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XVI. Veres Péter út 85-ben

Információ:
Jelentkezés:

K és CS: 16-19
H-P: 8-12-ig, és

+36-30-950-2993

15 féle bélszín étel
napi
menü 1090 Ft

ételkiszállítás

Esküvõk, rendezvények

Disco bérelhetõ!

Étkezési

utalvány

SZÉP

kártya

1161 Csömöri út 80. 405-3768

www.submarinestation.hu

Étterem

új ételekkel

Nézd nálunk
a sportköz-
vetítéseket
kivetítõn
és TV-n!

NAGYICCE
PATIKA

Tel: 401-0078

ÁLLANDÓ
ÜGYELET!

Használja
KEDVEZMÉNYES

KÁRTYÁJÁT!

1163 Budapest,
Veres Péter út 11.

4. oldal

Gyorsan finomat!

Kiszállítás a környéken INGYENES!

www.pizza16.hu

06-30-416-16-16

Minden nap
nyitva:

Rendelés: 1-416-16-16
11-22-ig
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CS 80 Kft.
A PANASONIC klímaberendezések

magyarországi hivatalos márkaképviselete

Vállaljuk:
- Lakossági komfort klímák,
- Ipari és Technológiai berendezések,
- Levegő-víz hőszivattyús rendszerek,
- Panasonic HIT napelemes rendszerek tervezését, kivitelezését

Klíma értékesítés, szerelés, tervezés és szaktanácsadás!

A Panasonic klíma berendezésekre 5 év garanciát is vállalunk!

1161 Budapest, Csömöri út 80.  Nyitva: H-P 8.30 - 17.30
Telefon: 401-3090, 401-3098, +36-20-263-3399

www.cs80.hu              www.panasonics80.hu

CS 80 Kft.
A PANASONIC klímaberendezések

magyarországi hivatalos márkaképviselete

Vállaljuk:
- Lakossági komfort klímák,
- Ipari és Technológiai berendezések,
- Levegő-víz hőszivattyús rendszerek,
- Panasonic HIT napelemes rendszerek tervezését, kivitelezését

Klíma értékesítés, szerelés, tervezés és szaktanácsadás!

A Panasonic klíma berendezésekre 5 év garanciát is vállalunk!

1161 Budapest, Csömöri út 80.  Nyitva: H-P 8.30 - 17.30
Telefon: 401-3090, 401-3098, +36-20-263-3399

www.cs80.hu              www.panasonics80.hu

Cím: XVI. Veres Péter út 32-34.

Telefon: (1) 403 5894A HÉV ÁLLOMÁS MÖGÖTT

Nyitva tartás: H-P: 8.00-20.00 óráig

Havonta akciós termékek 20-30% kedvezménnyel!

Akciós újságunkat keresse a postaládájában és a Sashalom Patikában!

Hasonlítsa össze patikánk árait más gyógyszertárak áraival!

Nyerjen ajándékcsomagot

Sashalmi Galéria
Megnyitottuk üzletünket

a Sashalmi Piacon.

tört- és fazonaranyat,
ezüsttárgyakat,

festményeket,
porcelánokat,

faliórákat,
zsebórákat,
karórákat,

régi pénzeket,
kitüntetéseket,

bútort.

INGYENES KISZÁLLÁS

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

Tel: 06-20/378-3575

Sashalmi Galéria

INGYENES KISZÁLLÁS

Készpénzért vásárolunk:

Jazzmania
Big Band

Szabadtéri koncert
az ErzsébetligetbenINGYENES!

augusztus 23. péntek 20:30       

Sose halunk meg
augusztus 30. péntek 20:30       

Megáll az idő

LIMoKertmozi
a színház előtti téren

INGYENES!

2019. SZEPTEMBER 6. 19:00

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

2. oldal
Balesetek, tűzesetek

他們賣了伊卡魯斯
(Eladták az Ikarust)

Faültetési akció a XVi. kerületben
Az Önkormányzat 2019-ben is meghirdeti az őszi lakossági fa-

ültetési akciót, melynek keretében igényelhetőek díszfák a lakóház 
előtti zöldsávba, közterületre, amelyeket az Önkormányzat ingye-
nesen biztosít. Földlabdás példányok igényelhetők, egy cím elé 
maximum öt darab fa. Az ültetőgödröt az igénylőnek kell kiásni.

Igényelhető fajták: Hárs, juhar és kőris; pirosvirágú vadgeszte-
nye, lepényfa, gömbkőris, csörgőfa, és sárga kőris, gömb ezüsthárs 
és törökmogyoró; Galagonyafa, díszkörte, alacsony juhar, díszal-
ma és gömb csepleszmeggy. Jelentkezni lehet írásban a Budapest 
Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kör-
nyezetvédelmi Irodájánál a 1163 Budapest, Havashalom utca 43. 
címen, illetve e-mailben: kornyezet@bp16.hu szeptember 16-ig. 
Részletes feltételek itt: www.bp16.hu

Tovább épül  

Ikarus nap
a Reformátorok tere

4. oldal

2019. szeptember 14.  
10-19 óráig ikarus pálya

Szent István-napi ünnepségek
3. oldal
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100 éves lett Bálint gazdaAugusztus 11-én 17 óra után 
Ford és Seat típusú személyau-
tók karamboloztak az Örs ve-
zér tere 1-nél, senki nem sérült 
meg.

Lehasadt faágak
Július 29-én a Mexikói út 21. 

alatti lőtér udvarán faág hasadt 
az ott álló két járműre, nagyobb 
kár nem keletkezett.

Augusztus 2-án 15 méteres 
faág hasadt le a járdára a Bátho-
ri István parkban.

Augusztus 3-án a Gyarmat 
utca 93. előtt ötméteres faág ha-
sadt villanyvezetékre. motoros 
létra és motoros fűrész segítsé-
gével távolították el.

Lakásfelnyitás
Július 20-án motoros létrá-

val, az ablakon át mentek be a 
tűzoltók egy Hungária körúti, 
negyedik emeleti lakásba, ahol 
egy mozgáskorlátozott, elesett 
ember várta a segítséget.

Július 29-én idős személy el-
esett negyedik emeleti lakásá-
ban a Hungária körút 104-ben. 
A raj károkozás nélkül ment be.

Augusztus 7-én délelőtt egy 
Zsálya utcai, negyedik emeleti 
lakást törtek fel, mert idős lakó-
ja több napja nem adott életjelet 
magáról.

Augusztus 9-én délután idős 
személy lakásában elesve kért 
segítséget a Hungária körúton. 
Motoros létrával az erkélyen át 
mentek be a tűzoltók, és segí-
tettek lehozni a sérültet a men-
tőknek.

Égő lomok
Július 31-én éjfélkor a Lebs-

tück Mária utca 56-nál 50 négy-
zetméteren égett a lomtalanítási 
hulladék egy négyemeletes tár-
sasház mellett.

Mentés liftből
Augusztus 3-án délelőtt egy 

Angol utcai irodaház alagsori 
szintjén a liftbe szorult egy utas. 
Az egység a lift ajtaját kulccsal 
kinyitva szabadította ki.

Kutyamentés
A Gvadányi utca 52-ben egy 

kutya feje és két mellső lába 
beszorult az ajtó biztonsági rá-
csába. A tűzoltók pedálvágóval 
szabadították ki augusztus 9-én 
délután.

Gázolt a vonat
Augusztus 11-én 21 órakor 

a Mexikói út 71-nél halálra 
gázolt a vonat egy embert. 
A raj a körülbelül 30 fő utas 

átszállításánál nyújtott segít-
séget.

XVI. kerület
Beszorult a kutyaólba!
A Kézbesítő utcában egy 

ember elesve beleszorult a ku-
tyaólba. Mire a raj kiért, a men-

tőszolgálat emberei már kimen-
tették a szorult helyzetből július 
12-én este – valószínűleg kutyá-
ul érezhette magát...

Fakárok
A Bársony István utca 10-nél 

csőtörés okozta víz kimosta egy 
fa gyökereit, ami vészesen meg-

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,-

175,-/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 – 63.690 Ft

Biztos pontok kft.

Szent István-napi ünnepségek

Lakótelepi környezetszépítők

Tűzoltósági hírekXIV. kerület
Közlekedési mentések

A Nagy Lajos király útja 215-
nél, az M3-as kivezető szaka-
szán szalagkorlátnak ütközött 
egy Renault Thalia július 12-én 
10 óra után, senki nem sérült 
meg. A tűzoltók a korlát lesza-
kadt részét eltávolították, a ki-
folyt olajat semlegesítették.

Július 15-én kora délután a 
Nagy Lajos király útja 134. előtt 
villamos karambolozott egy 
Honda személyautóval, szemé-
lyi sérülés nem történt.

A Kerepesi út 78. előtt, a Ró-
na utcánál Saab, Toyota Yaris, 
Opel Astra és Skoda Octavia 
ütközött össze július 19-én 14 
órakor. Egy könnyű sérültet a 
mentők a helyszínen elláttak.

Július 23-án reggel az Erzsé-
bet királyné útja 10. előtt a 3-as 
villamossal ütközött egy VW 
Golf, sérülés nem történt.

Másnap 17 órakor az M3-as 
bevezető szakaszán, a Tenger-
szem utcánál a tetejére borult 
egy Chevrolet Spark, egy sze-
mély megsérült.

Augusztus 1-én 15 órakor 
Ford és VW személyautók üt-
köztek össze a Mogyoródi út 32. 
előtt, sérülés nem volt.

Augusztus 2-án délben Su-
zuki Ignis és Renault Megane 
„találkozott” a Dózsa György 
út és Andrássy út sarkánál. Az 
oldalára borult Suzuki forgalmi 
akadályt képezett, melyet a raj 
megszüntetett.

Augusztus 4-én éjjel a Foga-
rasi út és Várna utca sarkán ta-
xi ütközött egy Suzukival, két 
személy megsérült. A forgalmi 
akadályt VIII/szállító segítségé-
vel megszüntették.

Augusztus 6-án 20 óra után 
a Fogarasi út 121-nél Volvo, 
BMW és VW Golf karambolo-
zott, egy sérültet a mentők kór-
házba vittek.

Augusztus 9-én 12 óra 54 
perckor a Pillangó parkban álló 
Suzuki Swifthez hívták a rajt: 
az üzemanyag betöltő túlfolyó-
ján üzemanyag folyt az útra. 
Délután 16 órakos a Hermina út 
37-nél Suzuki Wagon ütközött 
egy Ford Mondeoval. A Suzuki 
sofőrje a baleset után elhagyta a 
helyszínt.

dőlt. A tűzoltókat július 14-én 
este riasztották.

A Rákospalotai határút 51. 
előtt ikertörzsű fa egyik ága a 
kerítésre szakadt július 14-én 
délelőtt – a tűzoltók motoros 
fűrésszel távolították el a rakon-
cátlan ikret.

Július 23-án a Főhadnagy ut-
cában egy lehasadt ág a szom-
szédos fára támaszkodva jelen-
tett balesetveszélyt.

Egy Újszász utcai telephe-
lyen gázpalack-tárolóra és fé-
szerre dőlt egy nyárfa július 
30-án.

Kizárta magát
Dóra téri, második emeleti 

lakásából kizárta magát a lakó 
július 18-án délelőtt. A tázoltók 
létrával érték el a második eme-
leti lakás erkélyát, majd ott a 
nyitott erkélyajtón a lakásba jut-
va kinyitották az ajtót

Kiszakadt vezeték
Július 31-én az András utcá-

ba szólt a riasztás: a ház falából 
kiszakadt egy régi Matáv kábel 
rögzítése, és az úttestre ereszke-
dett a drót. A tűzoltók egy má-
sik kábelhez rögzítették fel.

Közlekedés
Augusztus 4-én délután a 

Csömöri és Rákóczi út sarkán 
BKV-busz ütközött egy Suzu-
kival, melynek vezetőjét megfi-
gyelésre kórházba vitte a mentő.

Füst jött a lakásból
Augusztus 12-én jelentették, 

hogy füst szivárgott ki a Molnár 
István sétányon, egy második 
emeleti lakásból. A raj erővel 
behatolt a bejárati ajtót felfeszít-
ve. Bent személyt nem találtak, 
a tűzhelyen hagyott ételmara-
dék füstölt.

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

Akácméz 2.400,-
Vegyesméz 1
Hársméz

.550,-
2.300,-

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

Rendeljen mézet a termelõtõl!

www.termeloimagyarmez.hu

Marci bácsi méhészete

Ingyenes házhozszállítás*

Villámcsapás miatt kigyulladt a tetőszerkezet. A 
XVI. kerületi Templom utcában lévő kétlakásos ikerház 
lakói július 28-án, az átvonuló viharfront idejében villám-
lást és mennydörgés-szerű hangot észleltek, majd a kon-
nektorokból füst csapott ki, szikrázás közepette, majd 
kigyulladt felettük a tető mind a 250 négyzetméteren. 
Hiába volt a közelben a jóval magasabb teplomtorony, 
a villám valamiért az ő házuk burkolatlan fém-alumíni-
um kéményét választotta becsapódási helyül. Az égő 
tetőszerkezetet a fővárosi hivatásos tűzoltók és a zug-
lói önkéntes tűzoltók oltották el, de így is igen nagy kár 
keletkezett.  • A villámok egyre vadabbak és szeszélye-
sebbek lettek az utóbbi időben. Nemrég leszaggatták a 
20 kV-os hálózatot, amit mellesleg a villámcsapás elvi-
selésére méreteztek. A fentiekhez hasonlóan rendszeres 
háztüzeket is okoznak – aki biztonságban akarja tudni a 
házát, szereltessen fel villámhárítót.

kigyulladt a melléképület. 
A járókelők szóltak a Béla ut-
cai ház tulajdonosának, hogy 
az ingatlannál lévő mellék-
épület kigyulladt augusztus 
5-én. A tűzoltók egy sugárral 
oltották a teljes terjedelmé-
ben égő, mintegy tíz négy-
zetméteres építményt. Kide-
rült, hogy a melléképületben 
két PB-gázpapack is találha-
tó, ezeket visszahűtötték, és 
kivitték, nehogy a túlhevülés-
től felrobbanva nagy bajt csi-
náljanak. A melléképületben 
lévő minden szerszám és bú-
tor megsemmisült.

locsolóautóVal ütközött. Valószínűleg elbambulhatott 
az a taxis, aki augusztus 8-án hajnalban a Hungária kör-
úton egy útlocsoló tartálykocsinak hajtott nagy sebesség-
gel. A fizika törvényeit követve a locsolókocsi alig mozdult, 
míg a Renault rommá tört, a roncsba szorult, súlyosan sé-
rült taxist a tűzoltóknak kellett kivágni a kocsiból. Az út-
testre került rengeteg olajat az FKF takarította fel.

leégett az impozáns te-
rasztető. Lángra gyulladt 
(valószínűleg elektromos 
zárlat miatt) egy tetőterasz 
ötven négyzetméteres fa-
szerkezetű burkolata au-
gusztus 8-án a 17. kerüle-
ti Anna utcában. A fővárosi 
hivatásos tűzoltók három 
vízsugárral előbb körülha-
tárolták, majd teljesen elol-
tották a lángokat.

nekiment a motoros. A HÉV alatti átjárót óvatoskodva 
megközelítő Hyundai személyautót ért utol egy motoros 
augusztus 2-án délelőtt Gödöllőn, a Ganz Ábrahám utcá-
ban. A terepet a gödőllői tűzoltók tisztították meg.

A karcsúorsó korszerű, köny-
nyen ápolható koronaforma. 
Almánál hazánkban is elter-
jedt, körténél kevésbé. Csont-
héjasoknál is alkalmazható. 
Törzsmagassága 50–60 cm, a fa 
2–2,5 m magas. Tenyészterület 
igénye 4–8 m2/fa. A karcsúorsó 
koronaforma jellegzetessége, 
hogy csak a korona alapjánál 
van erősebb 3–4 vázága, a ko-
rona többi részét különböző ko-
rú termőgallyak alkotják.

– Isten éltessen, Gyuri bá-
csi, de jól nézel ki, a századik 
születésnapodon – köszöntötte 
Bálint gazdát háza teraszán Ko-
vács Péter polgármester. – Hoz-
tam egy kis ajándékot – nyújtott 
át egy díszes ajándékkosarat.

– Jaj, köszönöm, de hogy Te 
eljössz, már az maga egy aján-
dék – köszöntötte az ünnepelt a 
polgármestert.

Ezután következett Orbán 
Viktor miniszterelnök levelé-
nek átadása, ahogy a polgár-
mester fogalmazott: – Minisz-
terelnök úr üdvözletét küldi, én 
vagyok a postása.

– Nagyon szépen köszönöm – 
mondta Gyuri bácsi –, elteszem 
a legkedvesebb emlékeim közé.

Ezután hosszas, barátságos 
beszélgetés következett, hiszen 
Bálint gazda hosszú élete példát 
adott arra, hogyan lehet a sors 
szeszélyeit méltósággal elvisel-
ni. A szokásos polgármesteri 
kérdésre, hogy mi a hosszú élet 
titka, nem érkezett egyértelmű 
válasz. Lehet véletlen, hogy így 
alakult – gondolkodott el az or-
szág legnépszerűbb kertésze 
–, de nem is könnyű ezt meg-
élni. Ha elmegy az orvoshoz, 
hogy csináljon már valamit a 
fájós lábával, csak megkérdik: 
Hány éves? Mikor megmond-
ja, visszakérdeznek: Hát akkor 
mit akar? Igyon több vizet, az 
biztos használni fog. Hát ilyen 
nagy öröm százévesnek lenni...

A Helikon kiadó rövidesen 
könyvet jelentet meg Bálint gaz-
da, a százéves kertész címmel, 
ebből ígért egy tiszteletpéldányt 
a polgármesternek. Majd meg-
érkezett a Bálint gazdás torta, 
amiből a feleség, Antónia min-
denkit körbekínált. A kertben 
sétálva Bálint gazda megmutat-
ta a jövő gyümölcsfáit, amelyek 
karcsú orsómetszéssel alakított 
koronája kézmagasságban kí-
nálja terméseit, s a fák valóban 
nagyon kis helyen elférnek.

Ezután következett a meg-
lepetés: a polgármester Bálint 

gazdával elautózott a Sarjú ut-
cába, a Rákosmenti Mezei Őr-
szolgálat telephelyére – készü-
lőben van itt a tanyaudvar, ahol 
őshonos magyar állatfajokkal 
lehet majd találkozni. Itt kapott 
helyet Bálint gazda Gyümöl-
csöse, melynek fajtáit az ő ja-
vaslatai alapján szerezték be, s a 
szakszerű metszést ugyancsak 
Bálint gazda végezte tavasszal. 
Az őshonos magyar gyümölcs-
fák alatt tábla jelzi az eredetet, s 
egy külön bemutató megismer-
teti a látogatókat a karcsú orsó-
metszés technikájával. (F)

Az Olga utca egyik játszótere mögött található 
egy beszögelés, ami védett virágoskertnek ad ott-
hont. Ennek viszont története van.

A baloldali kertrészen előbb az egyik földszin-
ti lakó, Tóth Pál (képünk bal oldalán) kezdett ker-
tészkedni. A föld tele volt mindenféle építési tör-
melékkel, és a minősége is gyenge volt. A kertész 
hajlamú Pál sokszor máshonnan hozott kisebb-
nagyobb szatyor földeket, felásta a területet, ki-
kapirgálta a törmeléket, s közben gyakran járt az 
önkormányzathoz, mivel rendszeresen feljelen-
tették illegális kertészkedés miatt – hiszen amit 
csinált, ahhoz senkitől nem kapott engedélyt.

De kiderült, hogy a környezetünk szépítése 
nem engedélyköteles, így Tóth Pál rendületlenül 
folytatta munkáját. Időközben a közeli játszóteret 

is bekerítették, s a másfél méter magas drótfonat 
megbízható védelmet nyújt a vandálok ellen is. 
A baloldali kert részen lilaakác, pampafű, gondo-
zott sövény, rózsák díszítik a környezetet.

Aztán a szomszédos házba odaköltözött há-
rom éve Balogh Mária, aki szintén gondozni 
szerette volna a házuk előtt lévő zöldfelületet, s 
ebben a munkában a lépcsőházban lakó Tóth At-
tilától nagyon sok segítséget kapott. Párszor őket 
is feljelentették, de mostanra szépen kialakult a 
másik, kapcsolódó kertrész, és mindenki ámul, 
aki arra jár, az ott lakók pedig nagyjából el van-
nak ragadtatva, milyen szép is lett minden. Tóth 
Pál kertrésze a múlt évben megkapta a Tiszta ud-
var, rendes ház elismerést, a másik rész gazdái ez 
évben pályáznak ugyanerre, vélhetően sikerrel.

ebliget a sörnapon – augusztus 31-én, szomba-
ton a Sashalmi piacon rendezett Sörnapon állatvédelmi 
programokat tartanak 10-től 15 óráig: tombola, kutya-
szépségverseny, 12 órától: Korom Gábor, a hazai Tükör 
módszer megalkotójának előadása. Állatvédelmi szer-
vezetek jelentkezését várják a kabinet@bp16.hu címre

Az árpádföldiek augusztus 
19-én délután tartották Szent 
István-napi ünnepségüket a Ti-
mur út menti Turul emlékmű-
nél. Az ünnepi beszédet Szász 
József alpolgármester mondta, 
aki történelemtanárként felidéz-
te, hogy az eredetileg augusztus 
15-re rendezett ünneplés, me-
lyet a kezdeti időben törvényke-
zéssel is összekötöttek, hogyan  
került át a középkorban augusz-
tus 20-ra. A magyar lélekre 
jellemző, hogy amikor a Habs-
burgok tették kötelezővé Szent 
Istvánra való emlékezést, akkor 
az ünnepet sok helyütt elszabo-
tálták. A Trianon utáni konszo-
lidációban került sor elsőként 
a Szent Jobb körmenetre, amit 
aztán a szocializmus alatt elsik-
kasztottak, s augusztus 20-át az 
alkotmány és az új kenyér ün-
nepévé tették. A szocializmus 

összeomlása után az ünnep 
végre visszakapta régi fényét, s 
minden jóérzésű magyar ember 
büszkén emlékezik vissza nagy 
királyunkra, aki ezer éve fenn-
álló államot alkotott.

A szentmihályi Pálfi téren 
augusztus 20-án délelőtt ke-
rült sor az ünnepségre, mely-
nek szónoka Szatmáry László 
önkormányzati képviselő volt. 
Ő a magyar történelem viharos 
évszázadait idézte fel, az erős 
és gyenge királyokat, melyek 
alatt többször anarchiába süly-
lyedt az ország. A török idők 
alatt ez a vidék elnéptelenedett, 
de aztán mégis jöttek az előde-
ink, és új életet építettek a ro-
mokon. A Habsburgok ugyan 
megszabadították Magyaror-
szágot a töröktől, de ennek sú-
lyos ára volt: Magyarország az 
osztrákok gyarmata lett hosszú 

időre, s hogy visszanyerjük ön-
állóságunkat, annak Trianon 
lett az ára.

Az önkormányzat központi 
ünnepségére augusztus 20-án 
este került sor a Havashalom 
parkban, a hivatal épülete előtt. 
A Kertvárosi fúvószenekar tér-
zenéje után Kovács Péter pol-
gármester mondott beszédet, 
majd a kenyérszentelés követ-
kezett, melyet Börönte Márta 
és Vető István evangélikus lel-
készek, Bíró Botond református 
lelkész és Nagy Zoltán katoli-
kus plébános végzett.

Az ünnepi műsort a Liget 
Táncegyüttes tagjai és a Li-
get Táncakadémia növendékei 
adták, kiegészülve a Chrystal 
Theater (USA) növendékeinek 
produkciójával. Ezután utcabál 
következett, a Madarak zenekar 
muzsikájára.

Kovács Péter polgármes-
ter ünnepi beszéde

A XVI. kerület központi ünnepségén nagy sikert aratott a 
Liget Táncakadémia előadása
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Tovább épül a Reformátorok tere

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

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

Elmúlt a négynapos ünnep, jönnek a dolgos hétköznapok. 
Mi is az egyik legfontosabb dolog? Hát fel kell tölteni a fé-
lig-meddig kiüresedett kamrát, hűtőt; irány a Sashalmi piac!

Tele vannak a standok a nyár magyar gyümölcseivel: a 
sárgabarack ára 348-348 Ft, őszibarack 398-450 Ft, alma 
298 Ft, görögdinnye 248-398 Ft, sárgadinnye 248-398 Ft, 
körte 500-798 Ft, szőlő 498-998 Ft, ringló, szilva 298 Ft, 
áfonya 1999 Ft.

Zöldségek: krumpli 298 Ft, hagyma 398-490 Ft, paprika 
348-698 Ft, piros retek 228 Ft, zeller zölddel 248 Ft, sárgaré-
pa 498 Ft, csokorja 298-350 Ft, karalábé 148 Ft, karfiol 1200 
Ft, vajbab 798 Ft, padlizsán 390-498 Ft, cékla 298 Ft, fejes 
káposzta 298-398 Ft, kelkáposzta 398-598 Ft.

Megkezdődött a befőző paradicsom szezonja: most még 
450 Ft körül van az ára, de lesz még olcsóbb is, ha az esők 
megkegyelmeznek neki. Nevével ellentétben nyersen is ki-
váló: nincs zöld csumája, vékony a héja. A többi paradicsom 
398-898 Ft. A kovászolni való uborka ideje nem tart örök-
ké (298-498 Ft), mostanában kell eltenni télire. Ez úgy megy, 
hogy megcsináljuk a nyári változatot: kapor, borsikafű, rá az 
uborka, felöntjük langyosra hűlt sós vízzel, tetejébe gézbe 
tekert pirított sercli. Mikor kész, az uborkát kivesszük, levét 
leszűrjük, még sót és pár deci 10%-os ecetet öntünk hozzá 
és egy kávéskanál nátrium-benzoikummal elkeverjük. Az 
uborkát visszatesszük a kiöblített üvegbe, közé tormaszála-
kat és ráöntjük a lét. Tetejére még egy kis tartósítót szórunk 
és lekötjük.

Sertéshúsok (zárójelben a mangalica): karaj 1298 Ft 
(1720 Ft), tarja 1298-1480 Ft (1680 Ft), comb 1398-1480 Ft 
(1680 Ft), oldalas 1450-1490 Ft (1480 Ft), dagadó 1398-1450 
Ft (1680 Ft), lapocka 1398-1450 Ft (1680 Ft).

Marhahús: rostélyos 1550 Ft, lábszár 2380-2398 Ft, 
comb 2500 Ft (szürkemarha 3300 Ft), lapocka 2380 Ft. Szar-
vas lapocka 2480 Ft, őz comb 3980 Ft, borjúcomb 3400 Ft, 
borjú lapocka 2780 Ft.

Baromfi: egész csirke 720-730 Ft, mell 1080 Ft, comb 
850-890 Ft, szárny 678-698 Ft, aprólék 580 Ft, kakastaréj 
3200 Ft, pulykamell 1680 Ft, kacsacomb 2200 Ft, kacsamell 
3200 Ft, szárnytő 498 Ft, máj 1280 Ft.

A tojás darabja 35-42 Ft, a házi tej literje 200-280 Ft.
Jó vásárlást kívánunk a Sashalmi piacon! (Tóth)

Árak a piacon

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
Iskolakezdésre csokrok, asztali díszek készítése – rendelésre is.  
MINDEN NAP (VASÁRNAP ÉS H ÉTFŐN IS) NYITVA! Bankkártyával is fizethet.

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

SZÉP KÁRTYÁT, 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

Halárus a piacon

Kertvárosi Halárus a Sashalmi piacon, állandóan válto-
zó friss termékekkel, halsalátákkal. Az ínyencek meg-
kóstolhatják a fantasztikusan finom halsalátákat, mint a 
tőzegáfonyás heringsaláta, medvehagymás heringsalá-
ta vagy a lazackrém. Kapható természetesen pontysze-
let, patkó, pontyfilé, lazac, pisztráng, tőkehal szűzpe-
csenye, valamint sokféle füstölt halféleség, fagyasztott 
rák, csiga, kagyló. Az üzlet a megszokott helyen talál-
ható, a Skuner vegyesbolt, és a Ruhaboltos magassá-
gában. Csütörtökön és pénteken 7-től 17 óráig vannak 
nyitva, szombaton 7-től 13 óráig, a többi napon zárva.

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, tej-
termékekkel és felvágottakkal reggel 7-től este 9:30-ig.

Sashalmi Csemege – vasárnap is nyitva Nyárvégi áresés

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

Lézeres arcfiatalítás 15’ 15.000 Ft • Lézeres arcfiatalítás 30’ 30.000 Ft 
5 alkalmas  bérlet 5x30’ 150.000 Ft helyett 75.000 Ft Az akció  

szeptember 20-ig tart!

• MűSzEMPILLA ÉPíTÉS – bevezető áron:
1D: 10.900 Ft, töltés: 5.900 Ft • 2-3D: 12.900 Ft, töltés: 7.900 Ft

SAFE LASEREK FORGALMAzÁSA! Gyere, próbáld ki!

MűKÖRÖM, MANIKűR, PEDIKűR!

• Nyirokmasszázs  10 alkalom     45.000 Ft helyett 35.000 Ft
• Fogyasztókezelés: (lipolézer, kavitáció, rádiófrekvencia, izom-
stimulálás, nyirokmasszázs) 10 alk.:  120.000 Ft helyett 88.000 Ft
• Rozácea, pigmentfoltok halványítása SAFE LASER-rel, al-
kalmanként (5 cm átmérőjű felületre) 4.000 Ft (5 perc)
HIFU ARCKEZELÉS – AKCIÓ: 39.999 Ft

A HIFU az intenzív fókuszált ultrahang energiával a szöveti 
hőmérsékletet 65-70 C fokra emeli. Ennek következtében azonnal 
látható feszesedés alakul ki, ami a rostok hó hatására bekövetkező 
rövidülésének köszönhető. „Öngyógyító” folyamat indul be, ezál-
tal a kezelt terület tartós feszességét (kollagén és elasztin termelés), 
rugalmasságát és fiatalos megjelenését válthatja ki a kezelést köve-
tő 3-6 hónapban.

A magyar férfi kardvívó vá-
logatott fantasztikus mérkőzé-
sen egyetlen aprócska találattal 
veszítette el a döntőt a hazai 
rendezésű vívó világbajnok-
ságon. Az ezüstérmes csapat 
vezetője, az Árpádföldön élő 
Decsi András (kerületi díszpol-
gár), a legjobbja a tanítványa, 
Szilágyi Áron, míg a csapat-
verseny meglepetésembere a 
szintén Árpádföldon élő Decsi 
Tamás volt.

A világbajnoki kardcsapat-
döntők általában élvezetes küz-
delmet szoktak hozni. Ennek 
ellenére lehet őket rangsorol-
ni. S, bár a magyar kardcsa-
pat a sportág történetében már 
számtalanszor szerepelt ilyen 
finálékban, melyek közül sokat 
meg is nyert, július 21-i vesztes 
csatáját mindenképpen a leg-
jobb döntők közé sorolnám. Ez 
a finálé ugyanis felvonultatott 
mindent, amiért ezt a sportágat 
szeretni lehet. Volt benne (na-
gyon) magas szintű vívás és ha-
talmas, fordításokkal tarkított 
küzdelem, illetve érzelmektől 
és néhol (sajnos, túl sokszor) bí-
rói tévedésektől sem volt men-
tes a finálé. 

A legnagyobb dicséret azon-
ban annak a képzeletbeli forga-
tókönyvírónak járt volna, aki 
ezt a krimit kitalálta, és megal-
kotta. Mert a magyar – koreai 
döntő túl azon, hogy egy külön-
leges sportcsemege volt, krimi-
ként is megállta volna a helyét. 
Amit szerencsére élőben és a 
televízió jóvoltából július 21-én 
este hét órakor rengetegen lát-
hattak. 

De kezdjük az elejétől! Ami-
óta Decsi András vezeti a ma-
gyar férfi kardcsapatot, a szak-
ág kezd visszatalálni az egykor 
megszokott sikerek útjára. Ami 
azért is nagy szó, mert ma már 
sokkal több kihívóval kell szem-
benézniük Szilágyi Áronéknak, 
mint kellett egykoron Gerevich 
Aladáréknak vagy évtizedekkel 
később Gedővári Imrééknek. A 
vívás (azon belül a kardvívás) 
ugyanis a többi sportághoz ha-
sonlóan globalizálódott, és ma 
már nemcsak néhány európai 
ország belügyének számít, ha-
nem a tengerentúlon, illetve Af-
rika és Ázsia több országában is 
magas szinten űzik. 

Olyannyira, hogy ma a világ 
legerősebb kardcsapatát már 
nem is Európában, hanem Dél-
Koreában kell keresni. Abból 
a kvartettből bármikor bárki 
képes olimpiai- és világbajno-
ki címet szerezni (ezt a buda-
pesti vébé egyéni versenyében 
is bizonyították), együtt pedig 
szinte verhetetlenek a koreai-
ak. Oh-ék a BOK Csarnokban 
rendezett olimpiai kvalifikációs 

világbajnokságon is ilyesfajta 
erődemonstrációt tartottak. Az, 
hogy Üzbegisztánt 45-15-re, 
Nagy Britanniát pedig 45-21-re 
verték, még hagyján, ám, hogy 
az elődöntőben az aktuális Eu-
rópa-bajnokot, a nyolc között 
az oroszokat kiverő német csa-
patot 45-22-re lelépték, min-
denképpen azt sejtette, hogy 
nehéz döntőre számíthatnak 
majd Decsiék. Akik egyébként 
szintén magabiztosan hozták a 
saját mérkőzéseiket. Vietnámot 
45-31-re, Egyiptomot 45-32-re, 
Iránt 45-29-re és a mindig min-
denkire veszélyes olaszokat is 
magabiztosan, 45-38-ra verték. 

Ám mindenki tudta, hogy a 
koreaiak elleni döntő egészen 
más kávéház lesz. De mielőtt 
még a fináléra rátérnénk, egy 
pillanatra kanyarodjunk visz-
sza az olaszok elleni elődöntő-
höz! Ebben a csatában ugyanis 
a csapat két ásza, Szilágyi Áron 
és Szatmári András végig pa-
rádésan vívott, ám az olaszok a 
meccs közepén át tudták venni 
a vezetést, mert harmadik ví-
vónknak, Gémesi Csanádnak 
kevésbé ment a vívás. Olyany-
nyira nem, hogy két vereséget 
követően Decsi András veze-
tőedző már nem is őt, hanem 
a csereembert, Decsi Tamást 
küldte fel a pástra. 

A Kertvárosi Vívó SC ver-
senyzője pedig kiválóan szállt 
be a küzdelembe, és az ő lel-
kes és eredményes vívásának 
köszönhetően Szilágyiéknak 
sikerült visszavenniük, majd a 
mérkőzés végéig meg is tartani-
uk a vezetést. Ezek után főhetett 
a feje a vezetőedzőnek, hogy a 
koreaiak ellen ki legyen majd a 
harmadik ember! Az ázsiaiak 
ellen ugyanis egy újabb betli 
már nem fért volna bele, hisz 
tudható volt: ahhoz, hogy le-
győzhessük a koreaiakat, mind-
három vívónknak legalább 120 
százalékot kell majd nyújtania. 
A kapitány végül Gémesi Csa-
nádot nevezte harmadik ember-
nek, ám talán már a mérkőzés 
elején eldöntötte, hogy öcs-
csének, Decsi Tamásnak is le-
hetőséget ad majd a döntőben. 
Amely aztán másképp alakult, 

ahogy azt vártuk. Abban ugyan 
reménykedtünk, hogy első asz-
szóban a vébéezüstérmes Szat-
mári András 5-4-re legyőzi az 
aktuális világbajnokot, ám arra, 
hogy a második körben a két-
szeres olimpiai bajnok Szilágyi 
Áron 6-2-re kikapjon, majd 
az olaszok ellen gyengén vívó 
Gémesi Csanád egy parádés 
8-2-es győzelemmel javítson, 
senki sem számított. 

Nos, pont ezek a fordulatok 
voltak azok, melyek a mérkő-
zést jellemezték. Mert, hiába 
vezettek a meccs közepétől 
rendre két-három találattal a 
koreaiak, a döntő végeredmé-
nye az utolsó pillanatig kétséges 
maradt. Befejező emberünk, 
Szilágyi Áron 37-40-es állásnál 
lépett pástra, majd huszáros haj-
rával gyorsan 44-43-ra alakítot-
ta az eredményt. A közönség 
ekkor már felállva tombolt a le-
látón, ám sajnos még egy fordu-
lat volt a találkozóban. A világ-
ranglistát vezető és Budapesten 
is aranyérmes Oh ugyanis két 
tust adva végül megnyerte az 
aranyérmet a koreaiaknak.

A magyar férfi kardcsapat 
ezúttal tehát „csak” ezüstérmes 
lett, ám bebizonyította, hogy a 
világ legjobbjának tartott kore-
aiaknak is képes méltó ellenfele 
lenni, s ha ez a lendülete Toki-
óban is meglesz majd, egy má-
sik forgatókönyv alapján akár 
végre a happyend-es befejezés 
is összejöhet neki. (Csak meg-
jegyeznénk, már a kardcsapat 
döntőjének estéjén hazaküldték 
azt a bírópárost, amely a ma-
gyar és koreai találatokról dön-
tött. Ilyen szigorú intézkedést 
pedig csak indokolt esetekben 
alkalmaznak. Úgy látszik, más 
is észrevette, hogy az olasz-
szenegáli duó egy ilyen rangos 
döntőhöz méltatlan módon so-
kat tévedett!)  Az viszont biztos, 
hogy a magyar kardcsapat ezzel 
az ezüsttel is nagy lépést tett az 
olimpiai részvétel felé, s ha a fi-
úknak 2020 nyaráig sikerülne 
megmaradniuk a Decsi-család 
által kitaposott úton, még sok 
örömben lehet majd részük a 
magyar szurkolóknak.

Riersch Tamás

Aktuális receptünk (Vízvári Mariska szakácskönyvéből)

Zöldséges párolt felsál 
Hozzávalók: 1,5 kg hosszúfelsál, 15 dkg füstölt szalonna, 1 

nagy szál sárgarépa, 1 fehérrépa, 1 fej zeller, 1 nagy fej hagy-
ma, 1 kis fej kelkáposzta, 15 dkg zsír, 2 dl tejföl, só, bors

A húst egy darabban megmossuk, a füstölt szalonnával meg-
spékeljük, sózzuk, borsozzuk. A sárgarépát, gyökeret, zellergu-
mót lereszeljük. A hagymát, kelkáposztát laskára vágjuk, be-
hintjük vele a tepsibe tett húst. Forró zsírral leöntjük, kis vizet 
öntünk alá. Sütőben puhára pároljuk, szükség szerint kevés vizet 
öntünk alá. Ha a hús egészen puha lett, kivesszük a tepsiből és 
felszeleteljük. A tejfölt összeforraljuk a tepsiben lévő lével és a 
felszeletelt húsra öntve tálaljuk.  Jó étvágyat kívánunk!)

Egy vébéezüst margójára

A lenti részen folytatódik a Re-
formátorok tere építése. A ket-
tes ütemben a közbeszerzési 
iratok szerint három óriáscsúsz-
da épül (21-23 méter hosszban), 
mellette mászó rézsű, két aka-
dálypálya (11 és 14 m-es hossz-
ban), mászóháló, két trambulin, 
rugós játékok, hinták, ivókutak, 
két kombinált funkciójú fittnesz 
eszköz. A fenti képen látható a 
földrézsűbe illeszkedő szabad-
téri görög nézőtér, lent 52 négy-
zetméteres kiszolgáló épület 
épül vizesblokkal, vécékkel, já-
tékkölcsönzővel, lent 28 parko-
lóhely és 12 kerékpártátoló léte-
sül – átadás szeptember végén.

Kanadai tartózkodását megszakítva újra 
itthon Varga Hella férfi-női fodrász. Meg-
található a Cédrus Piac emeletén lévő Dí-
va Fodrászatban szerdától péntekig 12-től 
este 7-ig, szombaton 9-től 14 óráig. (Érde-
mes időpontot foglalni a 06-20-410-3538 
telefonszámon.) Akciós ajánlata férfiaknak: 
-20%; nőknek hajvágás: rövid – 3000 Ft; 
félhosszú: 3700 Ft; hosszú haj: 4400 Ft. Fes-
tés, Balayage, Melír 20% kedvezménnyel.

Eladták az Ikarust

Újra itthon a népszerű fodrásznő

Kovács Péter a legutóbbi pol-
gármesteri videóinterjúban je-
lentette be, hogy Dienes Árpád 
végrehajtónak a sokadik árve-
résen sikerült vevőt találnia az 
Ikarusra, A vevő egy kínai hát-
terű, magyarországi bejegyzésű 
cég, amelyik nyilvános liciten 
vásárolta meg a 28 hektáros 
földterületet a rajta lévő felépít-
ményekkel együtt. 

A vevő képviselője felvette a 
kapcsolatot a polgármesterrel, 
és tájékoztatta a tervekről is. 
Eszerint elektromos meghajtá-
sú autókat összeszerelő üzemet 
terveznek itt felépíteni, vala-
mint lenne egy logisztikai köz-
pont is, amely a Kínából szár-
mazó árucikkek raktározását 
és elosztását végezné. Kínában 
mintegy 99 különféle népcso-
port él együtt, s a tervek között 
az is szerepel, hogy bemutatnák 
a kínai népcsoportok életét, ha-
gyományait, hogy az emberek 
jobban megismerhessék ezt a 
sokszínű országot.

A megbeszélések során az is 
kiderült, hogy a jelentős beru-
házáshoz a kínai állam hozzá-
járulására is szükség volt. Nem 
csak az Ikarus gyár területét 
vették meg, hanem az alatta lé-
vő, nemrég kipucolt telket is (ha Szeretettel várom régi és új vendégeimet – Varga Hella

a Margit utcán a Sarjú utca fe-
lé autózunk, akkor a balra lévő 
terület, a lőtér fölött), valamint 
megvásárolták az Ikarus Műve-
lődési Ház épületét is. A terület-
vásárlás jogi procedúrája még 
várhatóan egy hónapig eltart, 
utána léphetnek birtokba.

Ha visszatekintünk az idő-
ben, az Ikarus gyár akkor ke-
rült érdekes helyzetbe, amikor 
2006-ban, a választások előtt 
Demszky Gábor főpolgármes-
ter és Szabó Lajos Mátyás pol-
gármester a sajtóban bemutatta 
a gyárat, mint egy leendő lakó-
park helyét. Ez nyomban felkel-
tette a befektetők érdeklődését, 
és el is kelt a reménybeli lakó-
park. Ősszel megválasztották 

Kovács Pétert polgármesternek, 
s neki egyfolytában bizony-
gatni kellett az érdeklődő be-
fektetők előtt, hogy itt bizony 
nem lesz semmiféle lakópark, 
mert ez ipari terület, és az ön-
kormányzat nem szeretne et-
től eltérő hasznosítást. A gyár 
területét birtokló Felikon kft. 
egyre reménytelenebb pénz-
ügyi helyzetbe került. A NAV 
és az Önkormányzat minden 
évben szorgosan bejegyeztette 
a 107259 helyrajzi számú ingat-
lan tulajdoni lapjára az adótar-
tozást, s most eredményes lett 
az árverés. A továbbiakat jelen-
leg még csak találgatni lehetne, 
a fejleményekről természetesen 
beszámolunk. (Ferenci)

Halsütöde nyílik a piacon a lángossütő helyén, ahol 
frissen sült halakat és egyéb tengeri kajákat lehet fo-
gyasztani – első alkalommal a Sörnapon, augusztus 31-én

Búcsú a virágos Marikától

Évtizedek óta árult a piacon Nováki Károlyné, akit min-
denki csak virágos Marikának hívott. Gondos feljegyzés-
ben örökítette meg évtizedeken át a napi piaci forgalmat. 
Augusztus 7-én hajnalban hiába próbálták kelteni... 73 
évet élt. Temetése szeptember 9-én 13:30 órakor lesz a 
Rákospalotai temetőben. 
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SALVUS AKCIÓ!

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 30 867 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!

Horváth Ádám
2. választókerület

Gáspár József
3. választókerület

Dobre Dániel
4. választókerület

Vincze Ágnes
5. választókerület

Dr. Környeiné 
Rátz Katalin, 6. vk.

Szatmáry László
1. választókerület

Vass Pál
8. választókerület

Kovács Péter
9. választókerület

Ács Anikó
10. választókerület

Kovács Raymund
11. választókerület

Szász József
12. választókerület

önkormányzati választás
2019. október 13.

polgármesterjelölt
Budapest, XVI. kerület

Kovács
Péter

Folytassa

A Fejlődő 
Kertváros 
Program IV. 
célkitűzései

A Fejlődő Kertváros csapata 

• az egészségügy  
kiemelt támogatása,  
a szakrendelő bővítése

• kertvárosi sürgősségi 
ellátás létrehozása

• a belterületi földutak 
megszüntetése,  
útfelújítások

• a nyugdíjasok széles 
körű támogatási 
rendszerének  
megtartása

• idősek otthonának  
megnyitása

• a fenntartható fejlődés 
érdekében Kertvárosi 
Zöld Program

• a közbiztoság további 
javítása

 • bölcsődeépítés,  
óvoda- és  
iskolafelújítások

• teljes e-ügyintézés 
bevezetése

• ingyen wifi  
a közparkokban
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Antalóczy Csaba
7. választókerület
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(Kivonat a „Budapest XVI. kerületi He-
lyi Választási Iroda tájékoztatója” c. ösz-
szeállításból, amely teljes terjedelmében 
megtaláható: www.bp16.hu)

Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország Köztársasági Elnöke a 

2019. évi helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek általános választását, a 
Nemzeti Választási Bizottság a 2019. évi 
nemzetiségi önkormányzati képviselők ál-
talános választását 2019. október 13. nap-
jára (vasárnap) tűzte ki.

A választópolgárok a szavazóköri név-
jegyzékbe vételükről szóló értesítést 2019. 
augusztus 7-től kezdődően kapják meg a 
Nemzeti Választási Irodától. A Helyi Vá-
lasztási Iroda (a továbbiakban: HVI) érte-
sítő átadásával vagy megküldésével tájé-
koztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt 
felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. 
augusztus 7-ét követően kerül a település 
szavazóköri névjegyzékébe.

A választópolgár személyesen, a lakóhe-
lyéhez (állandó lakcím) tartozó szavazókör-
ben szavazhat.

Átjelentkezés
Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a 

választópolgár nyújthat be a HVI-hez, aki 
2019. június 26-án és az átjelentkezésre irá-
nyuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tar-
tózkodási hellyel rendelkezett, és tartózko-
dási helyének érvényessége legalább 2019. 
október 13-ig tart. (...)

Az átjelentkezésre irányuló kérelem a 
helyi önkormányzati, nemzetiségi választó-
polgár esetében emellett a nemzetiségi vá-
lasztásra is kiterjed.

Mozgóurna
Az a választópolgár, aki a szavazóköri 

névjegyzékben szerepel, de egészségi ál-
lapota vagy fogyatékossága, illetve fogva 
tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhe-
lyiségbe, kérheti, hogy a szavazatszámláló 
bizottság vigyen ki számára mozgóurnát.

A mozgóurnát a választópolgár kérheti: a 
lakcímére; átjelentkezés esetén a tartózko-
dási helyére; a lakóhelye, vagy tartózkodási 
helye szerinti szavazókör területén található 
egyéb címre.

A választópolgár mozgóurna iránti kérel-
met nyújthat be (főszabályként október 9-ig) 
a Helyi Választási Irodához; a szavazás nap-
ján (legkésőbb 12 óráig) az illetékes szava-
zatszámláló bizottsághoz.

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok 
figyelmét arra, hogy a választási értesí-
tőt figyelmesen olvassák el, mivel az tar-
talmazza, hogy a választópolgár lakcíme 
melyik szavazókörhöz tartozik, továbbá, 
hogy az a szavazókör melyik önkormány-
zati intézményben (szavazóhelyiség) ta-
lálható!

A szavazás során a szavazatszámláló 
bizottság először megállapítja az Ön sze-
mélyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a 
névjegyzékben. A személyazonosság és a 
lakcím vagy személyi azonosító igazolására 
a következő, érvényes igazolványok alkal-
masak:

• lakcímet tartalmazó személyazonosító 
igazolvány (régi, papíralapú, könyv formá-
tumú) vagy

• személyazonosító igazolvány (kártya 
formátumú), vagy útlevél, vagy vezetői en-
gedély (kártya formátumú) és mindegyik 
felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazol-
vány (lakcímkártya).

Ha Ön a fent felsorolt okmányok egyi-
kével sem rendelkezik a szavazás napján, 
vagy azok érvényessége lejárt, nem szavaz-
hat, ezért kérem, hogy okmányai érvényes-
ségét nézze meg, és szükség esetén gondos-
kodjon arról, hogy okmánya a szavazás 
napján érvényes legyen.

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgá-
rokat, hogy a Polgármesteri Hivatalban 
Választási Információs Szolgálat műkö-
dik, ahol munkatársaim készséggel áll-
nak a rendelkezésükre. Telefonon: 4011-
473, 4011-416, 4011-548, FAX: 404-4298, 
és e-mailben: hvi@bp16.hu.

További információkat találhatnak az 
önkormányzati választással kapcsolatban a 
www.valasztas.hu, valamint a www.bp16.
hu weboldalakon is.

Dr. Csomor Ervin
a Helyi Választási Iroda vezetője

Választási 
tájékoztató

Fegyverbolt nyílik Cinkotán Pártok, jelöltek, tervek
A XVI. kerületet 2006 óta a Fidesz-KDNP ko-

alíció vezeti, a testületben folyamatos többségben 
voltak eddig a képviselőik, élükön Kovács Péter 
polgármesterrel. Az összeszokott csapat október-
ben a negyedik választásnak indul neki, és szán-
dékukban áll megnyerni az újabb ötéves ciklust. 
(Tudvalévő, hogy az önkormányzati törvény ideig-
lenes módosítása két 5-5 éves ciklus beiktatásával 
az önkormányzat választásokat a parlamenti kép-
viselőválasztás félidejébe tolja ki, tehát a 2022-es 
parlamenti választás után 2024-ben kerül majd 
sorra a helyhatósági választás. Ez sok helyen be-
vett gyakorlat, mivel így a választók közvetve véle-
ményt tudnak nyilvánítani a parlamenti munkáról.)

Mint a lenti fizetett politikai hirdetésből is lát-
ható, a korábban megválasztott egyéni körzetes 
képviselők sorában egyetlen helyen van változás: a 
jegyzői beosztást betöltő dr. Csomor Ervin körze-
tében Vass Pál indul, aki már eddig is aktív szerep-
lője volt a kerületi közéletnek.

Az ellenzéki csodafegyver is aktivizálódott a 
mostani választásra: a XVI. kerületben létrejött 
a teljes ellenzéki összefogás, ami a jobboldaltól a 
baloldalig minden kisebb pártot egyetlen táborba 
terelt. Létrejött a baloldali értékrendet valló pár-
tokból az úgynevezett ötpárti koalíció (DK, LMP, 
Momentum, MSZP és Párbeszéd), és ehhez csat-
lakozott a Jobbik a kerületben. Az így létrejött 

Nemes Gábor XVI. kerületi polgármester-
jelölt, Karácsony Gergely főpolgár mester-
jelölt és Abonyi János képviselőjelölt egy 
ellenzéki pikniken 2019. augusztus 9-én

pártszövetség mind a 12 körzetben állított jelöltet, 
nagyjából az EP-választáson mért helyi erősorrend 

arányában, név szerint: Nagy Richárd György (1. 
választókörzet), Vajda Zoltán (2. vk.), ifj. Mizsei 
László (3. vk.), Váczi Imre (4. vk.), Abonyi János 
(5. vk.), Kepes Ágnes (6. vk.), dr. Pacher Tibor (7. 
vk.), Mrena Edit Katalin (8. vk.), Nemes Gábor (9. 
vk.), Tokodi Marcell (10. vk.) Lengyel Patrik (11. 
vk.) és Csizmazia Ferenc (12. vk.) A pártszövetség 
közös polgármesterjelöltje Nemes Gábor, aki ko-
rábban a BKV berkeiben működő szakszervezet 
vezetője volt. A közös ellenzéki fellépés gondolati 
magva az, hogy ha sikerülne mindazokat egy je-
löltre szavaztatni (jobbról és balról egyaránt), akik 
nem a Fidesz-jelöltre szavaznak, akkor lenne néhol 
esély a győzelemre. 

A Civil 16 nevű civil kezdeményezés szerve-
zői szintén azt tervezik, hogy valamennyi körzet-
ben indítanak civil jelöltet. A szervezet korábban 
már indult egy időközi önkormányzati választá-
son, ahol ismeretlensége ellenére meglehetősen jó 
eredményt, 6 százalékot ért el. Környezetvédelmi 
akcióik látványosak és támogatottak, a szervezet 
vezetője, Schaffer Viktor közterület-felügyelőként 
kiáll a rend és a tisztaság mellett – ő lesz a Civil 16 
polgármesterjelöltje is.

Az eddigi információk szerint jelölteket állít a 
XVI. kerületben a Toroczkai László-féle Mi Ha-
zánk mozgalom és a Munkáspárt is.

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
MÁR CSAK NÉHÁNY ELADÓ LAKÁS MARADT!

Rákosi 
Autókereskedés 

és Bérbeadás
Autóbérlés 

kaució nélkül
Tel: 06-70-679-8500 

XVI. Rákosi út 151.

     
                                               

         nyÁrbÚcsÚztatÓ

2019. augusztus 31. 1000 - 2200

CsÖmÖri horgÁsztÓ

BÚcsÚztassuk egyÜtt a nyarat CsÖmÖr els  TÓfesztivÁljÁval!

Szervez k CsÖmÖr NagykÖzsÈg ÖnkormÁnyzata,  
CsÖmÖri HorgÁszegyesÜlet, Pet fi SÁndor M vel dÈsi HÁz

CsÓnakÁzÁs a tavon
Bon Bon  Moulin Rouge  Gu a Partyzans Brass Band koncert
Gyermekprogramok  kÈzm ves Ès tudomÁnyos foglalkozÁsok 

 gyermekkoncert  hagyomÁny rz  Ès ÓriÁsjÁtÈkok  
gyermekszínhÁz  Zsongl r bemutatÓk
ÓriÁs akvÁrium nagytest , Èdesvizi halakkal
Gasztroudvar  halÈtelek   SÁpi GyÜmÖlcsbor  
ManufaktÚra  KÜrcsi skalÁcs

ranypont

őskalács

®Kürcsi

Egyedi készítésû kürtôskalács
...szeretettel töltve!
www.kurcsi.hu 

Évtizedek óta működik 
Cinkotán, a Vidámvásár utca 
71/b. szám alatt a Viapharma 
nevű cég, kozmetikai szereket 
forgalmaznak. Az üzlet hátsó 
traktusában nyílik meg szep-
te mber 2-én egy fegyverbolt, 
ami hiánypótlónak számít a 
XVI. kerület körzetében.

Az üzlet vezetője Kovács 
László, aki rövidesen megkap-
ja a had- és biztonsági mérnöki 
diplomáját (képünkön). Kapha-
tók itt önvédelmi célú riasztó 
és gumilövedékes pisztolyok, 
revolverek, mégpedig a legki-
válóbb minőségben, kedvező 
áron. Az esetleges támadás el-
hárítására alkalmas szprék is 

megtekinthetők nagy választék-
ban, sőt az alkalmazáshoz taná-
csot is ad a vezető. Profiknak 

golyós és sörétes puskákat is kí-
nálnak, többféle kivitelben. Az 
érdeklődőket is szívesen látják!
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Alternatív gyógyászat
Pálfi Gábor vagyok. Közel 20 éve tapasztaltam meg, 

hogy képes vagyok energiát közvetíteni. A lányom volt az 
első, akinek segítettem a teljes gyógyulásban, arcidegbé-
nulása volt. Kezeltem családtagokat, barátokat, munkatár-
sakat, ismerősöket, nagy sikerrel. Legújabb eredményes 
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

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

Idén a Nap augusztus 23-tól 
szeptember 23-áig tartózkodik 
a Szűz jegyében. A Zodiákus 
hatodik jegye mifelénk azt jelzi, 
hogy megérkeztünk az utolsó 
nyári hónaphoz. Ezt érzékelteti 
Kányádi Sándor is Nyárutó cí-
mű versében:

„Maradna még a nap,
de nőnek az árnyak
kár, hogy nemsokára
vége lesz a nyárnak.”

A jegyet Aratószűznek is 
szokták nevezni, amely utal az 
aratás, betakarítás mezőgaz-
dasági mun-
kálataira. A 
földmunkák-
hoz szorgalom 
szükségeltetik. 
A Szűz jegy 
képviselőinél 
ez egy alap-
t u lajdonság. 
Tökéletesség-
re törekszik, 
ezért roppantul 
zavarja, ha netán a külső kö-
rülmények miatt valami nem 
olyanra sikerül, ahogy ő sze-
retné. Magasak az önmaga felé 
irányuló elvárásai, ezért nyu-
godt szívvel rábízható bármely 
feladat elvégzése. 

A Szűz rendszerfüggő, má-
sok szemében néha bogarasnak, 
mániásnak tűnik. Legnagyobb 
csapás a számára, ha valaki 
felborítja a rendszerét. Szinte a 
megbocsáthatatlan bűnök kate-
góriájába tartozik nála, ha ren-
det raknak az íróasztalán vagy 
takarítanak a dolgozószobájá-
ban. Ha elkezd foglalkozni a 
tökéletes egészség témakörével, 
akkor addig kutat, míg fel nem 
fedez valami rendellenességet. 
Ezért ne vegyünk neki aján-
dékba orvosi témájú könyveket, 
mert még diagnosztizál valamit 
önmagában. 

Egyszer egy belgyógyász or-
vos barátomnak elvittem egy 
EKG-s eredményemet, amit az 
akkori kórházi munkahelyemen 
készíttettem kíváncsiságból. 
Azt mondta, miután megnézte a 
papírt, hogy tökéletes a szívem, 
de ad egy jó tanácsot. Mi lenne 
az? – kérdeztem. Ne menj töb-
bet orvoshoz, mert előbb-utóbb 
találnak valamit! – mondta ne-
vetve. Ha a problémák lekerül-
nek a fizikai testünk szintjére, 
akkor megjelenik a betegség. 
Komoly baj esetén jó az orvos a 
háznál. Akarom mondani a há-
ziorvos, illetve a szakorvos. 

Meg szoktam jegyezni, hogy 
a gyógyszergyárak biztos utál-
hatnak engem, mert nem va-
gyok rendszeres fogyasztó. 
Mindannyian tudjuk, akik el-
töprengtünk a világ mélyebb 
igazságairól, hogy a gyógy-

Az asztrológus gondolatai

szeriparnak nem érdeke a sok 
egészséges egyed alkotta társa-
dalom.

Az ókori Kínában az számí-
tott igazán jó orvosnak, akinek 
kevés volt a betege. Akkoriban 
elsődleges volt a megelőzés. Er-
re manapság is lenne lehetőség, 
de valahogy kevesen élnek ve-
le. Az emberiség ellustult, nem 
mozog eleget, egészségtelen a 
táplálkozása, sok a bevitt ka-
lória, kevés a friss, energiadús 
táplálékfogyasztás és a folya-
dék, amit magunkhoz veszünk. 
Víz és teák helyett cukrozott 
üdítők, mértéktelen alkohol, 
friss levegő helyett szmog és 
cigaretta, nyugalom helyett 

stressz. 
Szükségte-

len tovább so-
rolni a XXI. 
századi ember 
viszonyulását 
ö n m a g á h o z 
és másokhoz. 
A lényeg az, 
hogy előké-
szítjük a talajt 
ahhoz, hogy 

tüneteink és betegségeink le-
gyenek. Mivel nem az igazi 
okot, a problémát magát gyó-
gyítják, ezért az történik, hogy 
a tünetek gyógyszeres elfojtása 
még inkább lefele taszít a beteg-
ség-lejtőn. 

Mi is a gyógyszer? Angolul 
drognak nevezik, és ez telitalá-
lat. Egy függőséget okozó szer. 
Méreg. Mellékhatásokkal és ez 
által újabb tünetek kezelésének 
lehetősége újabb gyógyszerek-
kel. Azt nem tagadom, hogy 
bizonyos esetekben életmentő 
lehet egy gyógyszer. Például 
egy komoly tüdőgyulladás ese-
tén életveszélyes elutasítani az 
antibiotikumokat. De a náthá-
ra nem okos dolog a legkemé-
nyebb szereket bevetni. Verébre 
sem szoktak ágyúval lőni.

A Szűz ember azt tanítja szá-
munkra, hogy a rendszer fontos 
az emberiség, a társadalom, a 
közösség, s nem utolsósorban 
az egyének életében. Ahogy az 
életritmus, az alvás-ébrenlét, 
munka vagy tanulás és pihenés 
egyedi egyensúlyát is üdvös, 
ha megtaláljuk. Nem vagyunk 
egyformák. Egyének vagyunk. 
Az viszont cseppet sem mind-
egy, hogy félelmeink, vágyaink, 
egoizmusunk által ösztönvezé-
relt perszónákként küszködünk, 
vagy tudatosan, mások érdekeit 
és épülését figyelembevevő, se-
gítőkészen cselekvő emberek-
ként utazunk Naprendszerünk 
leggyönyörűbb bolygóján.

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

Vigyázzanak magukra és 
egymásra!       Tóth Sándor

Asztrológiai útmutató  
a Szűz jegyében
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Körmendy-Ékes Lajos 1938-ban megírta Mátyásföld első ötven évének tör-
ténetét. Ebben idézett régi jegyzőkönyvekből:
„Nagy eseménye az elmúlt évnek, hogy Mátyásföldön hatosztályú …… isko-
la épült, és az 1898. szeptember havában megnyílt. A tanulók létszáma 42. 
Áldozatot hozott e célra telepünknek csaknem minden egyes tagja. Ahhoz a 
csekély alaphoz, amelyet e célra kezeltünk, mindenki szívesen járult hozzá 
tetemes adományával. Örömmel láttuk a közművelődés ezen első templomát 
Mátyásföldön épülni, főleg azért, mert az eszme megteremtője, a legnagyobb 
áldozatot hozó, közszeretetben álló tagtársunk, Paulheim József volt. Ő adott 
a telep közepén 400 négyszögöl telket teljesen berendezve iskola célra, ő ve-
zette bámulatos gyorsasággal az építést megoldáshoz, az ő tekintélye és ki-
tartása pár perc alatt 2000 forintot meghaladó adománnyal emelte az alapot. 
Áldozatkészségét mi már nem győzzük megköszönni, átruházzuk e kötelmün-
ket utódainkra s az oktatásban részesülő gyermekeinkre.”

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 megfejtés, 
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: ED, EL, ÉN, ÉP, KA, KI, LÁ, MÁ,
3 betűs szavak: BAH, BAL, ELI, EME, IMA, ISA, SIN, ZIL,
4 betűs szavak: BARI, BORI, ETOL, EVEZ, EVÉS, HOVA, ILON, LÁMA,
5 betűs szavak: ARASZ, AROMA, DÉMON, EMELI, KAROM, KORÁL, LELOP,
7 betűs szavak: NEVELÉS, NEVETÉS, PARAVÁN, PIROMÁN.
A megfejtéseket a megjelenéstől számított 16 napig várjuk.

Előző keresztrejtvényünkből: Az elhurcolt zsidóságra emlékező dombor-
művet Világhy ÁRPÁD szobrászművész készítette el. Nyerteseink: Városi 
Jolán (1161 Madách u.), Glaser Györgyné )Csömör, Major u.), Juhász Klá-
ra (1165 Újszász u.) és Szabó Péter (1162 Marcell u.)

A MÁV Zrt. munkatársakat keres BUDAPESTRE az alábbi 
munkakörbe:

SZAKIRÁNYÚ KÖZÉPFOKÚ VÉGEZETTSÉGGEL:

pályamunkás
Amit ajánlunk: hosszú távú, biztos munkahely,  

kiszámítható munkaidő és jövedelem, választható  
béren kívüli juttatás, önkéntes nyugdíjpénztári  

hozzájárulás, utazási kedvezmény.
Jelentkezését a www.mavcsoport.hu/karrier  

oldalon várjuk.

Ha nyár van, akkor ne csak a nyaralás jusson az eszünkbe. Van-
nak sportágak például, melyek ilyenkor élik főszezonjukat. Ilyen 
az atlétika is, amely az Ikarusnak köszönhetően már-már „nemzeti 
sportágnak” számít a Kertvárosban. A Bátony utcai atlétikai cent-
rum évtizedek óta ontja magából a tehetségeket, akik közül töb-
ben ma már a felnőtt, sőt néhányan már a szenior korosztályban is 
remekelnek. Nekik köszönhetően az idei nyár is bővelkedett szép 
sikerekben. Amelyek közül néhányat csokorba gyűjtöttünk.

Július végén a torinói szenior olimpián (European Masters 
Games-en) az Ikarus BSE „örökifjú” (idén hatvanesztendős) ver-
senyzője, Gajdos Tamás egy arany- és egy ezüstérmet szerzett. 
Méghozzá nem is akárhogyan. Civilben az ATV híradósa ugyanis 
előbb 16 órakor a híres Stadio Primo Nebiolo-ban állt rajthoz a 800 
méteres síkfutás döntőjében. Ezt a versenyszámot az osztrák Alois 
Egger nyerte, ám az őt követő mezőny hajrájában Tamás volt a leg-
gyorsabb, aki így ezüstérmes helyen fejezte be a versenyt. 

Ikarusos nyár

De nem sok ideje maradt az ünneplésre, hisz, miután lelépett a 
dobogóról, éremmel a nyakában azonnal kerékpárra pattant, hogy 
az észak-olasz nagyváros csúcsforgalmán áttekerve átérjen a vá-
ros túloldalán levő duatlon depóba, ahol a versenyzők nevezése 
17.30-kor zárult. Gajdos Tamásnak ezt követően alig kellett me-
legítenie, ezt ugyanis a városi kerékpározás alatt bőven megtette, 
így 18 órakor ő is elrajtolhatott a mezőnnyel. Tamás alig két órával 
a 800 méteres síkfutás döntőjét követően az egyik legkeményebb 
versenyszámban, a duatlon-sprintben is harcba szállt az aranyére-
mért. Az ötkilométeres futásból, 20 kilométeres kerékpározásból 
és 2,5 kilométeres futásból álló versenyben végig nagy küzdelmet 
kellett vívnia az 1500 méteren már öt világcsúcsot futó francia Pi-
erre Faucheur-rel. A párharcot végül a táv utolsó egy kilométerén 
sikerült Tamásnak megnyernie, aki így hosszabb szünetet követő-
en nyert ismét – immár negyedik alkalommal – szenior olimpiát. 
Gajdos Tamás versenyen való részvételét a kerületi Önkormányzat 
is támogatta.

Nem túlzás kijelenteni, az Ikarus BSE egyik legnagyobb re-
ménysége, az aka-
dályfutó Gyürkés 
Viktória, aki a 
korábbi korosztá-
lyos sikerek után 
a felnőtt mezőny-
ben is kiemelke-
dően teljesít. A 
mátyásföldi atlé-
ta a Norvégiában 
rendezett csapat 
Európa-bajnoksá-
gon is bizonyítot-
ta kivételes tehet-
ségét. Rajta nem múlott, hogy a magyar válogatott az összesítésben 
csak a kilencedik helyen végzett az európai másodosztályban, ami-
vel még eggyel lejjebb, a harmadik vonalba zuhant vissza. Viki 
ugyanis egyetlen magyar női atlétaként teljesítette feladatát, azaz 
taktikus versenyzéssel megnyerte a 3000 méteres akadályfutást, 
amivel maximális pontszámhoz juttatta a magyar csapatot. Számá-
ra azonban nem a norvégiai kontinensviadal, hanem sokkal inkább 
az augusztusi dohai világbajnokság lesz majd az év versenye, ame-
lyen már nemcsak az érmekért és helyezésekért, hanem az olimpiai 
szintidők teljesítéséért is nagy harc várható.

És még egy 
remek ikarusos 
eredményről is 
be tudunk szá-
molni. Fiatalabb 
atlétáink közül a 
17 esztendős Pap 
Márk is remek 
eredményt ért el. 
Ifjabb Tomhauser 
István tanítványa 
a Bakuban ren-
dezett Európai 
Ifjúsági Olimpiai 
Fesztiválon 110 
méteres gátfutás-
ban lett harmadik. Márk ezzel az eredményével jelezte, hogy sze-
retne a nagy elődök, Kiss Dániel és Baji Balázs nyomdokába lépni.

Riersch Tamás
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H H  1 6 - 1 4  A P R Ó
XVI., XIV. kerület előny! Tel: 06-30-905-
3050

AutóvAl rendelkező fiatal házaspár 
házimunkáért illetve gondozásért cse-
rébe lakhatási lehetőséget keres Buda-
pesten vagy környékén. Anyagi háttérrel 
rendelkezünk. Tel: 06-70-395-9909

Kiadó

KiAdó garázst keresek Sashalom kö-
zelében, akár hosszabb távra is. Tel: 
06-30-468-2473

SAShAlmi piacnál, kertes háznál kü-
lönálló, szép, bútorozott, komfortos gar-
zon rendszerető, fizetőképes, dolgozó 
párnak kiadó, külön mérőórákkal. Tel: 
06-30-579-0374

BérelnéK szobát fürdőszoba-, kony-
hahasználattal a XVI. kerületben. Üres 
szoba is jó, ha fűthető. Rezsi ne legyen 
több havi átlag 20 ezer forintnál. Nyug-
díjas. Tel: 06-20-252-0255

lAKhelyet keresek hosszú távra a 
XVI. kerületben vagy Csömörön, szerény, 
biztos jövedelemmel. Tel: 06-20-252-
0255, mihalyhergelt@gmail.com

Bútorozott kisszoba kiadó, nők 
előnyben. 28.000.- Ft+ rezsi, 10,.000.- Ft 
kaució. Érdeklődni csak telefonon. Tel. 
szám: 06-20-969-7061

Állás, munka
KimAgASló jövedelmet bizto-
sító tevékenységhez terület i 
képviselőket keresek. Info: www.
szallaskozvetitofranchise.hu

SzeptemBeri KezdéSSel kistar-
csai munkahelyre teljes munkaidős ál-
lásra az alábbi álláshelyekre munkatár-
sakat keresünk: TaKaRíTó, SZaKÁcS, 
vagy öNÁLLóaN FőZNI TuDó 
KONyHaI KISEgíTő, SZaKKÉPZETT 
ÁPOLó vagy SZOcIÁLIS gONDOZó. 
Bérezés a KJT szerint. Jelentkezéseket, 
önéletrajzokat a papnek@lutheran.hu 
email címre várjuk. Érdeklődni munka-
időben a 06-20/824-8000 telefonszá-
mon lehet.

ráKoSSzentmihály, mátyáS-
föld körzetében gyermekfelügyeletet, 
iskolás gyermek hazavitelét, vagy idős 
embernek bevásárlást, gondozását vál-
lalja megbízható, leinformálható kerüle-
ti, nyugdíjas házaspár autóval. Tel: 06-
30-857-0212

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

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) csics Gimnáziumban esténként! Érdek-

lődni: 407-3731, 06-20-964-8282

Szépség 
és egészség

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

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

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

Állati apró
házAm eladása miatt, négy éves, 11 
kilós zsemle színű, fehér foltos keverék 
kutya, ideiglenes elhelyezését szeretném 
megoldani, lehetőleg a XVI. kerületben. 
Állatszerető, családi kertes háznál. 3 - 4 
hónapról lenne szó, amíg másik ingatlant 
vásárolok. A kutyával kapcsolatos min-
dennemű anyagi terhet vállalok! Az éte-
lét házhoz szállítom! Telefon: 06-30-798-
93-91

Vegyes
pohár, korsógyűjtők figyelem! Sörös 
korsók, poharak (Bittburger, Warsteiner, 
stb) eladók, ár megegyezés szerint! Ér-
deklődni: telefonon! Meszlényi Erikánál, 
20/482-4879

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-

Oktatás
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

Ingatlan, lakás
A jóKAi lakótelepen 4 emeletes ház-
ban 1-2. emeleti, vagy liftes házban 6. 
emeletig eladó lakást keresek sürgősen. 
A költözés lehet 2-3 hónap múlva. Tel: 
06-20-457-1049

Eltartás

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

fiAtAl hölgy segítene idős néninek 
vagy bácsinak eltartással vagy életjára-
dékkal. Tel: 06-20-444-0859

Keres, csere

KereSeK eladó tehermentes lakást, 
panelt, I. emeletig, vagy kis komfortos 
házrészt (37-40 nm) reális áron. XVII., 

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)

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. 8. szám  
2019.augusztus 21.

Felelős szerkesztő:  
Szőke Katalin

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

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

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

Nyomtatás:  
Mediaworks Hungary Zrt. 
1222 Bp. Campona u. 1. 
Felelős vezető: Bertalan László 
nyomdaigazgató
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Következő lapszámunk szeptember 18-án,  
szerdán jelenik meg.

XVI. kerületi terjesztését a kiadó szervezi, terjesztési reklamációk 
leadhatók a 405-5919; 06-20-9392-658 telefonszámon. 

Ingyenes kiosztás az Örs vezér terén szeptember 23-án reggel 6-tól 8-ig

ApróhirdetéSeK felAdáSA Az internetre éS A nyomtA-
tott újSágBA. Apróhirdetési portálunk a következő címen talál-
ható meg: http://apro.helyihirek.hu. Itt az olvasók önállóan felad-
hatják apróhirdetéseiket, illetve ingyenesen feltesszük, ha a szöveget 
postai levélben vagy e-mail útján eljuttatják a szerkesztőségbe (HH, 
1162 Bp. Hermina út 16.; e-mail: hh@hh16.hu). 
A nyomtatott újságba egy lakossági apróhirdetés két egymás utáni 
lapszámba 3.000 Ft, feladható a következő helyeken:
• Aranyvár könyvesbolt, X. Fehér út 3. • H-P: 10-19, Szo: 9-13
   (Cédrus Piac az Örs vezér tere közelében, az első emeleten)
• FüzeTBolT, 1165 Jókai u. 6. (irodaház), Ny: H-Cs: 9-17, P: 9-15h-ig
• Tom Órabolt, 1161 Rákosi út 116. (a József utcánál)
• Óra-Ajándék üzlet a Sashalmi piacon, 1163 Margit u. 1.
• Fodrászat, XVI. Rutafa u. 19. (Centi, az Olga u-nál), tel: 403-2498

Feladási határidő a következő számba: 2019. szeptember 12.

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.

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! Üvegek, tükrök, képkere-
tek nagy választékban, Thermoüveg-
készítés, üvegcsiszolás, ragasztott és 
edzett biztonsági üvegek készítése, zu-
hanykabin ajtók, drótüvegek, festett üve-
gek sokféle színben. Kisebb munkák 
megvárhatók. 1163 Thököly út 12.  Tel: 
06-30-325-9102 • Nyitva: H-P 8-16-ig, 
Szo: 8-12

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

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

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

l l l
CSAládi házAK TERVEZÉSÉT, 
teljes körű hatósági ügyintézést, költség-

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

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

KozmetiKAi SzolgáltAtáS, 
talpmasszírozás az Ön otthonában, ké-
nyelmesen. Tel: 06-20-465-9834

vetés-készítést, felelős műszaki vezetést 
reális áron, határidőre vállalok. Tel: 06-
30-210-6477

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

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

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

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

Kerti munKát, kertgondozást vál-
lal a XVI. kerületben gyakorlattal rendel-
kező, számlaképes vállalkozás. Tel: 06-
70-619-6753

öSSzeSzoKott, precíz csapat fű-
nyírást, fűkaszálást, sövényvágást, met-
szést, ágvágást, kisebb fakivágást, pa-
lántázást, gazolást, elhanyagolt kertek 
rendbetételét és egyéb kertészeti mun-
kálatokat vállal. (Csatornatisztítás, kisebb 
felújítás, pl: kerítésfestés). Számlaképe-
sek vagyunk, hívjon bizalommal: 06-20-
323-3616, 06-70-432-0700

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 takarítása, 
ágdarálás, fakivágás, zöldhulladék el-
szállítás, tuskómarás, darus munka 2,7 
tonnáig (darus áruszállítás). Tel: 06-30-
998-0119

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

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

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

Ne hagyja veszni emlékeit, 
csináltasson időálló papírképet. 
Régi képek retusálását, digitali-
zálását is vállaljuk.

Egyedi fényképes ajándék-
tárgyak nagy választékban 
megtalálhatók ill. megrendel-
hetők üzletünkben. Bögre, 
egérpad, kötény, hűtőmágnes, 
puzzle, póló, kispárna, kulcs-
tartó stb.

Swarovski ékszerek, albu-
mok, keretek óriási kínálata 
megtalálható nálunk. 

Olvasószemüvegek érkeztek 
1500Ft-os akciós áron tokkal, 
törlőkendővel, zsinórral. A po-
larizált lencséjű napszemüvege-
ket már több mint 10 éve akciós 

6600 Ft-os áron áruljuk, a nor-
mál UV-szűrős napszemüvegek 
pedig 2200 Ft/db.

Várjuk szeretettel!
           Szilvia és Nelli
www.lelkesfoto.hu

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

Adásvétel
elAdó a Mátyásföld reptéri hévmeg-
állónál egy használt, megkímélt állapotú 
(IKEÁS) vitrin. Paraméterei: magassága: 
165 cm, szélessége: 40 cm, mélysége: 
34,5 cm. 3 polcos. Ára: 12 000 Ft. Tele-
fonos egyeztetés után megtekinthető. 
Érdeklődni: telefonon! Meszlényi Eriká-
nál, 20/482-4879

régiSég, numizmAtiKA felvásár-
lás! 1945 előtti! Papírpénzek, tallérok, 
kitüntetések, egyenruhák, képeslapok, 
festmények, porcelánok, karórák, teljes 
hagyaték! Ingyenes kiszállás: 06-70-
381-6345

SAShAlmi gAlériA a Sashalmi 
piacon. KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁRO-
LUNK tört- és fazonaranyat, ezüsttár-
gyakat, festményeket, porcelánokat, 
faliórákat, zsebórákat, karórákat, régi 
pénzeket, kitüntetéseket, bútort. Telefon: 
06-20-378-3575, Sashalmi tér 1., kedd-
től szombatig 9-15 óráig. Ingyenes ki-
szállás!

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

KArBAntArtott, biztonságosan 
üzemelő Vaillant VVW180 típusú falikazán 
30 ezer Ft-ért eladó. Tel: 400-1033

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

Bp (PB?) palackról használható műkö-
dőképes! Gáztüzhelyet keresek! +36-20-
373-8086

Jármű

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!

ANGOL-NÉMET
NYELVOKTATÁS

hatékony módszerekkel
Egyetemi diplomás

nyelvtanárnõ nyelvtanítást vállal
hatékony tanítási módszerekkel

Az elsõ óra árából

kedvezmény!

Hívjon bátran!
+36-30-9511-615

10%

• Vizsgafelkészítés
• Korrepetálás
• Társalgási gyakorlatok és
nyelvtani rendszerezés

• Külföldi munkavállalóknak
nyelvi elõkészítés

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. NYÁRIVÉGI aszta-
li 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

Hívassa elő fényképeit a Lelkes fotónál

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

www.gumiszerviz16.hu

Gumiabroncs

OBD programozás

TPMS
javítás • autó, motor

szenzorok beépítése

Társkereső
Kulturált 160/75/70 éves független, 
vígkedélyű zuglói hölgy keres életének 
kellemes, értelmes eltöltéséhez őszinte, 
vidám, korrekt barátnőt és igaz barátot, 
társat. Tel: 06-20-468-0241 (délután)

KereSeK egy 27-38 közöt egy hölgyet 
komoly kapcsolat céljábol irjon egy emailt 
kis bemutatkozással csongoristvann@
gmail.com

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

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

duguláSelhárítáS! Ázások, cső-
törések megszüntetése, egyéb vízsze-
relési munkák. VÍZ-GÁZ-
KÖZPONTIFŰTÉS SZERELÉS! WC-k, 
mosdók, tartályok, szifonok cseréje. 
Sürgős esetben AZONNAL IS! Tel/fax: 
402-4330, 06-20-491-5089

duguláSelhárítáS BontáS 
nélkül, garanciával. Szennyvízcsatorna 
tervezése, kivitelezése, javítása. Tel: 06-
70-267-5015

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

gázKéSzüléKeK, vízmelegí-
tőK, bojlerek szakszerű szerelése, 
javítása, cseréje. Nagy Pál, tel: 06-70-
263-6601

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

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: 06-20-9392-658, 
vagy 405-5919 (10-15 óráig)

Csömöri Polgármesteri Hivatal 
pályázatot hirdet 

pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
szolgálati jogviszony. Próbaidő időtartama: 3 hónap; Foglalkoz-
tatás jellege: teljes munkaidő; A munkavégzés helye: 2141 Csö-
mör, Szabadság út 5.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Folyama-
tosan ellátja az önkormányzat könyveléssel, utalással kapcsola-
tos feladatait, valamint a Csömöri Községgondnokság könyve-
léssel, utalással, bankkönyveléssel kapcsolatos feladatait.
Illetmény és juttatások: A „Közszolgálati tisztviselőkről szó-
ló” 2011. évi CXCIX. törvény alapján, valamint éves cafetéria, 
utazási költségtérítés.
Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Cselekvőképes-
ség, Büntetlen előélet, Középiskolai végzettség és közgazda-
sági szakképesítés, vagy Pénzügyi-számviteli szakképesítés, 
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), Pénzügyi-
számviteli területen szerzett legalább 1-3 éves szakmai tapasz-
talat, Költségvetési, számviteli könyvelési tapasztalat, ASP gaz-
dálkodási szakrendszer felhasználói szintű ismerete.
Pályázat elbírálásánál előny jelent: államháztartási területen 
szerzett legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat

A pályázat benyújtási határideje: 2019. szeptember 09.
A munkakör a pályázat elbírását követően azonnal betölthető. 
További információt Marosi Éva pénzügyi osztályvezető nyújt, 
a 06-28/544-032-es, vagy 06-28/544-033-as telefonszámon.
A teljes pályázat megtalálható a www.csomor.hu honlapon.

Emlékezés Hornyák Ádee-ra
Adee, Hornyák Ádám 2008. 
szeptember 8-a óta már 
nincs köztünk, de a mun-
kássága – a kangoozás 
megszerettetése, elter-
jesztése, oktatása terén – 
tovább él. Misével emlé-
kezünk ádira szeptember 
8-án, vasárnap 18 órakor 
a Mátyásföldi Szent József 
templomban (Paulheim Jó-
zsef tér 1.). várjuk az ádira 
szeretettel emlékező bará-
tokat, ismerősöket

Rajzelemző tanfolyam szeptember 28-29-én
A rajz a legősibb kommunikációs eszköz, melyben tudat-

alattink összes emléke, sőt, az egész egyéniségünk kifejezésre 
jut. Nem véletlenül fordul a pszichológia a különféle rajztesz-
tekhez, egyre szélesebb körben. A hat motívumos rajztesztet 
Dr. Taraczközi István orvos-természetgyógyász fejlesztette 
ki 1997-ben. A teszt, melyben fát, utat, házat, napot, kígyót és 
kerítést rajzoltatunk, elsősorban a testi-lelki állapot, betegségek 
felmérésére szolgál, de az elmúlt két évtized tapasztalatai sze-
rint sikerrel alkalmazható pályaválasztási, párkapcsolati vagy 
egyszerűen csak önismereti célra. A kétnapos tanfolyam során 
most bárki megismerheti a módszert, akit érdekel a pszicholó-
gia, és mások jellemét, problémáit szeretné jobban megismerni. 
A tanfolyamra a módszer szülőatyjának engedélyével, az erede-
ti tematika szerint kerül sor. A részvételi díj 20.000 Ft, előadó: 
Tóth Éva Ágota. A hallgatók a Magyar Természetgyógyászok 
Szövetsége oklevelét kapják. 

Érdeklődni, jelentkezni a 06/20-489-92-97-es telefonszá-
mon vagy a toth.eva.agota77@gmail.com címen  lehet.

Ősszel ismét idegenvezetéses sétákon csodálkozhatunk rá a 16. 
kerület és a környék rejtett szépségeire. Jelenleg zajlik a séták szer-
vezése, ezért időpontváltozás előfordulhat! Érdeklődjön emailben 
vagy telefonon!
Szeptember 7-én, szombaton 10.00 MÁTYÁSFÖLD legszebb 
villái III. Paulheim-villák, Mátyás király tér, Erzsébet-liget, 
Dozzi-villa, volt szovjet főparancsnokság, helytörténeti gyűjte-
mény.
8-án, vasárnap 15.00 A CAPRERA-FORRÁSTÓL a Csobaj-bá-
nyáig – könnyű természetséta Cinkotán, a kis patak mentén.
11-én, szerdán 10.00 RENDŐRMÚZEUM, és józsefvárosi „bűn-
séta” (Múzeumi szerdák)
14-én, szombaton 14.00 AZ ELSŐ MAGYAR SOROZAT-
GYILKOS nyomában Cinkotán
15-én, vasárnap 15.00 A MÁTYÁSFÖLDI REPTÉR – termé-
szetséta zoológussal
18-án, szerdán 10.00 WEKERLEtelep és festőműterem – 110 
éves népi szecessziós kisváros a nagyvárosban, és látogatás Szőke 
Péter Jakab műtermében (Múzeumi szerdák)
27-én, pénteken 19.00 HOLDVILÁGOS ZENÉS SÉTA Mátyás-
földön, romantikus történetek a pislákoló utcai lámpák fényénél, 
aláfestő muzsikával a ’30-as évekből, 2 órában.
Október 20-án, vasárnap 13.15 FERIHEGYI REPÜLŐTÉR lá-
togatás, kulisszatitkokkal - Jelentkezés: szept. 27-ig! 

TOVÁBBI ŐSZI TERVEZET: Fót, Károlyi-kastéllyal; 
Csokimúzeum; Schiffer-villa, Epreskert; Kőbányai pincerend-
szer; Színészmúzeum; A bezárt Magyar Rádió; Magyar Televízió 
látogatás; Kastélytól kilátóig: Nagyiccétől Sashalomig; Országos 
levéltár; Pesterzsébeti séta; Rákosszentmihályi zsidó séta stb. - a 
következő lapszámban!

RÉSZVÉTELI DÍJ: Alapséták és múzeumi szerdák egy ré-
sze: felnőtt 1500 Ft, diák-nyugdíjas 1200 Ft, 10 éves korig ingye-
nes (kivéve: csokimúzeumos séta, reptérlátogatás, buszos túra és 
az egésznapos kirándulások, melyeken kedvezményes áron vehet-
nek részt). Rádióséta 2800 Ft, Ferihegyi reptérlátogatás 4400 Ft, 
gyerek-diák-nyugd. 3800 Ft, Fót: 2900 Ft belépőkkel.

ELŐZETES JELENTKEZÉS szükséges, ekkor derül ki az 
indulási helyszín: kertvarosiidoutazo@gmail.com, 0620/9310-800. 
A kirándulások általában 3 órásak. Programváltozás lehetséges! 
Részletes program Kertvárosi Időutazó facebook oldalán vagy hír-
levélben.                Benedek Ágnes

Kertvárosi Időutazások: 
Caprera, villák, reptér

Caprera-patak menti séta

Új, 20 férőhelyes istálló várja a vendéglovakat a Cinkotai Föld-
műves Szövetkezet Vidámvásár úti telephelyén, ahol augusztus 30-
31-én az itt működő Viktoria Dressage SE kétnapos minősítő ver-
senyt rendez – az itteni jó szereplés indulási lehetőséget nyújthat 
a szeptember 15-én megrendezésre kerülő Országos Bajnokságra, 
valamint a nemzetközi versenyekre minősítő A-kategóriás fóti díj-
lovas versenyre. Mivel ekkor ér véget a vakáció, a póni OB-ra való 
felkészülés jegyében szombaton a nagydíjas-szintű lovasok együtt 
fognak melegíteni a Pónisuli tanulóival, akik között – a lépés-üge-
tős futószáras feladatban – 5-6 évesek is lesznek. A ménesnyi ló 
versenyének fő támogatója a csömöri Auchan Liget Áruház cukrá-
szata. A programok reggel nyolc órakor kezdődnek, és ingyenesen 
megtekinthetők. Az első napon gasztronómiai kísérő programként 
a gyáli székhelyű Eisberg Hungary kft. saláta újdonságaiból tart 
kóstoltatással egybekötött bemutatót a fedeles lovarda előtt.

Képünkön, amikor (túl a nehezén) már élvezet és sugárzó de-
rű egy díjlovas program a bemutatójának: Kékesi Kitty Cinkotán, 
Amigo nevű fríz ménjén. A civilben japán-kínai szakos egyetemis-
ta hölgy instruktorként közreműködik a rajtengedély-vizsgára ké-
szülő kezdő cinkotai lovasok (Kruppa Sára, Mezőfi Beáta, Nyitrai 
Csenge, Szentkúti Anna) felkészítésében. -izs-or

Népes lovasverseny Cinkotán
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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 ACE 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 3.850,-

Hajdu Z-80 ERP villanybojler 56.300,-

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

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

ø15 steel press (szénacél) csõ 500,-/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

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!
INDUL a

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.

Budapesti partnercégünk részére keresünk 
Parkolási Ellenőr beosztásba munkatársakat.

Munkavégzés helye: Budapest XIV. kerület. 
Heti 40 órás munkarend. 

Ingyenes forma és védőruha valamint tanfolyam. 

MUNKATÁRSAT KERESÜNK!

Jelentkezni a +36 70 287 7541-es telefonszámon
hétköznap 9 és 16 óra között lehet.

Budapesti telephelyeinkre keresünk 
Vagyonőröket, járőri illetve portai szolgálatra. 
Elvárások: érvényes vagyonőri igazolvány és 

tanúsítvány. Forma ruha biztosított.

MUNKATÁRSAT KERESÜNK!

Jelentkezni a +36 70 287 7541-es telefonszámon
hétköznap 9 és 16 óra között lehet.

Civil kezdeményezés a Kertvárosban
Mi történik, ha egy lokálpatrió-
ta postás és egy hasonló érzelmű 
közterület-felügyelő összefog? 
Többek között alakulhat egy ci-
vil egyesület, amely, ha jól mű-
ködik, akár még egy mozgalmat 
is elindíthat. Valahogy így lehet-
ne összefoglalni Schaffer Viktor 
(közterület-felügyelő) és Daróczi 
Zoltán (postás) együttműködé-
sét. Történt ugyanis, hogy a két 
közfeladatot ellátó és lokálpatrió-
ta érzelmű személy útjai egyszer 
csak (2017. év végén) keresztezték 
egymást. Ebből a találkozásból 
pedig előbb egy beszélgetés, majd 
pedig közös gondolkodás lett. A 
„Hogyan tehetjük szebbé és élhe-
tőbbé lakhelyünket?” téma pedig 
mindjárt egy új ötletet is szült: 
alakítsanak egy civil egyesületet, A Civil 16 egyesület június végén nyugdíjasoknak szervezett kirándulást Hatvanba

Civil jelöltek a polgármesteri hivatal előtt, középen Schaffer 
Vikor, a Civil 16 egyesület vezetője és polgármesterjelöltje

melybe minél több hasonló gon-
dolkodású személyt lehetne tö-
möríteni. 

Tavaly év elején aztán lét-
re is jött a Civil 16 Egyesület, 
amely az elmúlt egy esztendő-
ben már számos programmal 
jelezte közéletiségét. A közös 
szemétszedések, a közterületi 
bútorfestések, a kóbor kutyák 
befogásai és chip alapján törté-
nő beazonosításai, illetve a tű-
zifák és élelmiszercsomagok ki-
szállítása mellett ma már jogi és 
egészségügyi tanácsadással is 
próbálnak segíteni a kertvárosi 
embereknek. Köszönhetően an-
nak, hogy a tagság létszáma az 
elmúlt egy évben megtízszere-
ződött. Ma már orvos és jogász 
is tagja a csapatnak, akikkel te-

hát ezeket a programokat meg 
lehet valósítani. 

A Civil 16 Egyesület rövid 
idő alatt kinőtte magát, olyany-
nyira, hogy az idei helyhatósá-
gi választásokon már szerepet 
akar és fog is vállalni. A nem-
rég született döntés alapján az 
egyesület ugyanis október 13-
án mind a 12 önkormányzati 
körzetben önálló jelöltet fog ál-
lítani. Ehhez persze a szükséges 
aláírásokat is össze kell majd 
gyűjteniük, de – ahogy Daróczi 
Zoltán rákosszentmihályi pos-
tás fogalmazott – bíznak benne, 
hogy ebben az átpolitizált világ-
ban is helye van a civil törekvé-
seknek. 

– Mi nem vagyunk egyetlen 
politikai pártnak sem elköte-
lezve, a tagjaink bérből és fi-

zetésből élő hétköznapi embe-
rek, akik csak azért indulnak 
a választásokon, hogy minél 
nagyobb civil erőt tudjunk, tud-
janak bejuttatni a várost vezető 
testületbe. Természetesen a mi 
hátterünk és ismertségünk nem 
vetekedhet a politikai pártoké-
val, ám reméljük, hogy a vá-
lasztópolgárok egy része támo-
gatja majd civil törekvéseinket.

A Civil 16 Egyesület nagy és 
erős kampányt nem engedhet 
meg magának. A tagok önerő-
ből próbálják meg finanszíroz-
ni a plakátok és szórólapok el-
készítését. Mellette ott vannak 
még az internetes fórumok, 
amelyek szintén fontos színterei 
a különböző közösségeknek.

– Egy jelentős rendezvé-
nyünk lesz csak a kampányidő-

szakban: mégpedig egy környe-
zet- és állatvédelmi családi nap, 
melynek szeptember 15-én egész 
nap az Ikarus BSE Bátony utcai 
sporttelepe lesz majd a helyszí-
ne. Erre a gyerekek miatt bohó-
cot, bűvészt és a népszerű Alma 
Zenekart is meghívtuk.

Az egyesület közel húsz ren-
dezvényt szervezett már a kerü-
letben. Ezek közül talán a havi 
rendszerességű nyugdíjas talál-
kozói a legnépszerűbbek. A Le-
genda Sörfőzde Centerben tar-
tott találkozókon ugyanis közel 
százan szoktak részt venni. De 
sokan vettek már részt az eddigi 
szemétszedési akciókon, illetve a 
közterületi padfestéseken is, me-
lyekhez a szemetes zsákokat, az 
ecseteket és festékeket az önkor-
mányzat szokta biztosítani. (F)

A koncertek két zeneteremben 20 órától egyidőben zajlanak
Augusztus 24., szombat:
 •  Queen gála • Shadows Hungary Band koncert
Augusztus 25., vasárnap: • Country est
Augusztus 30., péntek:  • Moonflower koncert
Augusztus 31., szombat:    Nyárbúcsúztató Party
 • Érzés koncert • 19h-tól: Red Light Slipper + 4 zenekar
Szeptember 6., péntek:  • Missió + Moonflower koncert
Szeptember 7., szombat:  • Sexofon koncert
Szeptember 13., péntek:
 • LászLó attiLa koNcert • Silent Force koncert
Szeptember 14., szombat: 10h-tól Home Brew Sörfőző fesztivál
 • Filtol & Beatangok koncert • Bíborszél, Gumicsizma koncert
Szeptember 15., vasárnap: • Tarnai Rock Band koncert
Szeptember 20., péntek:
 • Creedence Clearwater Revival Reburn • Hit Rock koncert
Szeptember 21., szombat:
 • Tompox koncert • Smoking Kill’s (+1 zenekar) koncert
Jegyek kaphatók a helyszínen vagy előrendelhetők a +36-30-793-
2834 vagy a +36-30-308-5976 telefonszámon.


