
van a hátunk mögött, és a je-
lenleg elérhető legkorszerűbb 
gépparkkal rendelkezünk. Kol-
légáinkat és a tudásukat meg-
becsüljük, szakértői csapatunk 
rendszeresen vesz részt szak-
mai továbbképzéseken, trénin-
geken. Évtizedek óta működő 
családi vállalkozásként elsődle-
ges szempontunk a maximális 
biztonság, vagyis az elvégzett 
munkánk mögött teljes körű fe-
lelősségbiztosítás áll.

Céges partnereiknek mit 
kínálnak?

A Palotagumi telephelye a Csömöri úton, a Szilas-pataknál

A cégek igényeihez minden 
esetben igyekszünk alkalmaz-
kodni. Egyedi ajánlatokat ala-
kítunk ki számukra, amiket 

személyre szabunk, figyelembe 
véve a céges flotta nagyságát és 
a cég számára szükséges szol-
gáltatásokat.

Nyitva tartás: H.P: 8-17-ig
(szezonban szombaton is)

Szlovák - Csömöri sarki
OMV-tõl 100 méterre

1162 Budapest,
Csömöri út 270.

Cím:

Elérhetõségeink:
20/426-2446
1/306-5125

www.palotagumi.hu

Tágas belsõ parkoló,
kényelmes váróterem!

Szolgáltatásaink:
gumiabroncs szerelés, -értékesítés, -hotel;
defektjavítás, felni értékesítés, Conti Safe 3

Hatalmas árukészlettel és kedvezõ árakkal
várjuk kedves vásárlóinkat!

Bár a Windows 7 az egyik legnépszerűbb operációs rendszer 
a Windows XP megjelenése óta, 2020 januárjában lekapcsolják a 
frissítéseit, így a rendszer védtelenné válik az internetes támadá-
sok ellen. Érdemes még időben átállni a Windows 10-es operáci-
ós rendszerre, amihez kivételes lehetőséget kínálunk. Következő 
ajánlatunk teljesen jó legalizáció céljából és tökéletes a moderni-
zációhoz is.

Azon kedves ügyfeleinknek, akiknek fél évnél idősebb számító-
gépük van és szeretnének legális Windows 10-es operációs rend-
szert használni, (amit a jövőben bátran lehet frissíteni és nem kell 
aggódni amiatt, hogy egyszer csak nem indul el) most kedvező 
áron tudjuk biztosítani a szoftvert.

Leírunk néhány kérdéST, és azokra a váLaSzT, 
melyek a megkeresések közben felmerültek. 

Mi van akkor, ha már telepített hivatalos Windows 10 van a 
számítógépemen? • Önnek semmi dolga nincs. 

a Windows 8-as verziók jók? • A frissítések szemponjából job-
bak, mint a Windows 7. Amennyiben a számítógépének a teljesít-
ménye engedi akkor, javasoljuk a Windows 10-es használatát.

a telepítésnek van költsége? • Igen van. Az adott munkától 
függően 6 000 Ft és 25 000 Ft között lehet számolni a telepíté-
si költséggel. Ez az ár attól függ, hogy milyen mennyiségű adatot 
és speciális programot kell beállítanunk az új rendszerre. Minden 
esetben előre egyeztetjük a várható költséget, mielőtt a munkába 
belekezdenénk. Nem érheti meglepetés.

klubtag vagyok. kapok kedvezményt az árból? • Igen. Klub-
tagjaink 30% kedvezményt kapnak a szolgáltatásaink árából.  

Lehet, hogy a régi gépemen nem fog menni a Windows 10? • Igen 
lehet. A számítógépek teljesítménye elmaradhat a kellő sebesség-
től, és technikai tudástól annyira, hogy nem lehet az új rendszert 
telepíteni. Ilyenkor korszerűbb gépre kell átállni. Munkatársunk 
ellenőrzi a számítógépe sebességét, mielőtt a telepítést elkezdené.

vannak-e olyan gépek a Tzteam kínálatában amire cserélhe-
tő a régi gyengébb számítógépem? • Igen. Vannak felújított számí-
tógépeink. Kérhet ezekről ajánlatot, vagy honlapunkra ellátogatva 
megtekintheti a gépeinket.

Office programot is tudok vásárolni akciós áron? • Igen. Office 
(WORD, EXCEL, OUTLOOK) programokat is lehet venni akció-
san. Kérje ajánlatunkat! 

Mennyi időt vesz igénybe egy újratelepítés? • Pár kattintásnyi 
időtől egészen, 3 napig is eltarthat. Attól függ, hogy mennyire sok 
munka van a géppel. Amennyiben biztosan nem tudja nélkülözni a 
számítógépét egy napig sem, kérheti 6 000 Ft-os soron kívüli extra 
szolgáltatásunkat. 

kérhetem kiszállással a telepítést? • Igen. Munkatársunk ki-
megy a számítógépért a leegyeztetett időpontban és beszállítja a 
TZteam szervizébe. Amikor elkészül a számítógép, értesítjük. Ez-
után munkatársunk visszaviszi Önnek a gépet és kérésére üzem-
be is helyezzük. Ebben az esetben kiszállási díjat és a helyszínen 
végzett munka miatt külön díjat számítunk fel. Kérje ajánlatunkat. 

Büfé és halőrház épül a Naplás-tó mentén Windows 10 akció 
hatalmas kedvezménnyel

Otthoni felhasználásra:
Windows 10 HOME

35 000 Ft helyett 15 000 Ft

Üzleti felhasználásra:
 Windows 10 PROF

45 000 Ft helyett 18 000 Ft

Mi az előnye ennek a lehetőségnek? • meglévő számítógépem-
re lehet telepíteni; • alkalmas szoftver legalizációra; • rendkívül 
kedvező az ára; • biztonságosabb és gyorsabb a használata 

Mi a feltétele ennek a jó árnak? • a telepítést a TZteam szer-
vizének kell elvégeznie; • a számítógépnek fél évnél idősebbnek 
kell lennie 

Miért tudom ilyen jó áron megvenni? • cégünk szerződésben 
áll a szoftver forgalmazójával; • szeretnénk a látványosan jó árral 
ügyfeleinknek segíteni.

Asztali gépre is és hordozható gépre is lehet telepíteni? • igen 

Akkor is telepíthető ha jelenleg nem legális a meglévő rend-
szer a gépemen? • igen 

akciós árainkat 2019. április 18-ig tudjuk tartani.

Amennyiben a Windows 10 vásárlás bármelyik részleté-
vel kapcsolatban kérdése merülne fel, adja meg elérhetőségét a 
klub.tzteam.hu/w7 linken (a kövéren szedett részt kell beírni a 
böngésző címsorába), és telefonon visszahívjuk.

Üdvözlettel: Takács Zoltán, TZteam Számítástechnika

Reméljük, hogy ezekkel a hasznos információkkal segítettünk 
a döntésben!

Üdvözlettel: Takács Zoltán (www.tzteam.hu, +36 1 406 4444)

Akciós Lenovo üzleti kategóriás laptop
A most meghirdetett, akciós Lenovo üzleti ka-

tegóriás laptop fő jellemzője a kiváló teljesítmény 
mellett, a legendás megbízhatóság.

Vállalkozásom keretein belül mindig arra töre-
kedtem, hogy ügyfeleim részére olyan laptopokat 
értékesítsek, amelyek mindennapi használatra 
tartós, hosszú évekre szóló, megnyugtató megol-
dást jelentenek. A Lenovo üzleti kategóriás lap-
topjai, a ThinkPad család tagjai méltán híresek 
megbízhatóságukról, aminek része a katonai spe-
cifikációk szerinti tesztelés a szélsőséges viszo-
nyokkal szemben – laptopjaik keményen állják a 
sarat a mindennapi használat során. Figyelembe 
véve díjnyertes pontosságú billentyűzetét a híres 
vörös TrackPoint® többérintős érintőpadjával, az 
ergonomikus billentyűkkel és a kényelmes mul-
timédiás gombokkal, még a kényelemre sem le-
het panasz.

Komoly notebookok terén a ThinkPad minden 
kétséget kizáróan a legjobban csengő nevek kö-
zé tartozik. Az IBM két évtizede megalapozott 
márkáját 2005-ben felvásárolta a Lenovo az ösz-
szes technológiával és a teljes fejlesztőcsapattal 
együtt, és azóta is viszik előre töretlen lendület-
tel, jelenleg a szigetes, világítós billentyűzetek és 
Ultrabookok érájában.

További információkért látogasson el web-
lapomra: http://arnoldpcszerviz.hu vagy 
vegye fel velem a kapcsolatot a megadott 
telefonszámomon: +36-70-603-6732

zájn, mint inkább az ergonómia és a praktikum 
irányelvei szerint tervezett, baltával szabott, ka-
rakteres kinézet érvényesül.

 
Szép megkímélt állapotban, most 12 hónap 

garanciával megvásárolható ez a rendkívül meg-
bízható alumínium-magnézium házas, elnyűhe-
tetlen profi notebook! A legjobb választás ebben 
a kategóriában!

Műszaki jellemzői: Processzor: Intel Core i5-
3320M, 2,6 GHz; Kijelző: 14″ colos matt LED-es, 
1600×900-as, HD+ felbontás; Billentyűzet: gyári 
magyar, háttérvilágítós; Adattárolás: 256 GB-os 
SSD; Memória: 8 Gb DDR3; Videókártya: Intel 
HD Graphics 4000 (integrált); Optika: DVD-író

További perifériák: 1 db. USB 2.0, 2 db. 
USB 3.0, beépített webkamera, memóriakártya 
olvasó, beépített 3G modem, VGA, LAN, Mini 
DisplayPort, fejhallgató/mikrofon ki-és bemenet

Ne habozzon, rendelje meg most, csak bruttó 
85.000 Ft-ért ezt a kiváló minőségű, felújított, 
üzleti kategóriás Lenovo laptopot, 1 év garan-
ciával! A vételár tartalmazza a személyre szabott, 
komplett telepítést, beleértve a legális Windows 
10 Pro-t, a Budapesten belüli díjmentes kiszállí-
tást és a helyszíni beüzemelést. Önnek csak be-
kapcsolnia és használnia kell a gépet. Tőlem nem 
csak egy tökéletesen működő laptopot kap, ha-
nem évekre szóló nyugalmat és biztonságot!

A mostani, akciós Lenovo üzleti kategóri-
ás laptop, a ThinkPad T430s kissé karcsúsított, 
de majdnem teljes funkcionalitással bíró verzió. 
Külsőre a stílus hasonló mint, amit az elmúlt két 
évtizedben megszokhattunk. Nem annyira a di-

Lézeres kezelések – tavaszi alakformálás 
HúSvéTI  AkCIók

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

A meghirdetett akciók április 18-ig érvényesek.

Lassan itt a HÚSVÉT, és hamarosan beköszönt 
a tavasz is! az art of life szalon ez alkalomból 
csábító meglepetésekkel, akciókkal lepi meg ven-
dégeit. Itt az idő, hogy egy kicsit felkészüljünk a 
kellemesebb, naposabb időkre mint a bőrünk, mint 
pedig a formánk szempontjából. Az alábbi ajánla-
tok igen kedvezőek, és még épp időben érkeztek, 
hogy jól érezhessük magunkat a bőrünkben!

Bőrfiatalító HIFU kezelés – amely a bőrt 3 
mélységben serkenti kollagéntermelésre, ezál-
tal fejti ki látványos fiatalító hatását.
• HIFU arckezelés 
65.000 Ft; akció: 35.000 Ft
• Végleges zsírbontás HIFU eljárással – 
has- és deréktájon –, amely műtét nélkül, 
mikrofókuszált ultrahanggal a zsírsejteket le-
bomlásra készteti, már 1-2 alkalom után látvá-
nyos eredménnyel.
• HIFU has kezelés: 
90.000 Ft; akció: 35-50.000 Ft között
• THErMAgE – Elsősorban a felületi kis 
ráncokat tünteti el, ám nagyon hatékonyan, és 
igen kedvező árfekvésben!
• THErMAgE arckezelés: 
50.000 Ft; akció: 29.999 Ft
• Thermage felsőkar feszesítés 
20.000 Ft; akció: 15.000 Ft

Safe (biztonságos) Laser 
kezelések bevezető áron!

A gyógyító lézernek 3 alapvető jótékony hatá-
sa van a szervezetre. Serkenti a test öngyógyí-
tó képességét, a sejtek, szövetek gyorsabban 
képesek regenerálódni, új sejtek, szövetek, sőt, 
új hajszálerek is képződnek.
• Rosacea, pigment foltok halványítása, gyul-
ladások ödéma csökkentése, sebgyógyulás 
gyorsítása: 3.500 Ft/3 perc
• Tini arcisztító kezelés
(peeling, gőzölés, masszázs, tisztítás, összehú-
zó pakolás + 8 perc gyulladáscsökkentés Safe 
Laserrel: 13.000 Ft

• Safe Laseres arcfiatalítás Safe Laser géllel 
15.000 Ft
• Arc + dekoltázs masszázs (peeling, gőzölés, 
hidratáló masszázs) + 15 perc Safe Laseres 
arcfiatalítás: 20.000 Ft
• A kavitációs – izomstimulálás – zsírbontás 
során mozgásra és súrlódásra késztetik a zsír-
sejteket, ezzel könnyítve a szervezet számára a 
raktározott felesleg lebontását.
Zsírbontás kezelés hason:
Kavitációs (20 perc)
Izomstimulálás (45 perc) Flabelos (10 perc 
10 alkalom  75.000 Ft; akció: 55.000 Ft
• A nyirokmasszázs ereink és immunrend-
szerünk tréningje. Nyirokmasszázs 45’ (10+1 
alkalom) 49.500 Ft; akció: 33.000 Ft
• Műszempilla építés bevezető áron!
1 D 10.000 Ft; töltés: 5.000 Ft
2-3 D 12.000 Ft; töltés: 7.000 Ft

A lepusztult közösségi terek 
felújítását támogatja a Főváros 
úgynevezett TérKöz pályázata, 
amelyen a kerület eredménnyel 
pályázott a Naplás-tó környé-
kének felújítására. Ennek nyo-
mán épült meg a múlt évben a 
kerékpárút, ami a Szilas-patak 
menti képékpárutat nem csupán 
a tóhoz vezeti el, hanem össze-
köttetés létesül a XVII. kerület 
kerékpárút hálózatával is. (A 
Szilas-menti kerékpárút egyéb-
ként elmegy a XV. kerület ha-
táráig is, azonban ott egyelőre 
nincs hová csatlakoznia...)

A tópartra tervezett Na-Plázs 
már részben megvalósult, jólle-
het az eredeti elképzelést, misze-
rint kisebb stégek nyúltak volna 
be a tóba, környezetvédelmi 
okok miatt nem lehetett megva-
lósítani (a tó élővilágának meg-
óvása érdekében). Rövidesen 
kezdődik a lepusztult halőrház 
helyén létesülő új épület kivitele-
zése, aminek látványtervét meg-

kaptuk a beruházó önkormány-
zattól. Az épület egyik részében 
a halőr kap helyet, a másikban 
büfé létesül, nagyon hasonlóan, 
mint az a Hermina szabadidő-
parkban már korábban megvaló-
sult. Az épületben lesz illemhely 
is, kicsit érdekes módon, mert a 
helytakarékosság miatt a férfiak 

saját férfivécére mehetnek, ha 
rájuk jön a szükség, a hölgyek-
nek viszont a mozgássérültekkel 
megosztozva kell végezniük a 
kisebb-nagyobb dolgokat. (Vi-
szont ez is hatalmas előrelépés, 
mert eddig csak a természet lágy 
öle nyújtott enyhülést a szüksé-
get szenvedőknek.)

A XVI. kerület második kilá-
tója a Naplás-tó menti kiserdő-
ben létesül, annak építése nincs 
összefüggésben a jelenlegi be-
ruházással, mindössze annyi, 
hogy része a teljes projektnek. A 
kilátó a Pilisi Parkerdőgazdaság 
tulajdonában lévő területre épül, 
s idén várhatóan meg is valósul.

Egyirányú lett a Bökényföldi és a Cinkotai út

Létrejött egy gigantikus körforgalom

A 46-os autóbusz útvonalának változása, 
jelezve a kimaradó és az új megállókat

A 276E autóbusz útvonalának változása, 
jelezve a kimaradó és az új megállókat

A Bökényföldi út beépített szakaszán rövi-
desen kezdődik a csatornaépítés

Mindig nagy bajt okoz, ha lezárnak egy fő-
útvonalat. Fővárosi beruházásban készül a 
Bökényföldi út és a Cinkotai út felújítása – mind-
kettő rémes állapotban volt, épp ideje volt neki-
látni. De hogyan?

Az eredeti tervek szerint szakaszosan folyt 
volna az építés, úgy, hogy kb. 200 méteres sza-
kaszon dolgoztak volna félpályán az építők, mi-
közben a kétirányú forgalmat e részen jelzőlámpa 
szabályozza. Ezt az előkészítő munkák folyamán 
ki is próbálták, és eléggé nagy dugókat okozott.

Aztán jött a következő ötlet: egyirányúsítani 
kell a két főutat, akkor nem lesznek dugók, és 
vélhetően az építők is sokkal gyorsabban tudnak 
végezni. Ehhez viszont módosítani kellett azt a 
fővárosi rendeletet, ami meghatározta, hogy a 
túlsúlyos járművek mely utcákba hajthatnak be – 
ez a módosítás meg is történt, augusztus 31-i ha-
táridővel. Ez tette lehetővé, hogy egyirányúsítsák 
a Cinkotai utat a Vidámvásár utcától a buszgará-
zsig, innen pedig a Bökényföldi utat egészen az 
Újszász utcáig.

A változás március 18-án lépett életbe, és elég-
gé nagy meglepetést okozott. E sorok írója ma-
ga látott egy hetyke nyugdíjast, amint törékeny 
Suzukijával hajtott bátran forgalommal szembe a 
Bökényföldi úton, majd mikor busz jött szembe, 

mintegy sínautóként beállt a csatorna-felmarás-
ba, később kis híján elütötte az őt figyelmeztető 
dolgozókat, s a mutatvány végén büszkén kanya-
rodott be tankolni a Lukoil kúthoz.

A mutatvány jelenleg már nem megismétel-
hető, hiszen időközben kiemelték a csatornaárok 
földjét... Az Aldi parkolójában két autó lézengett, 
bizony eléggé macerás őket megközelíteni hat ki-
lométeres kanyarral Cinkotán át. Csak remélni 
lehet, hogy a kivitelező az egyirányúsítás miatt 
tényleg gyorsabban végez, és nem kell az átadás-
ra augusztus végéig várni. (Ferenci)



8 2019. március 20. 92019. március 20.

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

A Nap március 20-tól április 
20-ig tartózkodik a Kos jegyé-
ben. A tavasz első pillanata ana-
lóg a születéssel. A Halakban a 
természet álmosan nyitogatta a 
szemét, komótosan készülődött 
az ébredésre. Talán arról ál-
modott, hogy milyen gyönyörű 
virágokkal lepi meg az arra kí-
váncsiakat. A születéshez nagy 
energiákat kell mozgó-
sítani. Az asztroló-
gia a fejet sorolja a 
Kos jegyhez, ezért 
az sem véletlen, 
hogy az újszülött 
normál esetben 
a kis fejével jön a 
világra. Az életbe-
lépéssel megszületik 
az egyén, az ego, mely kez-
detben teljesen kiszolgáltatott 
gondoskodó környezetének. Az 
egyedfejlődés velejárója, hogy 
az én folyamatosan erősödik, 
majd ahogy az idő eljár fölötte, 
többnyire gyengül. Itt meg kell 
jegyeznünk, hogy a sorsesemé-
nyek hatására bármelyik pilla-
natban bekövetkezhet az ego 
kiszolgáltatottsága, de termé-
szetesen a Sorsunk ok okozati 
összefüggéseinek mértékében. 

Az asztrológiában a Kost 
tartják a legerősebb jegynek. 
Életeleme a küzdelem, a harc, a 
versenyzés, ezért minden olyan 
életterület, ahol ez megtapasz-
talható, kedvező a számára. 
Ha a Kos embert szeretnénk 
megérteni, tudnunk kell, hogy 
mindenért úgy küzd, mintha 
az élete lenne a tét. Azt érzi, 
hogy nincs középút: vagy ve-
le vagyunk, vagy ellene. Ag-
ressziója azonnal észrevehető, 
nemtetszését rögtön kifejezi, ha 
valami nem úgy történik, ahogy 
ő akarja. Bátor és vakmerő. E 
két attribútumot talán az külön-
bözteti meg egymástól, hogy a 
bátorság az erő jó irányba tör-
ténő felhasználása, míg a vak-
merőség egy szinte értelmetlen 
és meggondolatlan cselekedet. 
Az önösség, önzés, egoizmus a 
mai világban támogatott. Ma-
nipulálnak bennünket, mert a 
világ materialista háttérhatal-
mának érdeke, hogy egyénként 
küszködjünk az életünkben. A 
család és a közösségek meg-
tartó ereje nélkül azt kell mon-
danunk, hogy hosszú távon ke-
vés az esélyünk a túlélésre. Az 
egónk erejét, tehetségét egyesí-
teni, belecsatornázni egy mikro 
vagy makro társadalmi struk-
túrába erőfokozódáshoz vezet. 
Az emberiség fejlődése – mo-
dernség ide vagy oda – csak az 
összefogáson alapulhat. Nem 
mindegy, hogy egy erő centri-
fugális vagy centripetális, hogy 
összetartunk vagy szétesünk. A 
birodalmak hanyatlásai a tör-
ténelem során többnyire abból 
adódtak, hogy a vezetők kép-
telenek voltak megtartani azt a 
rendszert, mely néha akár év-

Az asztrológus gondolatai

századokon át működött. Ehhez 
az is hozzájárult, hogy a politi-
kusok önös érdekeinek rendel-
ték alá az állam, illetve a pol-
gárai érdekeit. A dicső Római 
Birodalom, melynek katonai 
sikereit hitrendszerük szerint 
Mars istennek is köszönhették, 
olyan őrült császárokat is hata-
lomhoz juttatott, mint Caligula 
és Néró, hogy csak a legismer-
tebbeket említsük. Manapság 
még szomorúbb a helyzet, mi-

vel az emberiség a tudo-
mányt felhasználva 
olyan fegyvereket 
halmozott fel, me-
lyekkel fajunk tel-
jes felszámolása 
kivitelezhető. Ha 

tehát egy őrült ve-
zető kerül döntés-

helyzetbe, akkor nem 
ússzuk meg annyival, hogy 

„leég Róma”. 
Ami reménnyel töltheti el az 

emberiséget, hogy amikor lát-
szólag dominálni kezd a sötét 
oldal, akkor a fény is elkezd erő-
södni. A sötétséget fénnyel lehet 
eloszlatni. Nekünk, „látó embe-
reknek” egy dolgunk van, hogy 
őrizzük a fényt és adjuk tovább 
egymásnak. A Kos uralkodó 
planétája Mars. Latinul Martius, 
aminek magyar megfelelője az 
első tavaszi hónap, március. A 
római mitológia kiemelkedő is-
tene nem csak a háborút, hanem 
a férfierőt is jelképezi. Apja Jupi-
ter, anyja Iuno. Leghíresebb gye-
rekei Róma alapítói: Romulus és 
Remus, akiket egy anyafarkas és 
egy harkály táplált csecsemőko-
rukban. A csatában állandó kísé-
rője volt két fia: Pallor (Sápadt-
ság) és Pavor (Rémület). Vénusz 
istennőtől született gyermeké-
ről, Ámorról se feledkezzünk 
meg, akinek nevelését maga 
Jupiter vállalta. Ő a legifjabb és 
legszebb isten, akinek ha nyilai 
célba találnak, a szerelembe esés 
elkerülhetetlen. Annyit érdemes 
a háború istenéről tudni, hogyha 
háborús győzelemhez kérték a 
segítségét, Mars Victornak ne-
vezték.

Az asztrológia a Mars princí-
piumot, mint szerepszemélyisé-
get igen fontosnak ítéli. E planéta 
minősége rámutat az életerőnk-
re, a vágyainkra, a cselekedete-
ink milyenségére, az ösztöneink-
re. A férfiasságot és a férfi mintát 
is jelzi, mert azért ostobaság ide, 
sötétség oda, vagy férfinek, vagy 
nőnek születünk, és ez már a vi-
lágra jövetelünkkor eléggé szem-
betűnő. Ha Franciaországban él-
nénk, akkor a szülő2 megszülné 
a kisdedet, a szülő1 pedig elmen-
ne a haverokkal ünnepelni. Mi 
meg konstatáljuk, hogy szabad-
ságunkban áll normálisnak vagy 
abnormálisnak lenni, hogy szé-
pen fogalmazzunk.

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

Vigyázzanak magukra és 
egymásra!       Tóth Sándor

Asztrológiai útmutató  
a Kos 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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AKCIÓS zsalu faanyag

TERMÉKEINK:

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

FA impregnálás,
bérmártás

ZSALUBÉRLÉS

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 támogatásávalNéprajzi magángyűjtemény nyílik Csömörön

„Örökségünk” címen nyí-
lik meg Dombrádi Katalin 
néprajzi magángyűjtemé-
nye Csömörön. A gyűjte-
mény április 12-től látogat-
ható.

A magángyűjteményben 
meg találhatjuk a helytörténeti 
díszítőművészetet és népvisele-
tet őrző hímzett terítőket, csip-
kéket, fej- és vállkendőket, ruhá-
kat, kerámiatárgyakat, valamint 
a régi használati tárgyakat. A 
főként családi ereklyékből álló 
gyűjtemény az elődök hagyaté-
kából származó legértékesebb 
darabokat mutatja be, mely fa-
lutörténeti érdekesség is egyben.

A kiállítás április 12-én, 
17.00 órakor nyílik meg a kö-
zönség számára (Csömör, Sza-
badság út 43.), mely a megnyitót 

követően, előre egyeztetett idő-
pontban is megtekinthető lesz. 
Bejelentkezés: 06-30/975-2514, 
06-28/446-188

Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör

Vízilabdás lányok voltak a vendégek

Ismét egy hiányosságot pó-
tolt a Varjú Vilmos Olimpiai 
Baráti Kör, amely a március 7-i 
rendezvényén a női vízilabdát 
tűzte terítékre. A 12 éve mű-
ködő baráti kör eddig ugyanis 
még soha sem foglalkozott ez-
zel a szakággal. Ugyanakkor 
abból szempontból minden-
képpen rendhagyó volt a ren-
dezvény, hogy ezúttal nemcsak 
egy képviselőjét látták vendé-
gül a női vízilabdának, hanem 
egyszerre három korszak jeles 
képviselőjét hívták meg. Ilyenre 
viszont már akadt példa a bará-
ti kör életében, hisz 2013-ban a 
labdarúgás három korszakos le-
gendáját, Buzánszky Jenőt, az 
Aranycsapat tagját, Novák De-
zsőt, a kétszeres olimpiai bajnok 
Fradi legendát, és Dragóner At-
tilát, az 1996-os atlantai olimpi-
án szereplő válogatott meghatá-
rozó tagját látták vendégül. 

Március 7-én is hasonló volt 
a helyzet, hisz a meghívottak 
között volt Szalkay Orsolya, a 
80-as években alakult női vízi-
labda képviselője, az első ma-
gyar női válogatott kapusa, aki 
tagja volt az 1991-ben Euró-
pa-, 94-ben pedig világbajno-
ki aranyérmet szerző magyar 
csapatnak. A következő siker-
korszak képviselője Takács Or-
solya volt, aki viszont a Fara-
gó Tamás irányította 2005-ös 
világbajnok csapat tagja volt, 
majd, aki 2017-es visszavonu-
lásig kihagyhatatlan volt a ma-
gyar válogatottból, és összesen 
317 mérkőzésen ölthette fel a 
címeres úszódresszt. Eközben 

egyetlen magyar női vízilabdá-
zóként három olimpián képvi-
selhette a magyar színeket, és 
ezeken egyaránt negyedik volt. 
Pályafutását 2016-ban egy Eu-
rópa-bajnoki aranyéremmel, il-
letve a 2017-es hazai rendezésű 
világbajnokságon egy ötödik 
hellyel fejezte be. 

A harmadik vendég a Kert-
város olimpikon reménysé-
ge, Gyöngyössy Anikó volt, 
aki még nem rendelkezik sem 
EB-, sem pedig vébééremmel, 
de aki a 2017-es hazai rende-
zésű vizes világbajnokságot 
követően újjáépülő magyar női 
vízilabdaválogatottnak egyik 
legbiztosabb tagja, Bíró Attila 
szövetségi kapitány centerposz-
ton szerepelteti, ám, aki 2009-
ben még kapusként szerepelt a 
világbajnokságon, majd, mivel 
tehetetlennek érezte magát a 
kapuban, gondolt egyet, és ki-
kéredzkedett a mezőnybe. A 
magyar vízilabda történetében 
még nem volt példa arra, hogy 
valaki kapusként és mezőny-
játékosként is világversenyen 
szerepelhessen. Anikóról az is 
kiderült, hogy a jelenlegi ma-
gyar válogatottban ő az egyet-
len gyakorló anyuka, így bőven 
van ideje civil foglalkozását – 
bölcsődei gondozónő – is gya-
korolni.

A vízilabda – legyen az férfi 
vagy női – mindig is fontos volt a 
magyar emberek számára. Tra-
dícióban természetesen a Kom-
jádi Béla óta magas szinten tel-
jesítő férfi vízilabda az erősebb, 
ugyanakkor szurkolásban és 

hangulatban az utóbbi években 
egyre inkább a gyengébbik nem 
felé billen a mérleg. Köszönhe-
tően a 2016-os labdarúgó Euró-
pa-bajnokságon is megcsodált 
Carpathian Brigade nevű szur-
kolócsoportnak, amely a válo-
gatott labdarúgómérkőzések 
mellett ma már a női vízilab-
dameccseknek is főszereplője. 
Európa szerte híre van a hazai 
női válogatott pólómeccseknek, 
melyeken mindig telt házat és 
forró hangulatot teremtenek a 
fociszurkolók. 

Egyszóval volt miről me-
sélnie a március 7-i est fő-
szereplőinek, akik az olimpia 
közelsége miatt ötkarikás élmé-
nyeire is kitértek. Szalkay Orso-
lya idejében még nem szerepelt 
az olimpia programjában a női 
vízilabda, illetve, a 2000-es de-
bütálására az akkori válogatott-
nak nem sikerült kvalifikálnia 
magát. Takács Orsolya három 
olimpián is játszhatott, mind-
hármon, Pekingben, London-
ban és Rióban is sikerült nekik 
a négy közé jutás, ám a dobogó-
ról mindhárom alkalommal egy 
hajszállal maradt le a csapat. 
Gyöngyössy Anikó értelem-
szerűen még nem rendelkezik 
olimpiai tapasztalattal, ám ő 
az egyik kertvárosi remény-
ség, akinek esélye van a tokiói 
szereplésre. Ezért a március 7-i 
estet megtekintő Kovács Péter 
polgármester a köszönete mel-
lett a kerület jókívánságait és 
biztatását is tolmácsolta a válo-
gatott centerének.

Riersch Tamás

Gyöngyössy Anikó, Takács Orsolya és Szalkay Orsolya a női vízilabda három korsza-
kának jeles képviselője

Röplabdatorna baráti körben

Első ízben rendezett röplabdatornát a 
XVI. kerületi iskolák számára a Varjú Vil-
mos Olimpiai Baráti Kör. A kezdeményezés 
persze érthető, hisz a baráti kör vezetője nem 
más, mint az a Hóbor Béla, aki a hazai röplab-
dasport prominens alakja, aki négy olimpián 
is a legmagasabb szinten – három döntőben és 
egy elődöntőben – bíráskodott, és akit 2012-
ben a világ legjobb röplabdajátékvezetőjének 
is megválasztottak. Hóbor Béla a mai napig 
aktív szerepet vállal a Kertváros SE Röplab-
da Szakosztályának működésében, és innen 
jött az ötlet, hogy mi lenne, ha minél széle-
sebb körben próbálnák meg népszerűsíteni a 
sportágat. 

A Varjú Vilmos Röplabda-torna másik apropó-
ját az adta, hogy a baráti kör névadója, az olimpiai 
bronzérmes, Európa-bajnok súlylökő pontosan ne-
gyedszázada hunyt el. A március 11-én a Sashalmi 
Tanoda tornacsarnokában megrendezett röplab-
datornán három iskola nyolc csapata vett részt. A 
szervezők párhuzamosan egy lány- és egy vegyes 
tornát bonyolítottak le (a résztvevők többsége lány 
volt, így fiú tornát nem lehetett volna rendezni). 
A lánytornát a házigazda iskola B csapata, míg a 
vegyescsapatok versenyét a Szerb Antal Gimnázi-
um fiúcsapata nyerte. A győztesek az elismeréseket 
személyesen Hóbor Bélától vehették át. Az első íz-
ben meghirdetett rendezvényt a Magyar Olimpiai 
Akadémia is támogatta. (R. T.)

A helyi polgári hetilap 1919. …… 23-án megjelent cikke miatt néhány hó-
nap múlva a főszerkesztő „mosakodni” volt kénytelen.

„Mialatt a szedők sztrájkja miatt a „Rákos Vidéke” mai megjelenése egy 
napi késedelmet szenvedett, nagyot fordult a világ, a megújhodó Magyaror-
szág továbbhaladt és hatalmas lépéssel továbbjutott az úton, amelyen ok-
tóber 31-én megindult. A Népköztársaságot a nép akaratából felváltotta a 
Tanácsköztársaság, amely a proletárság uralmát szervezi meg.

A nagy lökést, mely az újabb forradalmat megindította, az antant kegyet-
len, embertelen és méltánytalan eljárása adta meg, amely az ezeréves 
Magyarországot végleg meg akarja semmisíteni. A magyar nemzet végső 
veszedelmében egybeforrott az új alakulatban. A polgári pártok megszűn-
tek; a magyar szocialista párt kebelében egyesültek a szélső kommunisták 
csakúgy, mint a mérsékletes polgári elemek. Mi tette ezt a csudát? A nemzet 
veszedelme. A haza veszélyben van!”

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 
beírtunk. Helyes kitöltés esetén a színnel jelölt sorban alakul ki a végső meg-
fejtés, 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: AU, áG, eV, éK, HA, Lá, So, UL,
3 betűs szavak: Are, erA, HAL, itA, KiS, KŐr, mAo, tAr,
4 betűs szavak: AGár, AmiK, eGér, eSet, Háti, LáDA, mArK, oViS,
5 betűs szavak: AKCiÓ, ALAtt, ereDŐ, HáLáS, KroVA, LAKVA,  
       LeVáG, ViDéK,
7 betűs szavak: mAtADor, remeGéS, SUSoGáS.

előző számunk megfejtése: ...többségüket kerületi közéleti munkásságukért dí-
jazták, mint LAKI Károlyt ... nyerteseink: Varga ágnes (madách u.), Kránitz 
Lászlóné (Bökényföldi út),  Greskovics Gyula (Jávorfa u.) és nagy László (ro-
zsos u.). A nyeremények átvételének módjáról nyerteseinket telefonon értesítjük.

A séták egy részénél átlépjük a kerület határát. Ellátogatunk a 
környező kisvárosokba, a Múzeumi szerdákon pedig a főváros ki-
csi, rejtett, ám értékes gyűjteményeit egyedi tárlatvezetéseken is-
merjük meg, és bejárjuk a környéket is.
Március 27-én 10.00 SCHIFFER VILLA, szecesszió, Epres-
kert, Andrássy úti séta (Múzeumi szerdák)
Április 3-án 10.00 Vár-séta és Országos LEVÉLTÁR látogatás 
(Múzeumi szerdák)
13-án 10.00 MÁTYÁSFÖLD legszebb villái I. A Pilóta utca 
védett villái, evangélikus és katolikus templom, Dozzi-villa, volt 
szovjet főparancsnokság
13-án 15.00 Nyomozás az első magyar SOROZATGYILKOS 
után a tetthelyen, Cinkotán
17-én, 10.00 Bajor Gizi SZÍNÉSZMÚZEUM, pincétől a man-
zárdig, ahogy a hétköznapi látogató nem látja (Múzeumi szerdák)
19-én 14.00 KERÉKPÁRTÚRA a NAPLÁS-TÓIG, a mátyás-
földi villanegyedtől, kihangosítós vezetéssel – szabadnap!
20-án 9.00 A BAROKK CSODA: VÁC, egésznapos kirándulás, 
helyi idegenvezetővel, múmia kiállítással, Sajdik Ferenc váci mo-
solyalbumával - Húsvét
21-én 14.00 KASTÉLYTÓL KILÁTÓIG: Nagyiccétől Sasha-
lomig, határkővel, templommal, parkokkal, új kilátóval a Refor-
mátorok terén - Húsvét
22-én, 10.00 A CAPRERA-FORRÁSTÓL a vadregényes Cso-
baj-bányáig – könnyű természetséta Cinkotán, a kis patak mentén 
- Húsvéthétfő
24-én 10.00 WEKERLE-telep és festőműterem – 110 éves népi 
szecessziós kisváros a nagyvárosban, és látogatás Szőke Péter Ja-
kab műtermében (Múzeumi szerdák)
Május 11-én 13.15 FERIHEGYI REPÜLŐTÉR látogatás, ku-
lisszatitkokkal - Jelentkezés: április 8-ig! 6 éven felülieknek!

RÉSZVÉTELI DÍJ: 
Alapséták, bringatúra és múzeumi szerdák: felnőtt 1500 Ft, di-

ák-nyugdíjas 1200 Ft, 10 éves korig ingyenes. Kivéve: múzeumi 
szerdák ápr. 3-án és 17-én 1800 Ft. Ferihegyi reptérlátogatás 4400 
Ft, gyerek-diák-nyugd. 3800 Ft, Vác: 2900 Ft (+kedvezményes be-
lépők).

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

Benedek Ágnes

Kertvárosi Időutazások: 
Caprera, Vác, művészek

Caprera-patak menti séta
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mátyásföldön, a Bökényföldi út 
mellett 4785 nm-es belterület eladó. tel: 
400-0440, 06-70-299-3400

cinkotán, a nagytarcsai út mellett 
4954 nm-es szántó eladó. tel: 400-0440-
06-70-299-3400

Eltartás

fiatal házaspár kötne életjáradéki 
vagy eltartási szerződést havi készpénz-
fizetéssel, bármilyen segítségnyújtással. 
minden költséget mi állunk. tel: 06-20-
378-3575

Eltartási szerződést kötnék idős 
hölggyel vagy úrral, 57 éves, nyugdíj előtt 
álló, felnőtt szakápolónő vagyok. egye-
dülálló vagyok, gépkocsival rendelkezem. 
tel: 06-70-246-0887

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

Kiadó

kiadó a XVi. ker. Veres Péter úton 
bútorral berendezett, összkomfortos üz-
let (parfüméria, óra-ékszer, látszerész, 
stb.) vagy irodának, forgalmas helyen 
(riasztó, víz, gáz, villany, parkoló). tel: 
06-70-620-3285, 06-70-273-4734

kErEsEk alacsony áron bérbe vehető 
kis házat vagy kis lakást. esetlegesen 
örökösödési szerződéssel. tömegköz-
lekedéssel jól megközelíthető helyen. 
maneszkoh@gmail.com tel: 06-30-750-
8653

kifizEthEtő komfortos albérletet 
keresek hosszútávra 16. kerületben. nem 
lakott ingatlan vagy különszobás társ-
bérlet is érdekel.rezsi havi átlagban 
25000-nél ne legyen több! Bérleti díjban 
külön megegyezünk. nyugdíjas. tel: 06-
20-2520-255

Állás, munka
bEtEgápolót keresünk Kerepesre. 
tel: 06-30-557-0177

házi ápolást-gondozást vállal 57 éves, 
nyugdíj előtt álló, felnőtt szakápolónő 
főleg hétvégén, de megbeszélés szerint 
hétközben, a délutáni órákban is. Alkal-
manként éjszakát is vállalok. tel: 06-70-
246-0887

kisEgítőt keresünk betanított mun-
kára XVi. kerületi textilipari üzemünkbe. 
tel: 06-20-256-7383

a rEhab-XVi. nonprofit kft. megvál-
tozott munkaképességű munkatársakat 
keres Bp. XVi. Jókai u. 6. szám alatti 
papír-írószer boltjának vezetésére. (egy-
személyes bolt, nyolc órás munkaidő.) 
érdeklődni lehet: Siklósi Attila, tel: 06-
20-9213-880, (06-1) 405-0802

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

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

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!

zEnEkari erősítő: 2x140W-os Castone 
végerősítő, 2019. áprilisig garanciális, hasz-
nálatlan, kedvező áron eladó. tel: 06-30-
414-5400

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

Jármű
Eladó négyütemű Wartburg gépko-
csihoz originál, gyári alkatrészek. Az 
apósom vette őket az új autójához, de 
sohase lettek beépítve. Kuplung tárcsa, 
fékbetét, szinkron gyűrűk, szilentek, ke-
rék csapágyak. tel: 06-30-212-3272

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 óráig. 
• 1162 Bp. Attila u. 18. Tel: 06-30-294-
0214

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

EnErgEtizáló, lazító. frissítő relax 
masszázs otthonos kényelemben! Ké-
résére házhoz is megyek! tel: 06-30-
799-5357

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, fel-
újítása, 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 
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 Csillá-
ros, 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-

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

fakiVágást, veszélyes ágak levá-
gását (alpintechnikával is), bozótirtást 
telekrendezéssel, sövénynyírást elszál-
lítással vállalok. tel: 258-7266, 06-20-
981-6225

lakásfElújítást vállalunk a XVi. 
kerületben és környékén A-z-ig, kedve-
ző áron, garanciával. Kisebb munkákat 
is. tel: 06-70-946-8881

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

kőműVEsmEstEr vállal építést, 
felújítást, burkolást, egyéb építési mun-
kákat. Gyors, igényes munkavégzés 
referenciákkal, ingyenes árajánlat-készí-

velését, bérszámfejtését, adóbevallását. 
tel: 06-20-478-4062

társasház-kEzElési tevékeny-
ségemet bővíteném, megbízható szak-
ember-háttérrel (könyvelői, szakipari) 
rendelkezem. Hívjanak bizalommal! tel: 
06-30-279-1749

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

költöztEtés, áruszállítás, vidékre 
is, 36 éves gyakorlattal, cégeknek és 
magánszemélyeknek, profi rakodókkal, 
korrekt áron! Kerületi kedvezmény! tel: 
06-30-996-4538

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

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
Eladó 49 nm-es, 2 szobás lakás! mé-
száros J u. 1_3 sz. 6 em. 99. ir: ár 25 
mFt. érdeklödni lehet hétköznap. tel: 
+36-20-373-8086

gödöllőn, a Kert utcában összköz-
műves telek befektetésre, építkezésre 
eLADÓ. 17 m széles, 450 nm. 14 millió 
Ft. telefon: 06-20-922-4526

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)

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!

HELYI HÍREK  
(Kistarcsa és környéke)

31. évf. 3. szám  
2019. március 20.

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 április 17-én,  
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 április 23-án 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 lakossági apróhirdetés két egymás utáni 
lapszámba 3.000 Ft, feladható 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)
• FüzeTBOlT, 1165 Jókai u. 6. (irodaház), Ny: H-Cs: 9-17, P: 9-15h-ig
• Tom Órabolt, 1161 Rákosi út 116. (a József utcánál)
• Óra-Ajándék üzlet a Sashalmi piacon, 1163 Margit u. 1.
• Fodrászat, XVI. Rutafa u. 19. (Centi, az Olga u-nál), tel: 403-2498

Feladási határidő a következő számba: 2019. április 11.

HH Aprók az interneten

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

LAKÁSSZERVIZ
Villanyszerelés, vizes 

munkák, csapok javítása, 
burkolás, faljavítás, kisebb-

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

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-
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

VillanyszErElés a Kertváros la-
kossága részére: lámpák, kapcsolók, 
konnektorok felszerelése; állólámpák, 
kislámpák javítása: vezeték-, foglalatcse-
re; specialitás: életvédelmi biztosíték 
beszerelése. Boli-Vill —Bolváry Béla, tel: 
+36-30-517-5445 ajánlatkérés: bolivill@
citromail.hu

VízszErElés, csapok, szifonok, 
WC-k, kádak, radiátorok, stb. cseréje, új 

tés. Felelős műszaki vezetést is vállalok. 
tel: 06-30-203-4643 ignacz.erno@
freemail.hu

mindEnnEmű kőműVEsmun-
kát, festés-mázolást, lakásfelújítást, 
kerítésépítést reális áron vállalok. Vállal-
kozók kíméljenek! tel: 06-70-413-1206

kőműVEs vállal tetőszerkezet-javítá-
si munkálatokat is, kéményépítést, külső-
belső átalakításokat, kerítésépítést, be-
tonjárda készítést és kisebb javításokat 
is. tel: 258-7266, 06-20-981-6225

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 

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, 
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)

A-Z Irodacentrum: irodatechnika, 
fénymásolók, karbantartás.  

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

Területgondozás

Gerner Károly +36 30 255 4466

• Bozótirtás
• Kaszálás
• Hulladékszállítással is

FAKIVÁGÁS – ALPIN TECHNIKÁVAL

KONTÉNERES

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

sitt, föld, sóder,
homok szállítása:

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

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

Esküvői és Tablófotózás a Lelkes fotónál
Itt az ideje lefoglalni az idő-

pontokat az esküvői és tabló 
fényképezésre. Részletek és 
árak: www.lelkesfoto.hu

Mi teljes körű szolgáltatást 
nyújtunk, hiszen nem csak mi 
fényképezzük, retusáljuk a ké-
peket, hanem a saját fotólabo-
runkban is hívjuk elő csúcsmi-
nőségben.

Exkluzív fotókönyveket is 
készítünk nem csak esküvőre, 
de szülinapokra is kiváló aján-
dék lehet.

Több fotóból egy szép mon-
tázs is nagy örömet szerezhet 
amihez kiváló minőségű ma-

gyar fakeretek is megvásárol-
hatók üzletünkben. Az A4-es 
keret például már 1260Ft-tól .

Várjuk szeretettel!
A lelkes fotósok: 

Szilvia és Nelli

Szlaukó György

Bp. XVI. Vidámverseny u. 10.

400-0083
06-20/9629-328

Sóder, homok szállítása
Konténeres sittszállítás

Gépi földmunka

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!

Eltemették Rátonyi Gábort

Március 7-én kísérték örök nyugalomra az Új köztemetőben 
Rátonyi Gábort. Az életének 66 esztendős korában hosszas 
betegséget követően elhunyt politikust, sportvezetőt a XVI. 
kerület saját halottjának tekintette. 

Rátonyi Gábor 2008 óta irányította a kerületi uszodákat. 
Sőt, a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft veze-
tőjeként sokáig nemcsak az uszodákat, hanem a kerület többi 
sportlétesítményét is ő működtette. Irányításával a két uszoda 
nemcsak a kerület határain is túlra nyúló népszerűségre tett 
szert, hanem egy jó hangulatú munkahely is volt, ahol gyakor-
latilag a kezdetek óta ugyanaz a gárda dolgozik.

Rátonyi Gábor politikusként, edzőként és sportvezetőként 
is ilyen csapatember, csapatvezető volt, aki mindig képes volt 
közösségeket kovácsolni és egybetartani. Március 7-én ezek 
a közösségek vettek tőle búcsút. Egyrészt a számára két leg-
fontosabb önkormányzat, a zuglói és a kertvárosi vezetése, 
másrészt az általa irányított zuglói civil szervezetek tagjai, a 
kertvárosi uszodák kollektívái, illetve a hazai sportélet kivá-
lóságai. A ravatalnál egykori tanítványa, az olimpiai ezüstér-
mes, világbajnok öttusázó, Balogh Gábor mondta a búcsúbe-
szédet, aki az elhunyt uszodaigazgatót „Mesterének, második 
édesapjának, barátjának és pszichológusának” nevezte. (R. T.)

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

Állati apró
gazdit keresek egy 5,5 éves Beagle 
kutyusnak költözés miatt. tel: 06-30-433-
2596

Vegyes
üdülés a horvát tengerparton! 
Pakostanei (Dalmácia) összkomfortos, 
klímás, külön tárolós apartmanban önálló 
tengerparti üdülési lehetőség július 1-től 
szeptember 30-ig leköthető. tel: 06-20-
269-4302

pihEnés Villányhoz közeli faluban, csen-
des, szép, vidéki házban. A mai modern 
kor igényeinek megfelelően felújítva, max. 
6 fő részére. Programlehetőségek! tel: 06-
20-445-7495

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

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 

Felhívás Alzheimer betegek 
hozzátartozóihoz

Kedves XVI. kerületi lakosok! 
Tudatjuk, hogy 2018. szeptember 
17-én kerületünkben is megalakult 
az Alzheimer Betegek Hozzátarto-
zói Csoportja a kerületi Napraforgó 
Család és Gyermekjóléti Központ 
segítségével. Szeretnénk tovább fejlődni, és a XV. kerület mintá-
jára létrehozni egy időseket és demenciával élőket segítő nappali 
szolgáltatást, ami úgynevezett napköziként működne az ellátottak 
képességeinek megőrzésére, fejlesztésére irányuló programmal 
– például szellemi és szórakoztató tevékenység, készségmegőrző 
program, stb. Ez segítséget jelentene a hozzátartozóknak, mert egy 
kis időre felszabadulást jelentene az egész napos megterheléstől, 
valamint lenne idejük a saját dolgaik elintézésére – mint például az 
orvos vagy hivatalos ügyek.

A szervezés elindításához kérjük azok jelentkezését, akiket ér-
dekelne ez a program, és igénybe szeretnék venni. Érdeklődni az 
alábbi elérhetőségen lehet: Napraforgó Család és Gyermekjóléti 
Központ,. Guth Katalin és Frecska Veronika koordinátoroknál, te-
lefon: 403-2122 vagy 403-0001

Rajzelemző tanfolyam március 30-31-én
A rajz a legősibb kommunikációs eszköz, 

melyben tudatalattink összes emléke, sőt, az 
egész egyéniségünk kifejezésre jut. Nem véletle-
nül fordul a pszichológia a különféle rajztesztek-
hez, egyre szélesebb körben.

Léteznek egyetlen motívummal dolgozó rajz-
tesztek – például fát vagy embert kell rajzolni –, 
máskor családot, vagy szabadon bármit lehet. 

A hat motívumos rajztesztet Dr. Taraczközi 
István orvos-természetgyógyász fejlesztette ki 
1997-ben. A teszt, melyben fát, utat, házat, napot, 
kígyót és kerítést rajzoltatunk, elsősorban a testi-
lelki állapot, betegségek felmérésére szolgál, de 
az elmúlt két évtized tapasztalatai szerint siker-
rel alkalmazható pályaválasztási, párkapcsolati 
vagy egyszerűen csak önismereti célra.

A kétnapos tanfolyam során most bárki meg-
ismerheti a módszert, akit érdekel a pszichológia, 
és mások jellemét, problémáit szeretné jobban 
megismerni. Eddig több százan sajátították el: el-
sősorban pedagógusok, egészségügyi dolgozók, 
pszichológusok, grafológusok, de a sok főt fog-
lalkoztató munkaadók is szívesen használják. 

A tanfolyamra a módszer szülőatyjának enge-
délyével, az eredeti tematika szerint kerül sor, a 
XVI. kerületben második alkalommal az őszi si-
keres  hétvége után. A részvételi díj 20.000 Ft, 
előadó: Tóth Éva Ágota. A hallgatók a Magyar Ter-
mészetgyógyászok Szövetsége oklevelét kapják.

Érdeklődni, jelentkezni a 20-489-92-97-es te-
lefonszámon vagy a toth.eva.agota77@gmail.
com címen  lehet.

Kisiskolás versmondók

Versmondó versenyt rendeztek a kerületi el-
sős és másodikos gyerekeknek a Batthyány Ilona 
általános iskola könyvtárában februőár 28-án, a 
verseny szervezője Némethné Kiss Ágnes tanító, 
szaktanácsadó, mesterpedagógus, kerületi tan-
tárgygondozó volt. A zsűri tagjai a Pedagógiai 
Oktatási Központ által felkért külső szaktanács-
adók voltak.

A nagyon bájos vetélkedőn a következő ered-
mények születtek: I. évfolyam, első helyezett 
Gábriel Klára (Arany János Ált. Isk.), felkészítő 
tanára Abóczki Éva; második helyezett Herczegh 

Apolka (Herman Ottó Ált. Isk), felkészítő taná-
ra Mihályi Gáborné; harmadik helyezett Gyányi 
Balázs (Batthyány Ilona Ált. Isk.), felkészítő ta-
nára: Szirmai Lászlóné. II. évfolyam, első helye-
zett Csóka Dorottya (Néri Szent Fülöp Kat. Ált. 
Isk.), felkészítő tanára: Vécsey Erzsébet; máso-
dik helyezett Dégi Boglárka (Jókai Mór Ált. Isk.), 
felkészítő tanára Szabóné Kerepeszki Klára; har-
madik helyezett Kétszeri Bálint (Sashalmi Tano-
da Ált. Isk.), felkészítő tanára: Kőváriné Seres 
Enikő. Képeinken az ifjú előadók közül Gábriel 
Klára (balra) és Herczeg Apolka (jobbra) látható.
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FÛTÉS
VÍZ – GÁZ

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

Nyitva: H-P: 7-17, Szo: 7-12 óráig

KIVITELEZÕKNEK KEDVEZMÉNY! • Ingyenes házhozszállítás

A fenti árak az áfát tartalmazzák!

Fix Trend acéllemez lapradiátor -10% kedvezménnyel!

Baxi Príme 24 KW kombi 265.000,-

Remeha Tzerra 24 KW kombi 309.000,-

Geberit Duofix Basic tartály+nyomólap+csésze 69.500.-

Mofém Eurosztár mosdó csaptelep 7.700,-

WC ülõke – antibakteriális, rozsdamentes zsanér 3.700,-

Hajdu Z-80 ERP villanybojler 54.000,-

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

ø20 „HAKA” szigetelt alubetétes – ötrétegû csõ 610,-/fm

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

Ariston Clas One 24 KW kombi 271.000,-

Concept törölközõszárítós radiátor 600x1200 18.300.-

Medo zuhanyfolyóka 790 mm 23.000,-

Vállaljuk fûtési rendszerek tisztítását,
átmosását kedvezõ áron!

ÚJ!! – Viega Megapress rendszer – ÚJ!!

SZÍVÓ Kft.
Baumholczer Tamás

csatornatisztítás, duguláselhárítás
nagynyomású WOMÁVAL • kamerázás

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

Precízen – pontosan 30 éve

Szennyvízszippantás

KERTVÁROSI KÉPÚJSÁG 
hirdetés és információ: 20/9392-658

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

STIHL AKCIÓ!
Április 1-tõl

márkakereskedõ

Nyitva tartás: H-P: 7:00-17:00

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
in

t
a

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

Nyitva tartás:

Minõség
kedvezõ áron!

Háztartási kés, olló élezés!

A koncertek két zeneteremben 20 órától egyidőben zajlanak
Március 22., péntek:  • Érzés  koncert, előtte Időutazó Rock Band
Március 23., szombat:
 • Shadows Hungary Band • Gumicsizma; Rock Fanatic koncert
Március 29., péntek: • Blues Company       • Torzonborz koncert
Március 30., szombat: • Maya koncert • Blues Steel koncert
Március 31., vasárnap: • Mr. Basary koncert
Április 5., péntek:
 • Ezüst nyár (LGT Tribute) • Special Guest (előtte SenoR) koncert
Április 6., szombat:
 • Filtol & Beatangok koncert • Hungarica koncert
Április 7., vasárnap: • G. C. Erika koncert
Április 12., péntek: • Válaszút koncert     • Legenda Band koncert
Április 13., szombat:
 • P. Mobil koncert • Creedence Clearwater Revival Reburn koncert
Április 14., vasárnap: • Tarnai Rock Band koncert
Április 19., péntek:
 • Missio + MoonFlower koncert • Toto Tribute (?) koncert
Április 20., szombat:  • Gesarol koncert • Tompox koncert
Jegyek kaphatók a helyszínen vagy előrendelhetők a +36-30-793-
2834 vagy a +36-30-308-5976 telefonszámon.

A mogorva robbantós kertész és A Torinói lepel Kistarcsán
Március elején érkezett a 

hír, hogy egy alkoholista né-
met kertész megmérgezte ma-
gát, előtte viszont gondoskodott 
arról, hogy a haragosai utána 
menjenek a túlvilágra. Egy or-
vos-ismerőse meg is halt, miu-
tán felrobbantotta az álcázott 
pokolgépet a rendelője ajtajánál, 
egy másik haragosa pedig sú-
lyosan megsérült, midőn a fa-
tüzelésű kandallóban felrobbant 
egy lőporral preparált tűzifa. A 
rendőrségi nyomozás egy másik 
helyen is talált egy ugyanilyen, 
lőporral töltött fahasábot, amit 
szerencsére még nem raktak a 
tűzre.

Robbanószert nagyon ritkán 
tesznek a kályhába, legutóbb a 
második világháború vége felé 
fordult elő ilyesmi Szentmihá-
lyon. Ahogy áthaladt a front, 
véget értek a harcok, a község 
vezetői kiadták a lakosságnak, 
hogy hordják össze a front után 
visszamaradt robbanóanyago-
kat. Ennek helyszínéül a József 
utca – Budapesti út – Milán ut-
ca – Havashalom utca közötti 
hatalmas kavicsbánya alját je-
lölték ki: ide gyűltek a fel nem 
robbant hadianyagok.

A detonációban nem csak 
a néni, hanem a ház is odalett, 
s emiatt a község vezetői úgy 
rendelkeztek, hogy a robbanó-
anyagokat a kavicsbánya dél-
keleti falába épített óvóhelyre 
kell behordani, majd bezárták 
az ajtókat is, nehogy más is hoz-
záférjen a veszélyes halomhoz. 
Ez nagyjából a Budapesti út és 
József utca összefutásánál lévő 
Trianon emlékmű alatt lehet.

Aztán jött a Rákosi-vezette 
kommunista időszak, a közsé-
gek régi irányítóit szétzavar-
ták, megbízható elvtársak ültek 
a helyükre, akiknek fogalmuk 
sem volt a korábbi idők történé-
seiről – sőt igyekeztek a múltat 
végképp eltörölni... Így eshe-
tett meg, hogy a robbanószer 
ott maradt úgy 30-40 méterrel 
a föld alatt, majd a bányát fel-
töltötték a főváros kommuná-
lis szemetével, s a tanácsi idők 
végére egy elegáns lakótelepet 

kezdtek építeni. A stabilitás ér-
dekében 40 méteres pernyebe-
ton cölöpök hatolnak át a sze-
métrétegen, azok biztosítják a 
vasbeton dobozalapra épített 
házak stabilitását,

Amikor a betoncölöpök helyét 
fúrni kezdték, a Helyi Hírekben 
azon élcelődtünk, hogy bein-
dulhat a szentmihályi szatellit-
program  – mert ha véletlenül 
bele találnak fúrni valami robba-
nóanyagba odalent, akkor a fú-
rómester valószínűleg űrhajóssá 
lép elő, és oylan látványban lehet 
része, mint most bárkinek a kilá-
tóról. De szerencsére semmi nem 
történt, a lakótelep is szilárdan 
áll évtizedek óta, s csak most, 
a robbanó-fahasáb kapcsán ju-
tott ismét eszünkbe a történet 
a fanyelű kézigránáttal tüzelő 
szentmihályi asszonykával. 

Ferenci Zoltán

Tamási József kartali plébá-
nos pont a háromszázadik elő-
adását tartotta a híres Torinói 
lepelről február végén, Kistar-
csán, a Deáktanyán. A képen 
is látható hiteles másolatot jó 
barátja, néhai Dinnyés László 
képzőművész készítette el ké-
résére. Az eredetihez hasonló, 
parkettmintás szövésű vásznat 
nem lehetett beszerezni, mert 
azt Jézus idejében szőtték. A 
halotti lepel az eredeti méretben 
készült: 438 cm hosszú és 110 
cm széles. A megalkotáshoz 
különféle nyövényi főzeteket 
használt a művész, sok-sok kí-
sérletet végzett, mire sikerült ez 
a remek alkotás, ami kinézeté-
ben nagyon-nagyon hasonlít az 
eredetire.

A több évtizede tartó elő-
adássorozatnak az az értelme, 
hogy megerősítse az emberek 
hitét: hiszen ha a maga való-
ságában látják a leplet, akkor 
sokkal inkább elhiszik, hogy az 
eredetije Krisztus halotti leple 
lehetett. Nagyon nehéz dolog 
lenne egy olyan vásznat ha-
misítani, ami ilyen hihetetlen 
pontossággal mutatja mind-
azokat a sérüléseket, amelye-
ket a keresztre feszítésig tar-
tó folyamatban elszenvedett a 
Megváltó.

A hosszú lenvászonhoz kap-
csolódó további legenda (bár ezt 
nem is próbálták tudományosan 
bizonyítani), hogy ez lehetett 
az utolsó vacsora asztalterítője. 
A lepelt szénizotópos és pol-
lenvizsgálatnak is alávetették, 
hogy megállapítsák, melyik 
korból való, és magyarázatot 
találjanak arra a természetfe-
letti jelenségre, miként rajzo-
lódhatott ki rajta tökéletesen a 
férfi arc és test (ami a fizikusok 
szerint nagyerejű neutronsugár-
zásból eredhet) és Krisztusnak 
a Bibliában leírt sebhelyei. A 
vita máig fennáll a hitelességét 
vallók és a hamisítás mellett ér-
velők között.

Az ereklye mennyei védel-
mét mutatja, hogy amikor ki-
gyulladt az a francia kápolna, 
ahol a középkorban a leplet 
őrizték, némi sérülés árán vé-
letlenül sikerült azt kimenteni 
(az égési sérülések pótlását jel-

zik azok a furcsa foltok, me-
lyek összehajtva egy sarokhoz 
kerülnek. (Elhangzott Eperjes 
Károly híres mondása, misze-
rint a véletlen a Teremtő Isten 
egyik fedőneve.) Ez éppolyan 
csodaszámba megy, mint az, 
hogy Leonardo Utolsó vacso-
ra freskója annak ellenére épen 
maradt, hogy több száz évig 
szállt rá a kolostor konyhájának 
gőze, majd amikor a második 
világháborúban az épüket bom-
batalálatot kapott, akkor egye-

dül a freskót tartalmazó fal ma-
radt meg sértetlenül.

A lepellel kapcsolatos gon-
dolatok közül kiemelendő, hogy 
egyetelen más vallási vezető 
halotti leplét sem őrizték meg, 
és az is elgondolkodtató, hogy 
miként jut eszébe valakinek el-
tenni egy halotti leplet, ha nem 
azért, mert valami csodatétel 
kapcsolódik hozzá. VI. Pál pá-
pa azt mondta róla, hogy ez az 
ötödik Evangélium (a Bibliában 
található négy másik mellett), 
hiszen ez hitelesíti a keresztutat 
és a feltámadást.

Nagyon jó volt ez a 300. 
Torinói lepel előadás a kistar-
csai Deáktanyán (a Kistarcsai 
Kulturális Egyesület szerve-
zésében), mert a hívőket csak 
megerősítette hitükben – a hi-
tetlenek pedig ugyanúgy ma-
radtak, ahogy voltak. (F)

a szentmihályi szatellitprogram

A tavaszban azonban bejött 
egy hideghullám, s egy kör-
nyéken élő néninek nem volt 
mivel fűtenie. Kibandukolt hát 
a lőszerhalomhoz, mert em-
lékezett, mintha ott látott vol-
na valami fát. Meg is találta, s 
örömmel hazavitte a két fanye-
lű kézigránátot, amit rárakott a 
tűzre...

Egy második világháborús 
fanyelű kézigránát

Egykori térképen a bánya a Dittrich (Batsányi) utca végénél

Tamási József, Kartal plébánosa háromszázadik előadá-
sát tartja a kistarcsai Deáktanyán. A lenti képen a lepel le-
nyomata alapján készült számítógépes szimuláció látható


