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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.

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
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Cím: XVI. Veres Péter út 32-34.

Telefon: (1) 403 5894A HÉV ÁLLOMÁS MÖGÖTT

Nyitva tartás: H-P: 8.00-20.00 óráig

Havonta akciós termékek 20-30% kedvezménnyel!

Akciós újságunkat keresse a postaládájában és a Sashalom Patikában!

Hasonlítsa össze patikánk árait más gyógyszertárak áraival!

Nyerjen ajándékcsomagot

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!

tzteam.hu
számítástechnika

cukrászdáját!
Magas színvonalú
cukrászati háttérrel

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

Vári Cukrászat
1163 Sárgarózsa u. 17.

Megnyitotta

Paszuly Gazdabolt
Kertészeti dolgok A-Z-ig
1162 Bp. Csömöri út 231.
Facebook: Paszuly Gazdabolt

Szezoáli teréke nagy válaszék  Cöör Auchanba! Szezoáli teréke nagy válaszék  Cöör Auchanba! 

MEDENCE

2141 Cöör Haár ú 6. 2141 Cöör Haár ú 6. 

NYÁRI JÁTÉK

KERTI BÚTOR

GRILL

Vingardium Borliget 2019
Június 14–15., Erzsébetliget

A VINGARDIUM Borliget egy zöldben borozgatós, felsza-
badultan bulizós, gyerekkacajtól hangos, játékos és ugyanakkor 
ínyenc pesti fesztivál, amely immáron harmadik alkalommal várja 
a borok, a gasztronómia, valamint a zene szerelmeseit. Az aszfal-
tos belváros helyett zöld közösségi térbe csábít. A több száz éves 
fák árnyékában hangulatos zene, fűben fekvős borozgatás, nagy 
bulik, kalandos gyermekprogramok, remek ízek, érdekes borkur-
zusok és számos élmény vár a vendégekre.

Programjaink: 2 színpad • 30 pincészet • gasztrosétány • borkur-
zus • ingyenes koncertek •  fényfestés • szabadulószoba • tértánc • 
Gibbon Slacklines • függőágy kert •  gyermekliget • üzenőfa • napi 
játék

2. oldal

5. oldal

Balesetek, tűzesetek
Névadóünnepség és táblaavató

Kétszer is gázolt a HÉV

Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda

Brüsszeli tapasztalatokról 
Mátyásföldön

Az Erzsébetligeti Színház előtti téren tartott sajtótájékoz-
tatót Szájer József, Tóth Edina és Szatmáry Kristóf – az 
eseményről szóló cikkünk az 5. oldalon olvasható
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nap az Istvánmezei út emeleti 
lakásában feküdt egy agyvér-
zéses idős ember, a tűzoltók a 
teraszajtót kinyitva engedték a 
mentőket a lakásba.

A Szentmihályi út egy ne-
gyedik emeleti lakásában a 
fürdőkádban a lakó rohamot 
kapott, s kiszállni sem tudott, 
nemhogy ajtót nyitni – a tűzol-
tók az ajtó kinyitása után átad-
ták a mentőknek.

Az ablakon át hatoltak be a 
tűzoltók április 28-án a Répási 
Mihály utca egyik lakásába, 
ahonnan az idős lakó nem adott 
életjelet, akit a mentők a lakás 
kinyitása után kórházba szállí-
tottak.

Május 2-án a Hungária körút 
egyik társasházi lakásába hatol-
tak be erővel a tűzoltók, majd az 
ott lévő idős, mozgásképtelen 
lakót a mentők kórházba szál-
lították.

Avar- és szeméttüzek
300 négyzetméteren égett 

a száraz gaz április 5-én a 
Rákospatak utca mentén.

Két köbméter szemét égett 
április 15-én a Zuglói Körvasút-
sor 198. előtt.

Hajléktalanok által összehor-
dott egy köbméter szemét égett 
április 16-án az Olof Palme sé-
tány mentén.

A Mexikói út 50. szám előtt, 
az út szélén egy köbméter sze-
mét égett.

Közlekedési balesetek
Egy Renault és egy Nissan 

Note ütközött a Bagoly téren 
április 5-én – a Nissan moz-
gásképes maradt, a másik autót 
a tűzoltók félretolták az útról. 
Személyi sérülés nem történt.

Az M3 bevezető lehajtójánál 
egy személyautó elhagyta a pá-
lyát és az árokba esett. A sérült 
vezetőt a mentők elszállították, 
az autó az árokban forgalmi 
akadályt nem képzett: áramta-
lanították, s ráhagyták a gondot 
a tulajdonosra.

A Thököly út és a Szabó Jó-
zsef utca kereszteződésében 
április 13-án ütközött egy Fi-
at és egy másik személyautó, 
amelyik ütközés után elhajtott a 
helyszínről. A Fiatban ülő gye-
rek megsérült, őt a mentő kór-
házba szállította.

A Jernei utca 38. előtt ütkö-
zött egy Renault, egy Opel és 
egy Seat, egy beszorult sze-
mélyt a tűzoltók vágtak ki a 
roncsból, három sérültet a men-
tők kórházba szállítottak.

Egy Honda és egy Seat ütkö-
zött a Szőnyi utca 36. előtti út-
szakaszon április 22-én, a bal-
esetnek két súlyos sérültje lett, 
egy beszorult személyt a tűzol-
tók mentettek ki a Hondából.

Oszlopnak ütközött egy Mer-
cedes a Kerepesi út 82. szám 
előtt április 26-án, két személy 
megsérült, őket a mentők kór-
házba vitték, nem szorultak a 
kocsiba, sőt az oszlopnak sem 
lett semmi baja, így tűzoltói be-
avatkozásra nem volt szükség.

A Nagy Lajos Király útja és 
a Fogarasi út kereszteződésében 
ütközött egy Fiat Punto egy Su-
zukival, személyi sérülés nem 

történt, sőt a Suzuki mozgáské-
pes maradt, csak a Fiatot kellett 
áramtalanítani és félretolni.

Május 4-én az M3 bevezető 
palotai lehajtójánál egy Maz-
da személyautó megcsúszott és 
árokba csapódott, a vezető ma-
gától ki tudott szállni, őt a men-
tők kórházba vitték, a tűzoltók 
az árokban lévő autót áramtala-
nították.

Súlyos beteg
A Szobránc utcai társasház 

második emeleti lakásából kel-
lett egy túlsúlyos beteget lehoz-
ni a tűzoltóknak a mentők kéré-
sére április 6-án éjjel.

Áramtűz a suliban
A Mexikói úti Mozgásjavító 

Iskola egyik épületének alag-
sorában az elektromos doboz 
füstölni, majd égni kezdett áp-
rilis 8-án délután. Idővel a bajt 
okozó vezeték elégett, így a tűz 
is magától kialudt, de az épület 
megtelt füsttel és a helyiség be-
kormozódott. Az ELMŰ szak-
emberei az egész iskolát áram-
talanították, a tűzoltók pedig egy szomszédos épületből öt to-

lószékes diákot hoztak ki.
Kiszedték a gyerek kezét
Egy kétéves kislány keze 

szorult be egy Opel Astra két aj-
taja közé április 10-én. A rémült 
édesanya által kihívott tűzoltók 
a gyerek kezét kéziszerszámok-
kal sérülés nélkül kiszabadítot-
ták.

Cigitűz
A Zuglói Vasútállomásra be-

futó vonat egyik utasának kezé-
ben kigyulladt és lánggal égett 
az elektromos cigaretta április 
10-én reggel 7-kor. Mire a tűz-
oltók kiértek, a sérültet már el-
szállították, tűz nyomát a vasúti 
kocsiban nem tapasztalták.

Ki mit szagol
Április 13-án bejelentés ér-

kezett a tűzoltókhoz, hogy a 
Fogarasi Tesco környékén tö-
mény gázszag van. A kiérkező 
személyzet a levegőbe szima-

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 8.190 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

Biztos pontok kft.

Brüsszeli tapasztalatokról Mátyásföldön

• Május 16. csütörtök 18:00 – Szín-tézis: Szurdoki Judit képző- és 
iparművész és Kocai Péter képzőművész közös kiállításának meg-
nyitója a Harmónia Szalonban. 
• Május 18. szombat 10:00 – XXVIII. Országos Gyermek Táncmű-
vészeti Fesztivál – A program a nagyközönség számára is látványos 
és izgalmas élmény, melyet a XVI. kerületi lakosok (lakcímkártyával 
igazoltan) díjmentesen, más kerületekből érkező felnőttek 1000 Ft-
os, gyermekek 500 Ft-os belépőjegy vásárlása mellett tekinthetnek 
meg.
• Május 23. csütörtök 18:00 – Fényjátékok: dr. Horváth Györ-
gyi festmény- és tűzzománc kiállítása – A kiállítás háziasszonya: 
Tóthné Szarka Tünde a Corvin Mátyás Gimnázium könyvtárosa. A ki-
állítást megnyitja: Utcai Dávid festőművész, a Fiók L. Stúdió vezetője. 
Közreműködnek: a Corvin Mátyás Gimnázium diákjai. A kiállítás meg-
tekinthető 2019. június 13-ig a Kamara Galériában.
• Május 26. vasárnap 10:00 – GYEREKNAP az Erzsébetligetben 
– Gyereknapon legyen a gyerekeké az Erzsébetliget. Kirakodóvásár-
ral, finom falatokkal, vidámparkkal és  sok-sok játékkal várjuk a csa-
ládokat. Színpadi programok: 10:00 Fabók Mancsi bábszínháza: Vi-
téz László; 11:00 Ruttkai Bori zenekar; 12:00 TOMBOLASORSOLÁS; 
14:40 Kertvárosi tehetségek bemutatkozása; 15:50 TOMBOLASOR-
SOLÁS; 17:00 Apacuka koncert. A koncert előreláthatóan 18:00 óra-
kor ér véget. A műsor-, szereplő- és időpontváltoztatás jogát fenntart-
juk! A színpadi programokat rossz idő esetén is megtartjuk!
• Június 4. kedd 19:30 – A nemzeti összetartozás napja alkalmából 
a XVI. kerületi Önkormányzat csendes megemlékezésre és gyertya-
gyújtásra hívja a kertvárosi polgárokat a kerületi Trianon emlékműhöz. 
Ünnepi beszédet mond: Kovács Péter polgármester és Szatmáry 
Kristóf országgyűlési  képviselő. Közreműködik: Varga Laura. Hely-
szín: Budapest, XVI. kerület Batsányi János út-Budapesti út-József 
utca sarok
• Június 13. csütörtök 18:00 – Duna Karnevál: Nemzetközi Kul-
turális Fesztivál – LÁNCHÍD Nemzetközi Néptáncverseny; A fellépő 
külföldi táncegyüttesek:
Brazília – Caripaiguarás Művészeti Társaság, Guaporé
Bulgária – Pirin Állami Népzenei és Néptánc Együttes, Blagoevgrad
Dél-Afrika – Afrika Szépsége táncegyüttes, Port Elizabeth
Georgia – „Arsiani” Ajarai Állami Akadémiai Ének- és Táncegyüttes, 
Batumi
Törökország – Anatóliai Folklór Alapítvány táncegyüttese, Ankara
A belépés előzetes regisztrációt követően ingyenes! Regisztrálni az 
info@kulturliget.hu címen lehet!
• Június 14-15. – Vingardium-Családbarát borfesztivál az Erzsé-
bet-ligetben
Szentmihályi Kulturális Központ:
• Május 23. csütörtök 18:00 – Helytörténeti könyvbemutató

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

e-mail: info@kulturliget.hu

Tűzoltósági hírekXIV. kerület
Kigyulladt a mikró

A mikrohullámú sütő zárlat 
miatt lángra kapott, és meg-
gyújtotta maga körül a konyhát 
április 3-án a kerepesi út egyik 
lakásában. Az oltani igyekvő 
tulajdonos füstmérgezést ka-
pott, a tüzet a tűzoltók oltották 
el.

Lakásfelnyitások
A Francia úti társasház egyik 

lakásából április 4-én a szom-
széd nem látta egész nap kijön-
ni az idős nénit, a kulcs a zárban 
volt, így kihívta a tűzoltókat, 
gondolván, hogy baja esett. A 
zajongásra, még az ajtó felfeszí-
tése előtt, ajtót nyitott a néni...

Ugyanaznap a hozzátartozók 
kérésére feltörték a tűzoltók egy 
Nagy Lajos király úti emeleti 
lakás ajtaját, az idős személyt a 
mentők elszállították.

A Fogarasi úti társasház első 
emeleti lakásában az idős lakó 
rosszul lett, ajtót nyitni nem tu-
dott. A tűzoltók az ablakot be-
törve jutottak be a lakásba.

A Torontál utcai kétszintes 
társasház második emeleti laká-
sában egy idős személy elhunyt 
– a tűzoltók a rendőrség kérésé-
re az ablakot betörve nyitottak 
ajtót április 10-én.

A Semsey utca egyik alag-
sori lakásában élő idős házas-
pár férfitagja elhunyt, felesége 
olyan sokkot kapott, hogy nem 
tudott se felkelni, se ajtót nyitni. 
A rendőrség kérésére a tűzoltók 
április 10-én befeszítették az aj-
tót, és az idős hölgyet a mentők 
kórházba szállították.

Megsérült a lakó a Zászlós 
utca egyik társasházi lakásá-
ban, s nem tudott ajtót nyitni: 
a tűzoltók szabadították ki, a 
mentő elszállította.

A Francia út egyik társashá-
zában az idős lakó nem tudott 
ajtót nyitni a mentőknek, a tűz-
oltók feszítették be a bejáratot 
április 23-án délelőtt. Ugyanaz-

tolva  inkább csatornaszagot 
vélt felfedezni, ami kellemetlen, 
de ebben a töménységben nem 
robban.

Füst az idősotthonban
Az Olajág Otthonok tűzjel-

zője beriasztott április 14-én 
hajnalban. A helyszínre siető 
tűzoltókat félúton visszafordí-
tották, mert kiderült, hogy csak 
egy álmatlan lakó égetett oda 
egy pirítóst.

Hulladékgyűjtés
A Jávorka Ádám utcában lé-

vő kétszintes társasház alagsori 
lakásához vezető lépcsőn az ott 
gyűjtött hulladék gyulladt ki 
április 22-én este, ami az épü-
let külső részén is kárt okozott, 
mire a tűzoltók eloltották. Gond 
lett a gáz és az elektromos ener-
gia ellátással is.

Tüzes konténerek
Április 24-én reggel az 

Istvánmezei úton, egy építke-

zés előtt égett egy 8 köbméte-
res konténerben a fahulladék, 
délután a Gödöllői utcában, egy 
építkezéshez felállított lakókon-
téner berendezési tárgyai égtek, 
a tűzoltók mindkét konténert el-
oltották.

Vízesés a lakótelepen
A Füredi út 58. alatti házban 

április 25-én reggel 7-kor víz-
esés alakult ki a 7. emelettől a 
földszintig. Mint kiderült, a 7. 
emeleti lakásban a vízóra utá-
ni flex-cső eldurrant, s amiatt 
ömlött a víz. A tűzoltók moto-
ros létrával közelítették meg a 
7. emeleti lakás ablakát, majd 
onnan behatolva zárták el a víz-
folyást.

Óvodai tűzvédelmi 
gyakorlat

Április 25-én tűzvédelmi 
gyakorlatot tartottak a Rózsa-
völgyi téren található Rózsakert 
Óvodában, ami olyan jól sike-
rült, hogy a tűzjelzés a Zuglói 
Tűzőrségre is eljutott, s már 
indultak volna a tűzoltók, ami-
kor kiszóltak az óvodából, hogy 
bocs, mégsincs tűz, csak gyako-
roltunk...

Rossz szomszédság?
A Torontál utcai társasház 

egyik lakásában az ablakból is 
láthatóan nagy füst volt a kony-
hában, a szomszéd riasztotta 
a tűzoltókat, akik kiérve azt 
tapasztalták, hogy a lakó idő-
közben már levette a tűzhelyen 
felejtett ételt, sőt már ki is szel-
lőztetett...

Mélyalvásban
A Mogyoródi út 17. szám 

alatti szálloda szobájának ajtaját 
törték fel a tűzoltók az aggódó 
hozzátartozó kérésére, miután a 
bent lévő (bezárkózott) személy 
nem adott életjelet. Behatolva 
az illetőt mély álomban, de tel-
jesen épen találták.

Tűz a halasüzletben
A Bosnyák téri piac 

halasüzletében bekapcsolva 
maradt a rezsó, ami április 28-
a estére kigyújtotta a boltot, a 
tüzet a közelből érkező zuglói 
tűzoltók oltották el.

Öngyilkos üzenet
Egy férfi a lakásából öngyil-

kosságra utaló üzenetet küldött 
a volt élettársának, aki riasztot-
ta a rendőrséget és a tűzoltókat 
– utóbbiak az Amerikai úti tár-
sasház emeleti lakásába kihú-
zós létrával az ablakon át hatol-
tak be, és a bánatos szerelmest 
átadták a mentőknek

XVI. kerület
Gödörbe esett

Nagytestű kutya szorult egy 
gödörbe április 4-én az Akácfa ut-
ca egyik házánál – a tűzoltók ké-
ziszerszámokkal szabadították ki.

Olaj a tűzön
Tűzhelyen felejtett olaj ka-

pott lángra április 4-én a Gusz-
táv utca egyik családi házában, 
a lakók a tüzet ügyesen elfojtot-
ták, tűzoltói beavatkozásra nem 
volt szükség.

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,-

A XIV. és a XVI. kerületi önkormányzatok Flórián napján jutal-
mazták a tűzoltókat. A zuglói laktanya ellátja mind a XIV., mind a 
XVI. kerület mentő tűzvédelmét. A XIV. kerületi önkormányzatot 
Szabó Rebeka alpolgármester, míg a XVI. kerületi önkormányza-
tot Kovács Péter polgármester képviselte – ők Salamon Lajos tűz-
oltó alezredes tűzoltóparancsnokkal közösen gratuláltak az elisme-
rést átvevő bajtársainknak. Elismerést vett át Bartók István tűzoltó 
főtörzsőrmester, Kovács Tamás tűzoltó főtörzsőrmester, Moharos 
Attila tűzoltó főtörzsőrmester, Molnár Mihály törzszászlós, Nagy 
Dávid törzsőrmester, valamint Rácz József zászlós mellett Varga 
Attila őrmester, Bagyinszki József főtörzsőrmester, Benkó Miklós 
főtörzsőrmester, Dezső Zoltán főtörzsőrmester, Gerhát Péter Csa-
ba tűzoltó főtörzsőrmester, Kardos Zoltán tűzoltó törzsőrmester és 
Hocza Péter tűzoltó őrmester.

Elismerések a tűzoltóknak

Ketten ütKözteK. Nem bírta az Opel hátsó futóműve a 
kiképzést, miután két kocsi ütközött május 7-én a Fóti 
úton. A gödöllői tűzoltók a szokatlan látványt meg is örö-
kítették, mielőtt felszámolták volna a forgalmi akadályt.

HÉV-gázolásoK sasHalmon. Pár nap elteltével két al-
kalommal is gázolt a HÉV. Április 25-én a Sashalmi HÉV 
állomáson esett a szerelvény alá egy középkorú nő. A 
tűzoltók a súlyosan megsérült embert a szerelvény meg-
emelése után tudták kiszabadítani, és fejsérüléssel vitték 
a mentők kórházba (képünkön). Április 29-én a Fuvallat 
utcai átjáróban (feltehetőleg öngyilkossági szándékkal) 
került egy ember a közeledő HÉV alá. A véletlenek ösz-
szejátszása nyomán túlélte az ütközést, sőt még a sze-
relvényt sem kellett megemelni, hogy a mentősök a sé-
rültet kiemeljék – őt is súlyos sérülésekkel szállították 
kórházba.

KiÉgett az autó. Menet 
közben gyulladt ki május 
8-án az M3-as autópályán, 
Mogyoród térségében egy 
BMW motortere. Mire Gö-
döllőről a tűzoltók odaér-
tek, már lángra kapott az 
autó belső tere is. Szemé-
lyi sérülés nem történt, a 
lángokat eloltották, majd 
visszahűtötték a felforró-
sodott fém alkatrészeket. 
(fotó: PMKI Gödöllő HTP)

Szikrázott a drót
A Metró utcai iskolával 

szemközti villanyoszlopon volt 
baj a villanydróttal április 6-án 
éjjel egykor: durrogott, füstölt, 
szikrázott a vezeték. A problé-
mát az Elmű áramtalanítása ol-
dotta meg.

Elesett
A Kossuth Lajos utca egyik 

házától hívta valaki a tűzoltó-
kat április 13-án, hogy nem tud 
bejutni a testvéréhez, mert nem 
nyit ajtót. Mire a tűzoltók oda-
értek, a kétségbeesett családta-
gok betörték az ajtót, a földön 
fekvő idős embert a mentő vitte 
el.

Füstölt a konyha
Az Egyenes utcából érkezett 

bejelentés, hogy füst jön egy 
lakásból. A füsttel telített lakás 
ajtaját betörték, bent egy idős 
személyt találtak, a konyhá-
ban pedig ételmaradék égett a 
tűzhelyen. Az idős férfit sza-
bad levegőre vitték, a füstölést 
takarással megszüntették, és 
kiszellőztettek.

Égett az autó
A szentmihályi Baross ut-

cában álló VW Passat motor-
tere kapott lángra április 16-
án, mire eloltották, részben az 
utastér is kiégett. A tulajdonos 
szerint a kocsi akkumulátor 
nélkül hosszabb ideje állt az 
utcán, így a szándékosság sem 
kizárható, a ügyben a rendőr-
ség nyomoz...

Tűzjelzés a HÉV-en
A Sashalmi állomásra ér-

kezett szerelvény tűzjelzője 
bejelzett április 17-én az esti 
csúcsban. A szerelvény ilyen 
esetben csak a tűzvizsgálat 
után mehet tovább – a tűzoltók 
tüzet nem találtak, de óvatos-
ságból utasok nélkül kísérték a 
HÉV-et az Örs vezér terei vég-
állomásra.

Füst a konyhában
Az Újszász út 45/B. alatti 

Platánházban a konyhán felej-
tett étel gyulladt meg, amit a 
lakók a tűzoltók odaérte előtt 
eloltottak.

HÉV-baleset
A Fuvallat utcai HÉV átjá-

róban elsodort egy gyalogost 
a HÉV április 29-én este fél 
tízkor. A mentők a szerelvény 
megemelése nélkül ki tudták 
venni az illetőt, akit koponya-
sérüléssel szállítottak kórház-
ba.

Fakárok
Tízméteres fa ága szakadt a 

villamos bekötővezetékre ápri-
lis 22-én éjjel az Árpádföldi út 
1. szám előtt.

Kisméretű fa dőlt ki teljesen 
a Veres Péter út 24. szám előtt, 
a tűzoltók motoros fűrésszel 
szüntették meg a forgalmi aka-
dályt.

Egy testes ág hasadt le egy 
fáról a Viola utca 53. előtt, a 
tűzoltók motoros létrával men-
tesítettek.

nagypÉnteKi baleset. Villanyoszlopnak ütközött egy 
szlovák turistákat szállító autóbusz április 19-én éjjel Zug-
lóban, a Thököly úton. A buszon 29 ember ült, amikor a 
jármű a járdára felhajtva nekiment a kandelábernek, ami 
erősen megdől. A három sérültet a mentők elszállították, 
a helyszínelést követően az ELMŰ szakemberei kezelték 
tovább a problémát. Fotó: Czétényi Balázs tű. őrm. / FKI

Felborult a Kamion. Veszélyes anyagot szállító szerel-
vény borult fel május 10-én az M0 autópályán, a szállítmány 
egy része az úttestre borult, s emiatt biztonsági okokból 
mindkét irányban lezárták az autópályát. A katasztrófavéde-
lem szakemberei a szállítmányozó céggel közösen végez-
ték el a kármentesítést, jelentős forgalmi torlódás mellett.

Fotós: Schultz László tû.ftörm.

Tóth Edina EP képviselője-
lölt és Szájer József képvise-
lő volt a vendég május 7-én az 
Erzsébetligeti Színházban, az 
eseményen részt vett Szatmáry 
Kristóf parlamenti képviselő-
jelölt és Kovács Péter polgár-
mester. A rendezvény nyilván 
kapcsolódik a közelgő válasz-
tás miatti kampányhoz, ezért a 
mozgalmi elemeket elkerülve 
inkább azokat a tapasztalato-
kat emelnénk ki, amit ők ketten 
Brüsszelből elhoztak mihoz-
zánk.

Tóth Edina tősgyökeres sas-
halmi lakos, egy évtizede dol-
gozik Brüsszelben (jelenleg ő 
a Fidesz-KDNP EP listájának 
13. helyezettje – ha szerencsé-
je lesz, a munkát képviselőként 
folytathatja). Mint elmondta, a 
mindennapi életben is érezhe-
tő a bevándorlás hatása, egyre 
nagyobb figyelemmel kell meg-
választania, hogy hová mehet a 
városban, nehogy fiatal nőként 
valami no-go zónába tévedjen, 
ahol aztán bármilyen atroci-
tás érheti. (E sorok írója jegyzi 
meg, hogy Carl Gustav Jung, 
a nagynevű pszichiáter egy al-
kalommal Marokkóba utazott, 
s könyvében leírja, hogy az ut-
cán kevés elfátyolozott nőt, sok 
férfit, és olyan nőket látott, akik 
nem viseltek fátylat – ezek vol-
tak az ottani örömlányok. Eb-
be belegondolva nem is lehet 
csodálkozni, hogy ebből a kul-
túrából érkezve minden fátyol 
nélküli nőt az utcán „k”-nak te-
kintenek, és úgy is viselkednek 
velük...)

Tóth Edina hívta fel a figyel-
met arra, hogy a bevándorlás 
körüli vita lényegében ideoló-
giai kérdés. Timmermans azt 
mondta: A társadalmak a vi-
lágon mindenhol sokszínűvé 
fognak válni, ez a világ jövője. 
A közép-európai országoknak 
majd hozzá kell ehhez szokni.

Dimitrisz Avramopulosz pe-
dig úgy vélte, hogy „Nem va-
gyunk és soha nem is leszünk 
képesek arra, hogy megállítsuk 
a migrációt.” Az ilyen gondol-
kodás hátterében az áll, hogy 
az Európa számos országában 
tapasztalható népességfogyást 
csak a migrációval lehet meg-
állítani – ezért is nagyon veszé-
lyes és kellemetlen, ha mindezt 
Magyarországon másként gon-
dolják...

Szájer Józsefet szintén ke-
rületi lakótársként üdvözölhet-
jük, bár ideje legjavát Brüsz-
szelben tölti, itt is itthon van. 
Felidézte beszéde elején, hogy 
a rendszerváltozás táján vala-

mennyien egy nyugati típusú 
demokráciára vágytunk, de ez 
a berendezkedés mostanra oda 
jutott, hogy bizonyos témákról 
nem lehet, nem szabad nyilvá-
nosan beszélni. Ilyen például a 
bevándorlás. Európában ez nem 
most kezdődött, és bárki meg-
nézheti, mi lett belőle.

A nyugati államok vezetői 
meg sem próbálkoznak azzal, 
hogy megállítsák a népességfo-
gyást, és erős kritikával illetik 
azt is, ha ezt Magyarországon 
megpróbálják. A legkülönfé-
lébb kritikát kaptuk, hogy mi-
ként bánunk a nőkkel, nem 
lehet őket szülésre kényszerí-
teni – idézte Szájer az ellenve-
téseket, pedig csak arról van 
szó, hogy a világon egyedülálló 
módon megpróbál a kormány 
részt vállalni a gyermeknevelés 
terheiből, erről szól a Családvé-
delmi Akcióterv.

A nyugati társadalmak ve-
zetői szerint ez felesleges pró-
bálkozás, nincs semmi gond 
a népességgel, ha jönnek a be-
vándorlók. És elvárják, hogy 
Magyarország, és a többi kö-
zép-európai állam járja ugyan-
azt az utat, amit ők járnak. Pe-
dig a csatlakozási szerződésben 
egyetlen szó sem esik arról, 
hogy az Európai Unió bármely 
tagállamnak megszabhatná, 
hogy milyen népességet fogad-
jon be az országába.

Szájer József szerint ez a harc 
folyamatos, olyan, mintha egy 
hétfejű sárkánnyal vívnának, 
aminek újra és újra kinő a már 
levágott feje. A kötelező beván-
dorlási kvóta az EU-adminiszt-
ráció legkülönfélébb szintjein 

éled újra és újra, ha egy vonalon 
győzelmet érnek el, és visszave-
rik a kötelező bevándorlási kvó-
ták ötletét, nyomban felbukkan 
valahol másutt. Úgy jön, mint 
a talajvíz – fogalmazott az elő-
adó.

Persze a dolog rögtön érthe-
tővé válik, ha belegondolunk, 
hogy a nagyszámú bevándorlót 
befogadó országok a népesség-
ből már kiválogatták munkára, 
tanulásra fogható használható 
embereket, s a többiektől na-
gyon szívesen megszabadul-
nának. Az ilyen szándékokat a 
humánum álarca mögé rejtik, és 
csak csodálkoznak azon, hogy 
Magyarország miért nem vállal 
szolidaritást...

A bevándorlás olyan prob-
lémákat hoz be Európába, ami 
az itteni társadalmakban már 
régen ismeretlen. A női egyen-
jogúság, a többnejűség, a válás 
után a nők üldözése, megölése, 
a gyermekkorúak házasságra 
kényszerítése más társadal-
mak problémája, s ezzel nekik 
kellene megküzdeni – mi nem 
mondjuk meg nekik, hogy mit 
csináljanak, de senki ne akar-
ja ránk kényszeríteni, hogy 
ismét ilyen problémákkal kell-
jen szembesülnünk a határain-
kon belül.

Magyarország a tehetség-
telen semmittevő politikusok 
szemében is veszélyt jelent. 

Szájer József előadást tart az Erzsébetligeti Színházban, a kép jobb szélén Tóth Edi-
na Európa Parlamenti képviselőjelölt, a lista 13. helyezettje

Szájer József az előadá-
sa végén most megjelent 
könyvét ajánlotta a megje-
lentek figyelmébe, a címe: 
Ne bántsd a magyart!

Ők azt mondják, hogy a nega-
tív folyamatok ellen nem lehet 
tenni semmit. Magyarország 
viszont példát mutat, megállít-
ja Európa schengeni határán a 
bevándorlást, megkérdezi a la-
kosságot, hogy mi a véleménye 
a bevándorlók befogadásáról, és 
a többségi véleményt be is tart-
ja. Ezért van az, hogy az orszá-
got a gazdasági súlyánál és mé-
reténél sokkal jobban figyelik, 
sok ember számára reménység, 
ami itt történik. Szájer József 
befejezésül a most megjelent 
könyvét ajánlotta a hallgatóság 
figyelmébe, amiben sok élmé-
nyét megosztja az olvasóval, és 
a címe igen kifejező: Ne bántsd 
a magyart. (F)

Adomány Kárpátaljának
„Mert nincsen határ ottan, ahol egy nyelvet beszélnek” A XVI. 

kerületi Önkormányzat 2018-ban sikerrel pályázott a Határtalanul! 
program Kárpátaljai 
szolidaritási alprogram-
jára. A nyertes pályázat 
keretében idén április 
végén egy, a polgárm-
esteri hivatal, a kerületi 
intézmények és a Bat-
thyány Ilona Általános 
Iskola dolgozóiból álló 
36 fős csoport tudott 
kiutazni Kárpátaljára. 
Az utazás legfőbb célja 
volt az utazók, a kerül-
eti lakosok és a Má-
tyásföldi Református 
Gyülekezet által összegyűjtött adomány átadása a Zápszonyi Ál-
talános Iskolának. A csoport az utazás első napján tett látogatást 
kerületünk testvértelepülésén, Zápszonyban, ahol a helyi általános 
iskolában ünnepélyes keretek között átadták az iskola kérésére az 
adományból vásárolt interaktív táblát és a pénzadományt.

Rátonyi Gábor



4 2019. május 15. 52019. május 15.

Kismama Jóga 
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.

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, lágy-
fagylalt a piac szomszédságában, a Thököly út sarkán, 
a Sashalmi Csemegében, amely minden nap (vasárnap 
és ünnepnapokon 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, 
csúszásgátlók, fürdőszobai kilépők és szőnyegek. KORANYÁRI asz-
tali abroszok (kerek és ovális is), viaszosvásznak, kívánt méret szerint. 
Öntapadós tapéták: fa, márvány, tégla és dekor mintázattal. UV-védő 
sima és sötétítő üvegtapéták. Ágyneműk és további akciós termékek. 
Kínálatunkban minőségi inox edények, serpenyők, katalógusból ren-
delésre 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 dióbél akció, mézek
házi tej, -rétes, mangalica füstöltáruk, kézműves sajtok, „L”-es tojás, szilvalekvárH-H TIPPEK
Sashalmi piac és környéke

SZÁZSZORSZÉP AJÁNDÉKBOLT
Lelkes Fotó

Órajavítás, kerámiák, gyertyák, játékok, plüssök

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

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

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

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

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

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

H-H TIPPEK
Sashalmi piac és környéke

SZÁZSZORSZÉP AJÁNDÉKBOLT
Lelkes Fotó

Órajavítás, kerámiák, gyertyák, játékok, plüssök

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

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

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

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

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

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

MARGARÉTA Virág-ajándék
Ballagási és névnapi csokrok, asztali díszek, koszorúk.  
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

SAS
GYÓGYSZERTÁR 
1913 ÓTA  AZ ÖNÖK 
SZOLGÁLATÁBAN

1163   BUDAPEST 
MARGIT UTCA 1.

06 1 403 73 03

SALVUS
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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

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

Május a szerelmesek hava, a májusfák felállításának ide-
je, ami a termékenységet jelképezi. Nevét Maia (Maja) ró-
mai tavaszistennőtől kapta. Pünkösd havának is nevezik: a 
keresztény egyház a Szent Lélek eljövetelét ünnepli a Hús-
vét utáni ötvenedik napon. 

Sok nevezetes napja van e hónak: időrendi sorrendben el-
seje a Munka Ünnepe; negyedik Szent Flórián, a tűzoltók 
védőszentjének napja. a fagyosszentek – Pongrác, Szervác, 
Bonifác – hozta májusi fagyok után érdemes csak kiültetni a 
Sashalmi piacon beszerzett paradicsom, paprika, uborka pa-
lántákat. Május 16-án van Nepomuki Szent János, a hajósok 
védőszentjének napja.

Idén szépen mutatkozik a szőlő, nálam szinte minden haj-
táson megjelentek az apró fürtök. 25-én van Orbán napja, 
aki a kádárok, szőlészek, kocsmárosok védőszentje.

Tehát a télvéget, a tavaszt a megújulást köszöntjük május-
ban, s ennek hozománya piacunk kínálatában is meglátszik. 

Halak: pontyszelet 1830-2150 Ft, pontyfilé 2450 Ft, la-
zacfilé 5999 Ft, pisztráng 2450 Ft, tőkehal szűzpecsenye 
6580 Ft.

Sertéshús (zárójelben a mangalica): karaj 1440-1498 Ft 
(1680 Ft), comb 1420-1480 Ft (1680 Ft), lapocka, dagadó 
1398-1420 Ft (1680 Ft), tarja 1420-1470 Ft (1480 Ft), oldalas 
1420 (1480).

Marhahús: comb 2500 Ft (szürkemarha 3200 Ft), láb-
szár 2000-2380 Ft (2780), rostélyos 1550 Ft, fehérpecsenye 
3200 Ft (szürkemarha 3960 Ft), vesepecsenye 8200 Ft, hát-
szín 11.550 Ft.

Baromfi: csirkecomb 850-890 Ft, mell 950-1080 Ft (filé: 
1298-1550), szárny 678-698 Ft, egész tanyasi csirke 720-730 
Ft, kacsacomb 1750-2380 Ft, egész kacsa 2600 Ft, pulyka-
nyak 698 Ft.

Zöldségek: hagyma 390-398 Ft, krumpli 328-350 Ft, új-
krumpli 448-490, parázs 398 Ft, paradicsom 498-690 Ft, 
paprika 898-990 Ft, spenót, sóska 350 Ft/zacskó, karfiol 
498-580 Ft, sárgarépa 390-400 Ft, gyökér 1590-1598 Ft, kel-
káposzta (új) 398-590 Ft, fejes káposzta 398-490 Ft, kínai 
kel 448 Ft, zeller 498 Ft, saláta 98 Ft/db, kovi ubi 598 Ft, 
zöldborsó 1398 Ft, jégsaláta 398 Ft/db, sörretek 348 Ft, pad-
lizsán, cukkini 698 Ft, kis tök 498 Ft.

Gyümölcsök: alma 190-350 Ft, körte 698 Ft, narancs 450 
Ft, szőlő 1500-1598 Ft, citrom 598-690 Ft, grapefruit 798 Ft, 
kivi 498 Ft/dob., mandarin 698 Ft, banán 450 Ft, eper 1190-
1890 (nagyszemű), sárgadinnye 698 Ft, őszibarack, nektarin 
998 Ft, görögdinnye 498 Ft.

Hársfaméz 2500 Ft, akácméz 2500 Ft, virágméz 1950 Ft. 
A házi tej literje 200-280 Ft, a tojás ára 36-42 Ft, a dióbél 
2500 Ft.

Jó vásárlást kívánunk a Sashalmi piacon! (Tóth)

Árak a piacon
Aktuális receptünk

Borsos tokány salátalevessel
Hozzávalók: 1/2 kg sertéslapocka, 1 fej vöröshagyma, öt ge-

rezd fokhagyma, 10 dkg zsír, 1 dl száraz fehérbor, 1 dl tej, 1 ek. 
liszt, bors, só.

A leveshez: 1 fej májusi saláta, 3 cikk zúzott fokhagyma, 1 dl 
tej, 1 ek. ecet, 1 ek. olaj, só.

A 2x2 cm-es kockákra vágott húst a felaprított hagymával a 
zsírban sütjük, míg a hús a színét veszti. Sózzuk, borsozzuk, rá-
öntjük a bort, és fedő alatt puhára pároljuk, ha kell, vizet öntünk 
alája. A hús puhulásának félidejében hozzáadjuk a zúzott fok-
hagymát. Mikor zsírjára sült, a húst félrehúzzuk a lábosban, a 
zsírban megpirítjuk a lisztet, majd felöntjük a tejjel (hogy a rántás 
fölszívja), majd összekeverjük.

A megtisztított salátaleveleket fél liter forró, sós vízben meg-
főzzük a zúzott fokhagymával, olajjal együtt, közben hozzátesz-
szük az ecetet (ami megvédi a salátát a szétfővéstől). Mikor ki-
hűlt a leves, beleöntjük a tejet. A tokány mellé tálaljuk a hideg 
salátalevest. Jó étvágyat kívánunk!)

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!

Névadóünnepség és táblaavató

Április 30-a újabb mérföldkő 
volt a Varjú Vilmos Olimpiai 
Baráti Kör életében. Egyrészt, 
mert aznap immár a második 
XVI. kerületi emléktáblára ke-
rült fel az alig 12 esztendős ba-
ráti kör neve. De azért is mér-
földkő volt, mert egy majdnem 
feledésbe merült hagyományt 
sikerült aznap feléleszteniük 
„csipkerózsika álmából”. De 
nézzük sorrendben, mi is tör-
tént! Februárban ugyanis hosz-
szú betegséget követően el-
hunyt Rátonyi Gábor, a kerületi 
uszodák első igazgatója. A nép-
szerű sportembert, edzőt, sport-
vezetőt, majd politikust, aki 
négy évig (2002-2006) között 
polgármesterként a szomszédos 
Zuglót is irányította, majd a fő-
városi testületben képviselte a 
XIV. kerületet, 2007-ben, tehát 
még a kerületi uszodák elké-
szülte előtt választotta a Kert-
városi Sportlétesítményeket 
Üzemeltető Kft. élére ügyveze-
tő igazgatónak a XVI. kerületi 
önkormányzat. 

Kovács Péter akkori és je-
lenlegi polgármester szerint ez 
egy nagyon jó döntés volt, hisz 
Rátonyi Gábor személyében a 
lehető legjobb kezekbe kerül-
tek a sportuszodák, valamint a 
Sasvár utcai és az Ikarus sport-
létesítmények. 

A hosszas betegséget követő-
en februárban elhunyt Rátonyi 
Gábort március elején temet-
ték el az Új Köztemetőben, és 
a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti 
Kör egyik tagjában már a szer-
tartás alatt megfogalmazódott, 
hogy az Erzsébetligeti Uszoda 
méltó helyszíne lehetne a volt 
igazgató emlékének. A baráti 
kör elnöksége a javaslatot azon-
nal Kovács Péter elé terjesztet-
te, aki szintén rögtön a kezde-
ményezés mellé állt. 

Az események olyannyira 
felgyorsultak, hogy a kertvá-
rosi képviselő-testület már a 
márciusi ülésén megtárgyalta 
és elfogadta a javaslatot, így hi-
vatalosan is „zöld utat” kapott 
a kezdeményezés. A gyorsaság 
sem jelentett problémát, hisz a 
baráti körnek már nagy tapasz-
talata volt az uszodák elnevezé-
sében. 2017-ben ugyanis szintén 
az ő javaslatukra történt a másik 
kerületi, a rákosszentmihályi 
uszoda elnevezése a 2015-ben 
elhunyt olimpiai bajnok vízilab-
dázóról, Konrád Ferencről. Ab-
ban a projektben természetesen 
Rátonyi Gábor uszodaigazgató-
nak is nagy szerepe volt. Nos, 
tehát a baráti kör ismét Dorogi 
Ferenc árpádföldi szobrászmű-
vészt kérte fel az újabb kerületi 
uszodai dombormű elkészítésé-
re, melyet ugyanaz a Meszlényi 
András öntött bronzba, aki két 
éve a Konrád Ferenc dombor-
művet is örökéletűvé tette. 

Időközben a Varjú Vilmos 
Olimpiai Baráti Kör egy másik 
projektet is elindított. A tavalyi 

Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda

Az Erzsébetligeti Uszoda előterében elhelyezett emléktáblát Szeli-Varga Mónika uszoda-
igazgató, Kovács Péter polgármester és Danada Judit, Rátonyi Gábor özvegye leplezte le

„lyukas” évet követően idén új-
ból meg szerettek volna emlé-
kezni a Magyar Sport Napjáról, 
amely hagyományt még 2007-
ben Rátonyi Gábor honosítot-
ta meg a kerületben. Abban az 
évben állíttatta a baráti kör és a 
kerületi önkormányzat az első 
olimpiai emléktáblát a mátyás-
földi uszoda bejáratánál, amely 
tábla azóta már egy újabbal is 
kiegészült. Idén ezt a két táblát 
szerette volna felújíttatni és fel-
frissíteni a baráti kör, mely kez-
deményezést szintén támogatta 
az önkormányzat. Sőt, nemcsak 
ezt, hanem azt is, hogy az if-
júsági olimpikonok egy külön 
emléktáblát kapjanak. Az ava-
tóünnepség április 30-ra lett 
tervezve, mely eseményt aztán 
az uszoda névadó ünnepségével 
is összekötöttek. 

Így történt, hogy az idei 
sportnapi megemlékezés az át-
lagosnál is nagyobb szabásúra 
sikeredett. Mert Rátonyi Gábor 
emléke miatt a szokott kertvá-
rosi közönség mellett a család, 
a zuglói önkormányzat és az 
öttusatársadalom is nagy szám-
ban képviseltette magát. Az ün-
neplők között többek között ott 
volt Fábián László olimpiai- és 
világbajnok öttusázó, a Magyar 
Olimpiai Bizottság sportigazga-
tója, Balogh Gábor világbajnok, 
olimpiai ezüstérmes öttusázó, 
a Magyar Diáksport Szövetség 
elnöke, Rátonyi Gábor egyko-
ri tanítványa és Császári Attila 
kétszeres világbajnoki ezüstér-
mes öttusázó, Rátonyi Gábor 
egykori versenyzőtársa. 

Az uszoda aulájában a név-
adó emléktábláját Danada Judit, 
Rátonyi Gábor özvegye, Szeli-
Varga Mónika uszodaigazgató 
és Kovács Péter polgármester 
közösen leplezte le, majd az 
uszoda előtti megemlékezésen 
Győr Béla, a Magyar Olimpiai 
Akadémia főtitkára méltatta a 
kertvárosi emléktáblákra fel-
kerülő „új” sportolókat: Lontay 
Balázs világbajnok kardvívót, 
pekingi olimpikont, Zs. Tóth 

Annát, a 2014-es nankingi if-
júsági olimpia ezüstérmes öt-
tusázóját, Bácskay Csengét, aki 
2018-ban, a Buenos Aires-i ifjú-
sági olimpián nyert ezüstérmet 
tornában, illetve Sándorházi 
Vivien tollaslabdázót, Gebauer 
Maja rúdugrót és Urbán Zita 
akadályfutót, akik ugyan érmet 
nem szereztek, de méltóképpen 
képviselték a kerületet a tavalyi 
ifjúsági olimpián.

Az idei ünnepséget szintén 
a Varjú Vilmos Olimpiai Bará-
ti Kör kezdeményezésére egy 
kertvárosi sporttörténeti ke-
rékpártúrával is összekötötték, 

melynek keretében egy csapat-
nyi vállalkozó szellemű diák 
az önkormányzati rendészek 
felügyelete mellett és Lovas-
sy Krisztián Európa-bajnoki 
ezüstérmes londoni olimpi-
kon kerékpáros vezetésével 
bringával felkereste a kerületi 
sportemlékhelyeket, a Csömö-
ri úti I. világháborús sportem-
lékművet és a rákosszentmi-
hályi sportbarátok emlékfalát, 
valamint a Főhadnagy utcában 
található Hajós Alfréd emlék-
táblát, majd útjuk végén ők is 
csatlakoztak a mátyásföldi ün-
neplő közönséghez.

Riersch Tamás

Győr Béla, az Olimpiai Akadémia főtitkára koszorúz

A sporttörténeti kerékpártúra részvevői is csatlakoztak 
végül az ünneplő közönséghez.

(E)mesés győzelem!

Barka Emese 
Európa-bajnok lett

A Kertvárosban 
élő Barka Emese, a 
Csepel SC 29 esz-
tendős birkózója a 
sportág első női Eu-
rópa-bajnoki címét 
nyerte. Ráadásul Bu-
karestben, ahol ma-
gyarként mindig jó 
nyerni. Emese már 
azzal élete legjobb 
eredményét produ-
kálta, hogy megnyer-
te a bolgár Hrisztova 
elleni elődöntőt. Ko-
rábban ugyanis már 
hétszer próbálkozott 
ezzel a világ- és Eu-
rópa-bajnokságokon, 
ám mindezidáig si-
kertelenül. Azért te-
gyük hozzá, mind a 
hét alkalommal si-
került megszereznie 
a bronzérmet. Most 
azonban nem állt 
meg a dobogó legal-
só fokánál, hanem, ahogy azt a 
tavaly őszi budapesti világbaj-
nokságon láttuk tőle, nagyon 
eltökélten meccsről meccsre ha-
ladt előre. 

A döntőig vezető úton elő-
ször egy hazai versenyzőt kel-
lett legyőznie, amely sosem 
könnyű feladat. Emese azon-
ban nem tréfált a román ellen, 
hanem gyorsan tusolta ellenfe-
lét, így már a következő mér-
kőzésre koncentrálhatott. Ahol 
egy erős azeri birkózóval kellett 
meccselnie. És ez szó szerint 
értendő, mert mindkét hölgy 
akciódús birkózással rukkolt 
elő. Szerencsére ebben is Eme-
se volt a jobb, és 8-5 után már 
az elődöntőben találta mgát. 
Ahol egy bolgár hölgy várt rá. 
Hrisztova nem volt ismeretlen 
Emese számára, hisz a 2013-as, 
szintén hazai rendezésű vébén 
a bronzmérkőzésen éppen őt 
győzte le. 

A képlet most sem változott, 
Emese rendkívül fegyelmezett 
és taktikus birkózással gyakor-
latilag „lemosta” a bolgárt, akit 
11-3-as győzelemmel küldött a 

A XVI. kerületi Önkormányzat nevé-
ben Kovács Péter polgármester kö-
szöntötte Barka Emesét a május 8-i  
képviselő-testületi ülésen

vígaszágra. A döntőben pedig 
a 2016-os EB ezüstérmesével, 
az ukrán Tetjana Kit-tel talál-
kozott, aki azonnal nekiugrott 
Emesének, ránk is ijesztett rög-
vest, hisz egy lábra támadásért 
azonnal két pontot kapott, ám 
a bírók visszanézték az akciót, 
és a visszatámadásért nekünk is 
megítélték a két pontot. 

A mérkőzés ezt követően 
csatát igen, ám akciópontot már 
nem hozott. Ellenben a bolgárt 
még kétszer megintették, így 
a döntőt, és a sporttörténelmi 
aranyérmet Emese nyerte. Aki-
nek a 2015-ös bakui Európa Já-
tékok után ez a második világ-
versenyen szerzett aranyérme. 
A siker pedig remélhetőleg len-
dületet ad majd neki ahhoz is, 
hogy az idei Európa Játékokon, 
illetve a szeptemberi olimpiai 
kvalifikációs világbajnoksá-
gon is eredményes tudjon len-
ni. Mert egy dolog még nagyon 
hiányzik a pályafutásából: az 
olimpiai szereplés, erre pedig 
most van a legnagyobb esélye.

Riersch Tamás

HúsVÉti ajándÉK a tanulóKnaK. Különleges húsvéti 
ajándékkal lepték meg a pedagógusok a Szent Imre utcai Beszédja-
vító iskola gyermekeit: az udvar eddig sivár, nagy aszfaltfelületeire 
színes, fejlesztőjátékokat festettek fel. Készült malom, ugróiskola, 
labirintus, amőba, térbeli tájékozódást és szókincset fejlesztő játék 
is. A tavaszi szünet utáni első tanítási napon vehették birtokba a 
gyerekek az új játékokat, nagy lelkesedéssel. Köszönet a sok mun-
káért, amely bizony komoly előkészítést is igényelt – több héten át 
tervezték, készítették a sablonokat, vásárolták, gyűjtötték az anya-
gokat, kellékeket. A végeredmény önmagáért beszél. Megérte…

nyári sporttábor a Sashalmi piac melletti kö-
zösségi teremben június 17-től július 19-ig hetes turnu-
sokban, egész napos foglalkozásokkal, színes progra-
mokkal. További részletek megtudhatók a sashalmipiac.
hu honlap hírek rovatában.

Halárus a piacon

Új vezetéssel működik a Kertvárosi Halárus a Sashalmi 
piacon, az ínyencek megkóstolhatják a fantasztikusan 
finom halsalátákat, mint a tőzegáfonyás heringsaláta, a 
tengeri algasaláta vagy a lazackrém. Kapható természe-
tesen pontyszelet, patkó, pontyfilé, lazac, pisztráng, tő-
kehal szűzpecsenye, valamint sokféle füstölt halféleség, 
különféle ízesítéssel, nagy-nagy választékban. Az üzlet 
a megszokott helyen található, a Skuner vegyesbolt, és 
a Ruhaboltos magasságában, a nyitva tartás úgy módo-
sult, hogy csütörtökön és pénteken 7-től 17 óráig vannak 
nyitva, szombaton 7-től 13 óráig, a többi napon zárva.
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Lézeres kezelések – alakformálás 
TAvASzi MEGújUláS

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

A meghirdetett akciók június 15-ig érvényesek.

Az Art of life szalon csábító meg-
lepetésekkel, akciókkal lepi meg 
vendégeit. 

Elsősorban a felületi kis ráncokat tünteti el, ám nagyon hatéko-
nyan, 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!

GYERE TE IS CSÖMÖRRE, HA FONTOSNAK TARTOD A TELEPÜLÉSEK  
KÖZÖTTI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS FONTOSSÁGÁT!
CSÖMÖR, BULGÁRKERT
JÚNIUS 29. SZOMBAT MOUNTAIN BIKE  
OLIMPIAI CROSS CSÖMÖR NAGYDÍJ ÉS FESZTIVÁL
KERÉKPÁROS BEMUTATÓK · GYERMEKPROGRAMOK ·  
BRINGÁS AKTIVITÁSOK KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK · 
ELEFÁNT KONCERT · PUMPAVERSENY 
JÚNIUS 30. VASÁRNAP  
KISTÉRSÉGI KERÉKPÁROS KÖRTÚRA,  
AHOL A KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK KULTURÁLIS  
ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEINEK FELFEDEZÉSE A CÉL! 

WWW.BRINGAFESZT.HU
C FACEBOOK/CSÖMÖRI BRINGAFESZTIVÁL

A csömöri Furmicska Néptánc Egyesület minden évben 
számos hazai és külföldi szereplésen vesz részt. Idén több 
nagy, budapesti, csehországi, lengyelországi és szlováki-
ai fesztiválra is készülnek. A tánccsoport szeretettel várja 
gyerekek és felnőtteket jelentkezését. Előzetes tánctudás 
nem szükséges. A jelentkezéseket a szlovakhaz.csomor@
hotmail.com e-mail címen, vagy a 06-30-355-8698 telefon-
számon várják.

KERTVÁROSI KÉPÚJSÁG 
hirdetés és információ: 20/9392-658

Táncolj velünk!

NON-STOP Autószerviz
SZOLGÁLTATÁSAINK:

NON-STOP Gumiszerviz
Éjjel-nappal,

hétvégén
és munkaszüneti

napokon is!

XVI. Arany János u. 53.
(a volt IKARUS gyár telephelyén)

Elérhetõség: +36 30 887 6272, +36 30 790 5612

CÉGEKNEK FLOTTAKEDVEZMÉNY!

www.nonstopautoszerviz.com•www.nonstopgumiszerviz.hu

• NON-STOP MOBIL autószerviz
• nagyszerviz, kisszerviz
• márkafüggatlen alkatrészellátás
• kipufogó javítás
• futómûállítás
• klímatöltés, tisztítás

• szezonális átállás

• gumitárolás

• alufelni és lemezfelnik

javítása

• mobilkiszállással akár

otthonába, munkahelyére is

0-24

Használt és új
gumiabroncsok

Mûszaki vizsgáztatás

KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL!

Az Újszász úton található Veranda Delikát 
2014-ben, május 27-én nyílt meg, pékség, ká-
vézó és delikát alapprofillal. Ezen tartalmak az-
óta is változatlanok, ám a vásárlói igényeknek 
megfelelően folyamatosan bővül a kínálatuk. 
Alapterületben is megnövekedtek egy hangula-
tos helyiséggel, ahol a vendégek kényelmesen és 
kulturáltan megreggelizhetnek. Mások a tízórait, 
uzsonnát jönnek beszerezni, majd délután vissza-
térnek a vacsorának valóért is. Törzsvendégeik 
köre egyre bővül, a minőség és a vásárlók egyéni 
igényeinek figyelemmel kísérése nyomán.

Igy szereztek be nemrégiben egy csúcskategó-
riás kávégépet, amellyel a náluk fogyasztható ká-
vékülönlegességek élvezeti értéke még nagyobb 
lett. S ha már kávé, akkor dukál mellé valami 
finom süti is, amelyből itt még a gluténmentes 
vagy paleo táplálkozás hívei is válogathatnak. 
A házias sütemények mellett egyre több francia 
jellegű sütemény található itt, hiszen a sütemény 
„őshazája” Franciaország – mondja Edina, az 
egyik tulajdonos, aki maga is cukrász. És ha már 
itt tartunk, érdemes megemlíteni, hogy Edina az 
ország egyik legjobb cukrászánál képezte ma-
gát tovább a francia cukrászat irányába, és idén 
szeptemberben egyenesen az „őshazába” megy 
tudását gyarapítani egy ottani cukrásziskolában 
– ezt a lehetőséget születésnapi ajándékként kap-
ta családjától, és a tulajdonostársától, Krisztitől. 
De lassan elszakadunk az édességektől, hiszen 
van itt még bőven említenivaló…

Az egészséges táplálkozás híveinek teljes ki-
őrlésű, szénhidrátcsökkentett, gluténmentes ter-
mékeket kínálnak: van itt adalékmentes kolbász, 
szalámi, sonka, kistermelői tejtermékek, magyar 
kézműves termékek, melyek ajándéknak is kivá-
lóak. Talán nem véletlen, hogy karácsonykor 660 
ajándékcsomag rendelésük volt… Egyre népsze-
rűbbek a saját készítésű krémeik, mint például a 
lazac, tonhal, tepertő, stb. Ezekből más, hasonló 
üzletekbe is szállítanak. Vannak itt még kézmű-
ves lekvárok, magkrémek, gyümölcs-ecetek nagy 
választékban. És persze naponta friss szendvi-
csek az egyszerűtől a legkülönlegesebbekig, mint 
például a kacsamáj-pástétomos, saját készítésű 
lilahagymalekvárral. Az itt található választékot 
képtelenség lenne felsorolni! De tény, hogy vevő-
ik asztalán minden nap ott van a Veranda Deli-
kátból valami, még az ünnepeken is: a karácsonyi 
bejgli, vagy a húsvéti kalács…

A Veranda Delikát két évvel ezelőtt megsze-
rezte a Mátyásföldi strand büféjének üzemel-
tetési jogát. Azóta már az uszoda büféjét és a 
strand három büféjét is ők üzemeltetik. Vállalnak 

catering hidegkonyhai szolgáltatást is: szendvi-
csek, sütik, üdítők… 

2018-ban egy komoly elismerésben része-
sült a Veranda Delikát üzlet: elnyerte az „Év 
boltja” címet, – 92 pályázó közül az első három 
díjazott között volt – kisbolt kategóriában pedig 
első helyezett lett.

A teljesség igénye nélkül próbáltuk bemutat-
ni kerületünk egyik gyöngyszemét, ezek után 
már csak egyet tehetünk: biztatjuk a Kedves Ol-
vasót, nézzen be hozzájuk, biztosan nem fogja 
megbánni!

5 éves a veranda Delikát

Veranda Delikát • 1165 Bp. Újszász u. 43. 
(A Jókai utcánál) • Nyitva: H-P: 6-19, Szo: 
7-13-ig • Facebook: Veranda Delikát

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

Önálló helyrajzi számmal

• Zsírbontás kezelés hason: 
Kavitáció (20 perc); Izomsti-
mulálás (45 perc) Flabelos (10 
perc) 10 alkalom   
  75.000 Ft; akció: 55.000 Ft
• Végleges zsírbontás hIFU 
eljárással – has- és deréktájon 
 90.000 Ft;  
  akció: 35-60.000 Ft között
• hIFU arckezelés  
  65.000 Ft; akció: 35.000 Ft
• ThERmAgE –  

A gyógyító lézernek 3 alapvető jótékony hatása van a szerve-
zetre. Serkenti a test öngyógyító képességét, a sejtek, szövetek 
gyorsabban képesek regenerálódni, új sejtek, szövetek, sőt, új 
hajszálerek is képződnek.
• Rosacea, pigment foltok halványítása (NYÁRON Is!), gyul-
ladások, ödéma csökkentése, sebgyógyulás gyorsítása: 3.500 Ft
• safe Laseres arcfiatalítás Safe Laser géllel      15.000 Ft
• Arc + dekoltázs masszázs (peeling, gőzölés, hidratáló masz-
százs) + 15 perc Safe Laseres arcfiatalítás:        20.000 Ft
• A nyirokmasszázs ereink és immunrendszerünk tréningje. 
Nyirokmasszázs 45’ (10+1 alkalom) 49.500 Ft; akció: 33.000 Ft
• műszempilla építés bevezető áron!
              1 D 10.900 Ft; töltés: 5.900 Ft
            2-3 D 12.900 Ft; töltés: 7.900 Ft

Cégünk forgal- 
mazással is 
foglalkozik!

Magyarországi átlag sze-
rint naponta három ember ve-
szíti el a látását a diabéteszes 
retinopátia miatt. Évente ezer 
cukorbeteg vakul meg a szem-
fenék diabétesz okozta elvál-
tozás miatt. A diabéteszesek 
4,5%-a vak Magyarországon. A 
cukorbetegség előfordulása pe-
dig világszerte növekszik, egy-
re több embert, és – ami még 
aggasztóbb – egyre fiatalabb 
korosztályt veszélyeztet a 2-es 
típusú diabétesz. Éves szűrő-
vizsgálat mindenkinek ajánlott!

A cukorbetegség szövődmé-
nyei, melyek elsősorban az erek 
károsodásából fakadnak, ve-
seelégtelenséghez, diabéteszes 
láb szindrómához és a szem 
ereinek károsodásához vagyis 
retinopátiához vezethetnek.

A különböző szemfenék be-
tegségek, bonyolult biokémiai 
folyamatok által érfal-károso-
dást okoznak. A retina ereinek 
sérülése következtében az ér-
fal helyenként buborékszerűen 
kiboltosul, illetve áteresztővé 
válik, ennek következtében 
vérzések jelennek meg a látó-
hártyán. Ha a folyamat a reti-
na központi területére terjed, 
azonnal panaszt, látásromlást 
eredményez. 

Amennyiben tovább foko-
zódik az elváltozás, akkor az 
ideghártyán új erek képződ-
nek, amelyek gyengék, töréke-
nyek, így belőlük kiterjedt vér-
zés indulhat a szem belsejének 
irányába. Ez olyan mértékű 
látásromlást idézhet elő, hogy 
a beteg vakságot él meg. A fo-
lyamat nagyon veszélyes, mert 
kezdeti időszakban, ha nem a 
centrumban jelentkezik, nem 
okoz tünetet. Nincs szemgyul-
ladás, homályos látás, fájdalom, 
ami figyelmeztető jel lehetne.

A szemfenék vizsgálatával 
a kezdődő retinopátia még az 
első tünetek megjelenése előtt 
felfedezhető, valamint a cukor-
betegség, a magas vérnyomás, 
macula degeneráció, illetve ki-
bővült a szemfenéken előfor-
duló szembetegségek kiszűré-
sével.

A funduskamerás vizsgá-
lat egyik fontos eleme, hogy a 
szembogár tágítása nélkül va-
lósul meg. A kamera egy el-
sötétített helyiségben, az em-
beri szem számára nem látható 
infravörös tartományban vég-
zi a vizsgálatot, teljesen fáj-
dalommentesen. Az elkészült 
fényképeket a Semmelweis 
Egyetemen értékelik ki nem-
zetközileg képzett szakembe-
rek, klinikai orvosok felügye-
lete alatt.

Mindez pedig beutaló és több 
hónapos várólista nélkül valósul 
meg. Miután a gerő Optika is 
azon kevés üzletek közé tarto-
zik, amelyik fundus kamrával 
rendelkezik, így Önnek annyi 
a dolga, hogy felkeressen min-
ket, hogy feltérképezzük szeme 
állapotát.

Szemfenéki vizsgálat  
a cukorbetegség kiszűrésére 

a Gerő Optikában!

Bejelentkezés a vizsgálatra: (06-1) 403-0702
A vizsgálat helye: 1165 Bp. Veres Péter út 110.
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Gépi földmunka
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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

Csömörön, április 14-én a 
Szedervölgyi Lovardában meg-
rendezett versennyel immáron 
a 13. évébe lépett a nagyközség 
önkormányzata által a díjlovas 
utánpótlás fejlesztésére alapított 
vándordíj, a Csömör Kupa. A 
póni klub és a díjlovagló szakág 
közös minősítő versenyén 126 
pónis és 38 licences lovas nyer-
gelt. Utóbbiak között számos, 
a négyszögbe visszatérő régió-
beli sportoló volt, mint például 
Ignácz Réka, Begidsán Eszter, 
akik eddig a tanulmányaik mi-
att szüneteltették pályafutásu-
kat. Vizi Viktória szülése után 
ült ismét nyeregbe. Az indulók 
között Vida Réka személyében 
olyan is akadt, aki eddig csak 
szórakozásból lovagolgatott, 
majd mint közgazdász megte-
remtette magának a verseny-
sportba lépés hátterét. 

Felnőttként kezdve per-
sze rögösebb kitanulni a 
lókormányzás fortéjait, mint 
amikor 3-6 év pónizás után ke-
rül valaki a „nagyok” közé. Erre 
tipikus példa volt a XVI. kerület 
Baross utcai Szíriusz Lovardá-
ból jött Misefai Péter 0. évfo-
lyamos gimnazista esete, aki 
egy éve megnyerte a póni OB-t, 
április 14-én rajtengedélyezett, 
a Csömör Kupa május 5-ei II., 
a Pest megyei Bajnokságba is 
értékelt fordulóján, Kelemen 
Csilla lovardájában pedig már 
licencesként 8% előnnyel, 73%-
os teljesítménnyel, fölényesen 
megnyerte az E5 feladatot.   

A lovasok számának növeke-
dése húzza magával a technikai 
hátteret. A Baross utcai lovar-
dában pónis csapatot szervező 
és versenyeztető Bárdos Brigit-
ta 17 x 30 méteres fedeles épí-
tésébe kezdett. Csömörön Ke-
lemen Csilla 20 x 60 méteres, 

13. évében a Csömör Kupa

Több díjlovas, javuló körülmények

Pataky Viktória Warnstein Junior nevű lován a könnyű 
középosztály 7-es feladatában a Csömör Kupán. Fel-
készítője: Pintér Fruzsina 

műanyag elemekből álló négy-
szöget gyártatott le, amire igen-
csak szükség is volt, mert a má-
jus 5-ei II. fordulóra 213 pónis 
és 31 CDN-es nevezés érkezett. 
A nevezési rekordot szó szerint 
beárnyékolta a kitartó eső, ami 
miatt a délutáni díjugrató szá-
mokat törölni kellett. A meg-
valósult 174 start egyik külön-
legessége a Balogh-család házi 
bajnoksága volt. Balogh Anna, 
Kelemen Csilla lovardájában 
működő pónis csapat oktatója, 
a verseny egyik szervezője ma-
ga a könnyű osztály 8-as felada-
tában 64%-al karriercsúcsot ért 
el, míg Álmos öccse az előkez-
dő gyerek kategóriában 60%-
ot, Emese húga a kezdő ifik 
között – nővére Atlanta nevű lo-
ván – 61,8 százalékot teljesített. 
Kiss István vezető bíró szerint a 
húgocska lesz az, aki előbb fog 
az oktatójuk nyomába érni.  

A Csömör Kupát két for-
duló alapján Szellár Emese, a 
Csömöri LTKE lovasa nyerte. 
Edzője, Horváth Béla Bence 
2008-ban maga is a kupa győz-
tese volt. A győztes jutalma a 
sorozat fő támogatója, az Auc-
han Liget áruház tortája lett. 
Mindemellett a CDN-es felada-
tok győztesei tárgyjutalomként 
konyhai mérlegeket és szend-
vics sütőket, a pónisok Milka és 
saját márkás csokikat kaptak a 
csömöri Auchantól. 

Kép és szöveg: -izs-or

Weboldalak tervezése,
elkészítése

teljeskörû ügyintézéssel.
www.web16.hu

info@web16.hu

HONLAPKÉSZÍTÉS
garanciával

Tel: 06 (30) 873-3511

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
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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!)

Fa g
yalu

lás Favédelem

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 
gyógyu lások (referenciákkal): AUTIZMUS, ÍZÜLETI 
GYULLADÁS, PÁNIKBETEGSÉG, TÜDŐDAGANAT, 
PAJZS MIRIGY GÖBÖSÖDÉS ÉS DAGANAT, TEJÉRZÉ-
KENYSÉG, ASZTMA, ALLERGIA, MEDDŐSÉG, CU-
KORBETEGSÉG. Szív- és érrendszeri betegségek, női be-
tegségek, férfi potenciazavarok gerincbetegségek esetén is 
tudok segítséget nyújtani. Forduljanak hozzám bizalommal!

Tájékoztatás és bejelentkezés személyes konzultációra  
a következő telefonszámon:  

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

Nyerjen ajándékcsomagot

Helytörténeti keresztrejtvény 
a csömöri Auchan támogatásával

Szabó József építész neve rég feledésbe merült volna, ha nem őrzi 
meg nevét és munkásságát néhány helytörténeti füzet. Pedig számos rákos-
szentmihályi középület és villa neki köszönhető. Egy részükben tervezőként, 
másokban kivitelezőként jeleskedett. Az ifjú település születésétől, 1897-től 
találunk itt munkáját. A szentmihályi és mátyásföldi katolikus templom épí-
tésvezetője volt, megépítette a szentmihályi vágóhidat, a Béla utcai iskolát, a 
községházát (mely ma a Kölcsey iskola), a leánypolgárit (ma nevelési tanács-
adó) és a Csömöri úti iskola saroképületét (ma alsó tagozat). 

29 éven át volt a képviselőtestület tagja és évtizedekig az ipartestület elnö-
ke. 1933 …… végén hunyt el. Halálához hozzájárult az utolsó nagyszabású 
munka, a Budapesti úti református templom felépítése, mely anyagilag tönk-
retette, ugyanis az egyházközség nem tudta teljesen kifizetni a munkálatokat. 

Mi hiányzik a kipontozott helyről? A helyes megfejtők között 4 db 3000 Ft 
értékű Auchan saját márkás ajándékcsomagot sorsolunk ki, mely előzetes 
egyeztetés után átvehető a csömöri Auchan Liget áruház vevőszolgálatán.
Helyezze el a felsorolt szavakat az ábrában! Segítségül egy szót előre beír-
tunk. Helyes kitöltés esetén a színnel jelölt sorban alakul ki a végső megfej-
tés, amit a szerkesztőség címére várunk: HH 1162 Bp. Hermina út 16., 
illetve a rejtveny.hh@gmail.com e-mail címen. A megfejtésekhez nevet, 
címet és TELEFONSZÁMOT IS KÉRÜNK a kapcsolattartás érdekében.

2 betűs szavak: EM, EN, ÉS, GÓ, KE, NE, ÓZ, VA
3 betűs szavak: ALE, AMI, ATI, BEK, ISA, KAS, LES, TIN,
4 betűs szavak: ADAT, AMÁL, BORI, ETUS, IRÁN, KÁVA, KIPA, SÁRI,
5 betűs szavak: ALATT, ELEJE, EMELI, ERESZ, KORÁN,  
       VILÁG, ZALÁN,
7 betűs szavak: KAPARÓS, KEREVET, SÓDERES, TEMETÉS.

Előző számunk megfejtése: ... Petrás SÁRI ... Nyerteseink: Miskó Tamásné 
(Hunyadvár u.), Moldovánné Bényei Anna (Kerepes), Járvás János (Kistarcsa) 
és Becker Ádám (Jászhalom u.)  A nyeremények átvételének módjáról nyertese-
inket telefonon értesítjük

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

Az idén május 21-től június 
21-ig tartózkodik a Nap az Ik-
rek jegyében. A tavasz utolsó 
hónapját jelző levegős Zodiá-
kus jegyet a változó minőség-
hez sorolja az asztrológia. Aki 
ebben a hónapban született, 
magában hordozza ezt az ener-
giarendszert, mely akár szelle-
mi-gondolati, akár fizikai síkon 
manifesztálódik, egy sajátos 
mozgékonyságot mutat. 

Mit érdemes tenni ebben az 
időszakban? Mert a planéták 
valamit jeleznek számunkra. 
Azt javasolnám, hogy beszél-
gessünk egymással és ápoljuk 
a kapcsolatainkat. A kapcsolat 
alatt én a közvetlen, személyes 
e m b e r i 
részvételt 
értem. Azt 
gondolom, 
hogy min-
dent meg 
lehet ol-
dani, ha 
l e ü l ü n k 
egymással szemben. A problé-
mák rendezéséhez le kell mon-
danunk az önösségünkről. El 
kell tudnunk fogadni, hogy a 
másik ember nem csak másként 
gondolkodik, hanem másként 
is érez. Ha ezt megvalósítjuk, 
elhárul az akadály és képesek 
leszünk jól érezni magunkat a 
bőrünkben. Ez egy olyan kü-
lönleges érzés, mely előrevisz 
bennünket az életünkben.

Az Ikrek A legkí-
váncsIbb jegy. Minden 
érdekli, ami a szűkebb környe-
zetében vagy a nagyvilágban 
történik. Információkat gyűjt, 
melyeket mielőbb továbbít. 
Olyan, mint egy humán adó-
vevő készülék. Legerősebb ol-
dala a közvetítési képessége. A 
kérdés többnyire az lesz, hogy 
mit közvetít és milyen módon? 
Éles eszét, furfangos logikáját 
bármire használhatja. Sokan 
előítélettel viseltetnek a mágia 
iránt, pedig mindannyian má-
gusok vagyunk. Van egyfajta 
tudásunk, vagy képességünk, 
mellyel hatást fejtünk ki vala-
kire. Gondoljunk csak a szülő-
gyerek viszonyra vagy egy ta-
nár-diák kapcsolatra. 

A gondolatainknak terem-
tő ereje van. Akárcsak a Te-
remtőnek a kezdetekben, 
mindannyiunknak felelőssége 
van abban, hogy milyen gondo-
latokat teremtünk. Főleg akkor 
nő a gondolat ereje, ha azt ki is 
mondjuk. A földi világ bipoláris 
és ez a gondolatokra is vonatko-
zik. Vannak jó, pozitív, segítő 
gondolatok és bizony vannak 
rossz, negatív, ártó gondolatok 
is. Nem kell bizonygatnunk, mi-
csoda minőségi különbséget je-
lent egy őszinte elismerés vagy 
egy negatív becsmérlés. Már 
csak azért is megfontolandó, 

Az asztrológus gondolatai

hogy milyen minőségű gondo-
latoknak adunk teret, mert akár 
építünk, akár rombolunk, végső 
soron akár egy tökéletesen elha-
jított bumeráng, vissza fog térni 
a feladóhoz. Ezt keleten úgy ne-
vezik, hogy a karma törvénye. 
Mi magyarok a bölcsességünket 
sok esetben közmondásaink-
ba rejtettük. Amilyen az adjon 
Isten, olyan lesz a fogadj Isten. 
Persze az ember, akit időnként 
elragadnak indulatai, képtelen 
megfékezni a rossz gondolato-
kat. Néha káromkodunk. Ki jár 
pórul? Kinek lesz kárára, ha ká-
romkodik? Ha károm-kodom, 
előbb-utóbb ebből nekem szár-
mazik károm.

E hónap végén választások 
lesznek. Szavak és gondola-
tok erejével történő folyamatos 

rombolás-
nak lehe-
tünk szem 
és fülta-
núi. Sok 
a negatív 
e n e r g i a . 
Odajutot-
tunk mi, 

emberek, hogy a szépre, a jóra, 
az igazra már fel sem figyelünk? 
Az újságírók, médiamunká-
sok, közszereplők, „szakértők” 
szerepe tényleg az, hogy egy-
másra lövöldözzenek fröcsögő 
szavakkal, gyűlöletet szító ki-
fejezésekkel? Már csak azért 
sem hasonlítanám a verseny-
társaimat undorító állatokhoz, 
mert ugyebár a népi bölcsesség 
szerint mindenki magából indul 
ki. Véleményem szerint valami 
megvalósításáért kellene har-
colnunk, és nem valami vagy 
valakik ellen.

A veszély, mely a jövőben 
öreg kontinensünkre leselke-
dik, egyértelmű. Csak az nem 
látja, aki behunyja a szemét. Az 
állandó változások ellenére kü-
lönféle hitrendszerek összeve-
gyítése nem működik. Ha egy 
edénybe vizet és olajat öntünk, 
majd belehelyezünk egy vas-
szöget, kevergethetjük ítéletna-
pig, nem lesz belőle egy új elem. 

A Merkúr bolygó, ami az 
Ikrek jegyét uralja, a földi em-
bernél a gondolkodást jelöli. 
Azt javaslom, hogy merjünk 
gondolkodni, és olyan döntése-
ket hozni, melyek előrevisznek 
bennünket. Abban reményked-
ni, hogy egy puskaporos hordón 
üldögélve nem robbanunk fel, 
miközben készülünk rágyújtani 
egy cigarettára – ostobaság. A 
jelen időben tehetünk a jövőn-
kért. Legyünk szereplők az éle-
tünk színpadán, és ne csak né-
zők! Ehhez kívánok Önöknek 
tetterőt és bölcsességet!

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

Vigyázzanak magukra és 
egymásra!       Tóth sándor

Asztrológiai útmutató  
az Ikrek jegyében

BŐVÜL
AZ OTTHONTEREMTÉSI

PROGRAM
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Májusban, júniusban több újdonságot kínálunk, felfrissítettünk 
régi sétákat, ismétlünk is, és az előző számhoz képest változott né-
hány időpont.
MájUs 
22-én 10.00 PInceTÚrA, DreHer-vIllA, tűzoltómúzeum 
és a szecessziós Kőbánya: Lechner templom (Múzeumi szerdák)
24-én 19.00 HOLDVILÁGOS ZENÉS SÉTA Mátyásföldön, 
romantikus történetek a pislákoló utcai lámpák fényénél, aláfestő 
muzsikával a ’30-as évekből, 2 órában.
25-én 10.00-15.30 AZ ISMERETLEN GYÖNGYSZEM: FÓT 
- Ybl-féle Károlyi-kastély a grófné vezetésével, romantikus négy-
tornyos Ybl-templom. Jelentkezés május 21-ig!
26-án 14.00 rákOsszenTMIHályI sÉTA - kocsmától 
kilátóig. Körülnézünk vendéglőkben, melyek már száz éve is 
a közt szolgálták báltermeikkel, cigányzenekaraikkal. Útba ej-
tünk három templomot, Placid atya szülőházánál is megállunk 
egy főhajtásra. Szétnézünk az új kilátóból a Reformátorok terén. 
29-én 13.30 SÖRÖK ÉS POFONOK: sörfőzde látogatással, 
sörkóstolással a Legendában, Nagyicce barakknegyed „verekedés-
történetével”.
jÚnIUs
12-én 10.00 SCHIFFER VILLA, EPRESKERT, szecessziós 
bérházak, Andrássy úti séta, sütizés a Pallavicini palotában. (Mú-
zeumi szerdák)
15-én 9.00-17.00 veresegyHáz, a rekordok városa, 
MeDveOTTHOn-látogatással, kisvonatozással. Városnézés, 
vásári forgatag a főtéren (a legjobb lángos!), kiállítás, az építész 
mutatja be az új kerek templomot. Jelentkezés június 11-ig!
16-án 14.00 rákOsHegyI sÉTA – polgárházak és paloták. 
Ahová bemegyünk: Erdős Renée Ház, víztorony, ev. templom. (Az 
indulási helyszín a Keleti pályaudvarról 17 perc utazás, a 16. kerü-
letből 46-os busszal elérhető.) 
RÉSZVÉTELI DÍJ: Budapesti alapséták és múzeumi szerdák: 
felnőtt 1500 Ft, diák-nyugdíjas 1200 Ft, 10 éves korig ingyenes. Ki-
véve: pincetúra 1800 Ft, sörkóstolós séta és Rákoshegy 1900-1600 
Ft. Fót 2900 Ft, Veresegyház 3900 Ft, 10 év alatt 2400 Ft belépőkkel.
ELŐZETES JELENTKEZÉS szükséges, ekkor derül ki az in-
dulási helyszín: 0620/9310-800, kertvarosiidoutazo@gmail.com. 
Programváltozás lehetséges! Részletes program Kertvárosi Idő-
utazó facebook oldalán vagy hírlevélben.       benedek ágnes

Kertvárosi Időutazások: 
sörséta, medveotthon, Fót

A fóti templomot festi a kínai naiv művész

Médiatáborok kamaszoknak

A táborok többsége a tíz év alattiakat szólítja meg, pedig a kis- és 
nagyobb kamaszoknak talán még nagyobb szükségük van rá, hogy 
új közösségben, ismeretlen terepen próbálják ki magukat, éljenek 
meg nem hétköznapi élményeket. A mobiltelefontól és a számító-
géptől nehéz őket elmozdítani, és Benedek Ágnes médiatáboraiban 
nem is próbálkoznak ezzel, illetve csalafinta módon mégis! 

Siófokon, a bentlakásos filmforgató táborban június 24-30-ig rö-
vidfilmeket forgatnak a diákok, helyzetgyakorlatok, közös forgató-
könyvírás és operatőr segítségével.

A sashalmi médiatábor idén az Astoria mellé költözik. Au-
gusztus 12-16-ig bejárós formában, naponta 9.00-16.30-ig a média 
számos oldalát megismerik a fiatalok. Belebújnak egy youtuber 
bőrébe, alkotnak, elmélyednek az internet bugyraiban, média-
szakemberekkel találkoznak, szerkesztőségeket látogatnak meg. 
Igény szerint közös indulás-érkezés lesz Mátyásföldről és az Örs 
vezér teréről.

A táborokba 5-11. osztályt végzetteket várnak.
Részvételi díj: a bejárós táborban 28.000 Ft, a bentlakásos tá-

borban 48.000 Ft. 3000 Ft kedvezmény nagycsaládosoknak vagy 
testvérrel érkezőknek.

Információ: cikkek, fotók, videók a régi táborokról: http://
mediatabor.uw.hu; telefon: 20/9310-800; email: mediatabor@
gmail.com.

Filmfelvétel élő súgógéppel
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Ingatlan, lakás
Rákosszentmihályon, a János 
utcában 300 n-öl telken összkomfortos 
családi ház eladó. A házban három össz-
komfortos lakás lett kialakítva, külön 
bejárattal, többgenerációs együttélésre 
is alkalmas. Kisebb javítások szüksége-
sek az ingatlanon, de így is használható. 
Tel: 06-30-388-2136

eladó 56 nm-es lakás tulajdonostól a 
16. kerületi Erzsébet-ligetben. 4. emele-
ti, nemrég felújított,  amerikai konyhás, 
légkondícionált, a társasház kívülről szi-
getelt. Tel: 06-30-660-1414 

Vennék a XVII. kerület központjában 
50 nm körüli, liftes házban lévő lakást 
második emeletig, készpénz-fizetéssel, 
júliusi költözéssel. Tel: 06-30-543-2166

BalatonfelVidéken, Tapolca és 
Szigliget között, Raposkán 1078 nm-es 
építési telek csatornázva, bekerítve, ter-
mő gyümölcsfákkal eladó, ára: 4,5 millió 
Ft. Tel: +36-30-3635-936

Eltartás

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

Keres, csere

autóVal rendelkező, fiatal, dolgozó 
házaspár házimunkáért, illetve gondo-
zásért cserébe lakhatási lehetőséget 
keres Budapesten vagy környékén. Anya-
gi háttérrel rendelkezünk. Tel: 06-70-395-
9909

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

Kiadó

kiadó szobát keresek Zuglóban vagy 
a XVI. kerületben! Leinformálható, biztos 
jövedelemmel és m.hellyel rendelkező 

középkorú férfi vagyok! Hívjon bátran, 
minden meg oldás érdekel ! Tel : 06 30 
457 4588

Állás, munka
kistaRcsai munkahelyre, azonnali 
kezdéssel, teljes munkaidős állásra, ta-
karító pozícióba munkavállalót felve-
szünk. Bérezés alakulása a KJT. szerint. 
Jelentkezéseket, önéletrajzokat a 
papnek@lutheran.hu email címre, vagy 
postán a 2143, Kistarcsa, Szent László 
u. 2. címre várjuk. Érdeklődni munkaidő-
ben a 06-20/824-8000 telefonszámon 
lehet.

nagytaRcsa ipaRi parkjában nyí-
ló műanyag-feldolgozó üzemünkbe mun-
katársakat keresünk az alábbi pozíciók-
ba: gépkezelő; betanított munkás; 
műszerész-villanyszerelő; lakatos; 
gépkocsivezető. Előny: műanyagipari 
tapasztalat. Amit kínálunk: hosszú távú 
munkalehetőség; versenyképes fizetés; 
családias munkakörnyezet; a munkába 
járás támogatása. Az önéletrajzokat az 
alábbi e-mail címre várjuk: redonyfarm@
gmail.com További információ: Redőny-
farm Kft., 70-376-7931

kőműVes mellé segédmunkást kere-
sek. Érdeklődni munkanapokon 8-16 óra 
között, tel: 06-10-400-0798

idősgondozást vállalok. A Magyar 
Máltai Szeretetszolgálatnál dolgoztam, 
mint önkéntes ápoló. Tel: 06-30-292-2881

családi házhoz a XVI. kerületben 
megbízható takarítót keresek. Érdeklőd-
ni munkanapokon 8-16 óra között, tel: 
06-1-400-0798

nyugdíjas kerti segítőt keresek he-
ti 1 alkalomra. Tel: 06-30-393-4637

nyugdíjas vagy egyetemista sofőrt 
(B jogosítvány) keresek heti 2x5 órás 
munkára. Érdeklődni munkanapokon 
8-16 óráig, tel: 06-1-400-0798

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

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

Adásvétel
almási katalin készpénzért vá-
sárol értékbecsléssel bútorokat, festmé-
nyeket, dísztárgyakat, porcelánokat, 
szobrokat, órákat, csillárt, hangszert, 
könyveket, szőrmét, bizsukat, teljes ha-
gyatékot, díjtalan kiszállással, hétvégén 
is. Tel: 06-20-544-0027

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!

négy égőfejes, gázsütős Pelgrim gáztűz-
hely 17 ezer Ft-ért eladó. Tel: 06-20-465-
9834

juhaR színű, jó minőségű, használt 
német gyerekbútor eladó. Sarok ruhás-
szekrény, komód, és kiságy is van hozzá. 

Születéstől 10 -12 éves korig használha-
tók a szekrények. Érdeklődni: 06-30-
9706-619

súlyzókészlet (használt) eladó! 4x2 
kg-os tárcsa, 2x5 kg-os tárcsa, valamint 
súlyzórúd és 4db új tárcsa rögzítő, össz-
súly: kb. 20 kg. Ára: 12600 Ft. Tel: 06-20-
517-0307

zenekaRi erősítő: 2x140W-os Castone 
végerősítő, 2019. áprilisig volt garanciális, 
használatlan, kedvező áron eladó. Tel: 06-
30-414-5400

eladó 4 személyes sátor, 9 db bontatlan 
Merinói szőrmetakaró-garnitúra, digitális 
bolti mérleg árkijelzéssel, kb. 30 l-es zo-
máncos lekvárfőző fazék. Tel: 06-20-216-
8302

kétkeRekű, újszerű kukakocsi 110 li-
teres kerek kukához eladó, ár: 6900 Ft. 
Tel: 06-20-517-0307

Jármű
kia pRide komBi bal első ajtó, jobb 
hátsó ajtó, motorháztető, hátsó lökhárí-
tó príma rozsdamentes állapotban eladó. 
Tel: 06-20-9392-658

9639, XVI. Veres Péter út 112. (Gerő 
Optika mellett)

Vállalkozók 
ajánlatai

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

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

féRfi – női – gyeRmekfodRász 
házhoz megy: 405-1753, 06-70-576-
2778

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

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-

Oktatás
gitáRoktatás. tel: 06-20-922-0086

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

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

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

anGOl nyelvoktatás kicsiknek és nagyoknak 
kedvező áron. Igény szerint házhoz megyek. 
Tel: 06-30-629-1965

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

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: 7500 Ft
10 alkalmas: 6700 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. 5. szám  
2019. május 15.

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 június 12-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 június 17-én reggel 6-tól 8-ig

apRóhiRdetések feladása az inteRnetRe és a nyomta-
tott újságBa. Apróhirdetési portálunk a következő címen talál-
ható meg: http://apro.helyihirek.hu. Itt az olvasók önállóan felad-
hatják apróhirdetéseiket, illetve ingyenesen feltesszük, ha a szöveget 
postai levélben vagy e-mail útján eljuttatják a szerkesztőségbe (HH, 
1162 Bp. Hermina út 16.; e-mail: hh@hh16.hu). 
A nyomtatott újságba egy 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. június 6.

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.

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

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

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

elhanyagolt keRtek takaRí-
tása, ágdarálás, fakivágás, zöldhulla-
dék elszállítás, tuskómarás, darus mun-
ka 2,7 tonnáig (darus áruszállítás). Tel: 
06-30-998-0119

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

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

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 Csilláros, 
VII. ker. Hevesi S. tér 3. Tel: 3212-972, 
06-30-395-0567

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A-Z Irodacentrum: irodatechnika, 
fénymásolók, karbantartás.  

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

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

KONTÉNERES

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

sitt, föld, sóder,
homok szállítása:

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

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)

Nagytarcsa ipari parkjában
nyíló mûanyag feldolgozó

üzemünkbe

munkatársakat keresünk
az alábbi pozíciókba:

Amit kínálunk:

Elõny: mûanyagipari tapasztalat

– gépkezelõ
– betanított munkás
– mûszerész-villanyszerelõ
– lakatos
– gépkocsivezetõ

– hosszú távú munkalehetõség
– versenyképes fizetés
– családias munkakörnyezet
– a munkába járás támogatása

Az önéletrajzokat
az alábbi e-mail címre várjuk:

redonyfarm@gmail.com

További információ:
Redõnyfarm Kft.,

+36-70-376-7931

1% kérés a Beszédjavító 
Általános Iskola tanulói javára
A Lépésenként Alapítvány – a Göllesz Viktor intézmény Be-

szédjavító Általános Iskolájának tanulói alapítványa – a  támoga-
tásokból tudja megvalósítani a Szent Imre utcai tagintézménybe 
járó beszédfogyatékos gyermekek egyéni fejlesztését is biztosító 
speciális eszközök beszerzését, amelyek az oktatást hatékonyab-
bá, színvonalasabbá teszik. Jelenlegi projektünk a digitális oktatás 
fejlesztése, az ehhez szükséges eszközök, programok beszerzése. 
Szeretnénk, ha minden osztályban megvalósulhatna a digitális 
eszközök használata a tanórákon. Ehhez kérjük az Ön – vagy cége 
– önzetlen segítségét, adója 1 százalékának felajánlását. 

A lépésenként Alapítvány adószáma: 18160800-1-42
Köszönettel: Tarnai Klára, az alapítvány elnöke és Ruskóné Galánfi 
Klára. az alapítvány titkára, a beszédjavító tagintézmény vezetője

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

Anikó mini fodrászat az Attila utcában

Gyalog Anikó, az Attila utca 18. szám alatt található fodrászat ve-
zetője, több mint harminc éve dolgozik női fodrászként a kerület-
ben. Korábbi vendégei a Vénusz szövetkezeti fodrászatokban ta-
lálkozhattak vele. Pár éve nyitotta meg a családias fodrászatát az 
Attila utcai ház mögötti önálló épületben. Aki hozzá jár, mindenki 
dicséri. „Nagyon örülök, hogy rátaláltam Anikóra – mondja egy 
vendége, Éva. – Igazi mestere a hajvágásnak, kellemes, kulturált 
az üzlet, rend és tisztaság van, jó idejönni – általában még vára-
kozni se kell.” Gyalog Anikó elérhető a 06-30-294-0214 számon.

Társkereső
ÖRs vezér tere környéke, illetve a gödöllő 
HÉV vonaláról keresem nemdohányzó, 
magas, szintén életvidám páromat. Én 162 
cm magas, teltkarcsú, független, mosoly-
gós, 70 éves hölgy vagyok. A kirándulást, 
táncot és értelmes, tartalmas beszélgeté-
seket szeretem. A délutáni órákban várom 
telefonos jelentkezését. Tel: 06-20-803-
1560

Vegyes
héVízen a Napsugár üdülőszövetke-
zetben 2 X 2 hetes, másfél szobás (4 
személyes) üdülési jog eladó. +36-70-
297-3833

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 
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

Újdonságok a Sashalmi Könyvtárban
GYEREKEKNEK AJÁNLJUK:
MARGIT AUER: MÁGIKUS ÁLLATOK ISKOLÁJA; bOs-
nyák VIKTÓRIA: UNIKORNIS ÉGEN, FÖLDÖN; WANDA 
cOven: GARABONCI GRÉTI TÁBORBA MEGY; gÉvAI 
CSILLA: MESE HABBAL, SZÜLINAPPAL; szAkács-
nAgy ZSUZSA: KERTI MÓKA: NÖVÉNYNEVELÉS GYE-
REKEKKEL
FELNŐTTEKNEK:
ROSS KING: BRUNELLESCHI KUPOLÁJA : A FIREN-
ZEI DÓM ÉPÍTÉSÉNEK TÖRTÉNETE; v. kUlcsár IL-
DIKÓ: ANYÁK, NAGYIK ÉS MÁS SZENT ŐRÜLTEK : 
SZERETNÉLEK(PONT)JAJ!; ERLEND lOe: LELTÁR; J. K. 
rOWlIng : HALÁLOS FEHÉR : CORMORAN STRIKE SO-
ROZAT; vAss VIRÁG: AZ ÖRÖKKÉ RÖVID TÖRTÉNETE; 
V. KULCSÁR ILDIKÓ: ANYÁK, NAGYIK ÉS MÁS SZENT 
ŐRÜLTEK : SZERETNÉLEK(PONT)JAJ!

Sashalmi Könyvtár, 1163 Veres Péter út 53. Tel: 403-0813

A Hetedhét Könyvtáron át program május 26-ig tart, védnö-
ke a kerületben Kovács Péter polgármester. A kerületben 20 
beiratkozó gyerek jutalomban részesül. Díjkiosztó ünnepség a 
sashalmi könyvtárban lesz június 6-án 13 órai kezdettel. To-
vábbi részletek megtudhatók a könyvtárban.

Esővízgyűjtő igényelhető!
Az esővíz locsolási 

célű gyűjtése igen nép-
szerű a Kertvárosban, 
ahol külön rendelet in-
tézkedik arról, hogy ki 
igényelhet ilyen tartályt 
és mennyi ideig kell azt 
megőrizni. Mindmos-
tanáig jelentős sorállás 
volt a tartályokért, most 
azonban megnöveked-
tek a pénzügyi források, 
s már hirdetni is kell a 
lehetőséget, hogy a sok-sok tartály valóban el is fogyjon. A képen látható 
tartály igényelhető 310 literes és 510 literes változatban. Igénylés menete: 
ügyfélszolgálaton leadott jelentkezési lappal. Megjelölve melyik méretet 
kérik. (Ingyen kiszállítással biztosítja az önkormányzat.) A tartályhoz tető 
és kifolyócsap tartozik. Jelentkezési lap az Ügyfélszolgálaton, vagy Önkor-
mányzatunk honlapján a vonatkozó rendelet: Budapest Főváros XVI. kerü-
leti Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 2.) önkormányzati 
rendelete a lakossági esővíz-hasznosítás támogatásáról alatt található.

átépítik a jókai úti elVálasztó zÖldsáVot 
a Hu nyad vár utca és az Újszász út között. A munkála-
tok során számos új parkolót fognak kialakítani az eddigi 
zöldfelületen, és hársfákra cserélik a jelenleg ott találha-
tó gömbakácokat. Az Újszász utca felé eső részen meg-
szélesítik a kutyafuttatót, és ott is lesz néhány parkoló 
az ott lakók részére. Az átalakítás a Jókai út közterülete-
inek komplex megújítása részeként történik.

Veszélyes paRkolás. Egy nagyméretű dobozos teherau-
tó parkol rendszeresen a Futórózsa utca és a Margit utca keresz-
teződésében, jelentős mértékben akadályozva ezzel a biztonságos 
kikanyarodást. A Margit utcán, a város felől általában nagy iram-
ban jönnek az autók, a kikanyarodók számára viszont nem látsza-
nak a teherautótól. A közterület-felügyelők a kérdésben nem tud-
nak intézkedni, mivel a dobozos autó a saroktól öt méterre áll, ami 
szabályos. Az más kérdés, hogy ez ilyen járműveket csak telephe-
lyen szabadna tárolni, ez meg itt áll naphosszat. Ha valakinek van 
ötlete arra, hogyan lehet ezt a helyzetet megoldani, kérjük írja meg 
levélben a hh@hh16.hu címünkre. Köszönjük.
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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!

Ariston Clas One 24 KW kombi 278.500,-

Baxi Príme 24 KW kombi 262.000,-

Remeha Tzerra 24 KW kombi 309.000,-

Concept törölközõszárítós radiátor 600x1200 18.300.-

Geberit Duofix Basic tartály+nyomólap+csésze 69.500.-

Medo zuhanyfolyóka 790 mm 23.000,-

Mofém Eurosztár mosdó csaptelep 7.700,-

WC ülõke – antibakteriális, rozsdamentes zsanér 3.700,-

Hajdu Z-80 ERP villanybojler 56.000,-

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

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

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

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

márkakereskedõ

Nyitva tartás: H-P: 7:00-17:00

STIHL
AKCIÓ!

Zenei és egyéb programok 
a Legenda Sörfőzde Centerben

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

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!

#fi gyelmesen egymásért

Európai Szociális
Alap

NVSZ_185x130mm_kreatív4.indd   1 2018. 11. 30.   10:22:47

A koncertek két zeneteremben 20 órától egyidőben zajlanak
Május 17., péntek:  • Blues Steel koncert  • Capri Country koncert
Május 18., szombat: • Tompox koncert  • Dust ‚N Bones koncert
Május 19., vasárnap: •  Country táncház
Május 24., péntek: • Historica koncert  • Moonflower koncert
Május 25., szombat:
 • Shadows Hungary Band koncert • Filtol & Beatangok koncert
Május 31., péntek:  • Front koncert    • Six Tone koncert
Június 1., szombat:
 • Retroll zenekar koncertje • Blues Company koncert
Június 7., péntek:
 • Sun Girls =ABBA Tribute) • Domino Rock Band koncert
Június 8., szombat:
 • Party Face koncert • Fekete Pont kislemezbemutató koncert
Június 14., péntek:     • Flood in the Dessert koncert
Június 15., szombat:
 • Tompox koncert • BPM együttes koncertje
Június 16., vasárnap: • Tarnai Rock Band koncert
Jegyek kaphatók a helyszínen vagy előrendelhetők a +36-30-793-
2834 vagy a +36-30-308-5976 telefonszámon.

A 80-as számú Rákos-Hatvan vasúti 
fővonal részleges, a nagyobb pályase-
besség érdekében kisebb ívkorrekció-
kat is tartalmazó átépítéseként, a NIF 
Zrt. beruházásában közúti felüljárót 
kap a Tarcsai út a Czeglédi Mihály út 
irányában és a Cinkotai út. Utóbbi he-
lyen hétköznap délutánonként nemegy-
szer a Bökényföldi úti torlódik a so-
rompó szabad jelzésére váró kocsisor. 

Mindkét felüljáró elhelyezése és for-
galomtechnikai kapcsolata adott némi 
mérnöki leckét. A Tarcsai út és a Czeg-
lédi Mihály út ívesen köthető össze, a 
Cinkotai úti felüljáró déli oldala pedig 
egykoron a Rákos-patak árterülete 
volt. Ezért ott a terepszinttől egy mé-
teres mélységig talajcserére is szükség 
volt.  -izs-or

Új vasúti felüljárók a Cinkotai és a Nagytarcsai úton

Felvételünk a Cinkotai úti felüljárónál készült, ahol már állnak a közúti felüljáró lábai
Nagyon jól sikerült a CIVIL16 Egyesület első nyugdíjas talál-

kozója. A következő találkozó 2019. május 30-án lesz délután 4 
órai kezdettel ugyanott, a Legenda Sörfőzde Centerben (Bp. 16. 
ker., Kövirózsa utca 8/c, a Lándzsa lakótelep mögött). Ismét zenés-
énekes produkciókkal készülünk.

A következő műsor egyik, már biztos fellépője Jánoki Márió 
zongorista és énekes 
fiú. Születésekor egy 
orvosi műhiba követ-
keztében elveszítette 
látását. A kerületben 
él, szabadidejét a zene 
tölti ki. Fejből játszik 
több száz zenét. Már 14 
évesen Aranyharang-
díjat kapott. 2010-ben 
és 2011-ben Bécsben 
arany fokozatot szerzett zongora kategóriában. 2011. december 2-án 
Győrben Uniós Jelenlét Művészeti Díjjal tüntették ki. 

Várunk mindenkit szeretettel! A belépés ingyenes! A helyszínen 
étel-ital fogyasztásra is van lehetőség.

Részletek a 06-30-257-1630-as telefonszámon 
vagy a www.civil16.hu oldalon.

Nyugdíjas klub a Legendában 

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!

– havi rendszerességgel


