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Szept. 21. szombat 08 óra

Okt. 19. szombat 08 óra
Okt. 07. hétfõ 17 óra

XVI. Veres Péter út 85-ben

Információ:
Jelentkezés:

K és CS: 16-19
H-P: 8-12-ig, és

+36-30-950-2993

15 féle bélszín étel
napi
menü 1090 Ft

ételkiszállítás

Esküvõk, rendezvények

Disco bérelhetõ!

Étkezési

utalvány

SZÉP

kártya

1161 Csömöri út 80. 405-3768

www.submarinestation.hu

Étterem

új ételekkel

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

NAGYICCE
PATIKA

Tel: 401-0078

ÁLLANDÓ
ÜGYELET!

Használja
KEDVEZMÉNYES

KÁRTYÁJÁT!

1163 Budapest,
Veres Péter út 11. 7. oldal

4. oldal

3. oldal

Gyorsan finomat!

Kiszállítás a környéken INGYENES!

www.pizza16.hu

06-30-416-16-16

Minden nap
nyitva:

Rendelés: 1-416-16-16
11-22-ig

9. oldal

CS 80 Kft.
A PANASONIC klímaberendezések

magyarországi hivatalos márkaképviselete

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

Klíma értékesítés, szerelés, tervezés és szaktanácsadás!

A Panasonic klíma berendezésekre 5 év garanciát is vállalunk!

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

www.cs80.hu              www.panasonics80.hu
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Cím: XVI. Veres Péter út 32-34.

Telefon: (1) 403 5894A HÉV ÁLLOMÁS MÖGÖTT

Nyitva tartás: H-P: 8.00-20.00 óráig

Havonta akciós termékek 20-30% kedvezménnyel!

Akciós újságunkat keresse a postaládájában és a Sashalom Patikában!

Hasonlítsa össze patikánk árait más gyógyszertárak áraival!

Nyerjen ajándékcsomagot

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:

Neil Simon: 

KÜLÖNTEREM avagy 
vágytól asztalig

Csepregi Éva, Hegyi BarBara...

OKTÓBER 12. SZOMBAT 19:00

OKTÓBER 21. 
HÉTFŐ 19:00

tzteam.hu
számítástechnika

Budapest, XVI. ker. Rákosi út 260.

Nyitva: H-P: 6-17, Sz: 6-12 óráig

TÜZÉPTÜZÉP
Tel: +36-70-941-1982

www.magyartuzep.hu
E-mail: magyartuzep@gmail.com

A PATAKNÁL

MAGYAR

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

Samarasbau, Magyar Zoltán
átköltözött: Rákosi út 260. 

Bemutatkozott az Ikarus új tulajdonosa
A XIII.  Ikarus-nap alkalmával

Könyv a Kertváros sportjáról
Hogyan választunk?
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állványzat rakománya az úttest-
re szóródott az Örs vezér tere 
1-nél. Egy órával később a Sző-
nyi út 27. előtt egy 25-ös BKK 
busz taxival ütközött, ketten sú-
lyosan megsérültek.

Szeptember 5-én éjjel Alfa 
Romeo ütközött egy Volkswa-
gen személyautóval a Gvadányi 
és Fogarasi út találkozásánál. 
Senki nem sérült meg.

Fakárok
Augusztus 16-án izzott egy 

platánfa belseje az Olaf Palme 
sétány 2-nél.

Augusztus 19-én a Szentmi-
hályi út 20. előtti parkolóban 
egy faág Opel személygépko-
csira zuhant. A tűzoltók dugó-
létra használatával, kézi erővel 
távolították el.

Augusztus 23-án moto-
ros létrával, motoros fűrésszel 
szedtek le egy 7 méter magas-
ságban lógó, ötméteres faágat 
az Egressy út 73-nál.

A Tihany utca 5. előtt letört 
oldalág lógott a járda fölé, au-

gusztus 27-én szüntették meg a 
balesetveszélyt.

Szeptember 2-án délután a 
Rákosrendező pályaudvarnál 15 
méteres fa dőlt a felsővezetékre 
és a sínekre. A MÁV emberei 
áramtalanítottak, a raj motoros 
fűrésszel mentesített.

Lakásfelnyitások
Augusztus 21-én elesett egy 

idős lakó a Bánki Donát parki 
lakásában. Az erkélyen át hatol-

tak be a tűzoltók, majd átadták 
a helyszínt a rendőrségnek és az 
illető szociális gondozójának.

A rendőrség kérésére egy Pil-
langó parki, első emeleti lakást 
nyitott fel a raj augusztus 18-án, 
bent egy elhunyt személyt találtak.

Szeptember 1-jén a rendőrség 
jelenlétében mentek egy Ilka ut-
cai lakásba, mert az idős lakó 
nem adott életjelet. Hasonló ok-
ból törték fel egy Wass Albert 
téri lakás ajtaját is szeptember 

2-án éjfél után, valamint szept-
ember 4-én este egy Csömöri 
úti lakásét.

Szeptember 7-én éjjel egy 
Nagy Lajos király úti, második 
emeleti lakásba történt behato-
lás, mert lakója nem adott élet-
jelet magáról. Bent egy erősen 
ittas embert találtak.

Égő szemét
A Pillangó utca 26. előtt fél 

köbméter égő szemetet oltot-
tak el egy gyorsbeavatkozóval 
szeptember 1-jén.

Égő viskók
Szeptember 7-én délben a 

Neptun utcába történt kivonu-
lás: a 104. szám mögötti, haj-
léktalanok által épített viskók, 
hulladék és szemét égett kb. 50 

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.

Tűzoltósági hírekXIV. kerület
Közlekedési mentések

Augusztus 13-án kora délután 
a Cinkotai úton Opel Astra és 
Opel Corsa ütközött, egy fát ki-
döntöttek, hárman megsérültek.

Menet közben kigyulladt egy 
BMW motortere augusztus 15-
én délután a Kós Károly sétány 
1. előtt. A raj két D sugárral ol-
tott, a kocsi teljesen kiégett.

Augusztus 17-én reggel az 
M3-as kivezető szakaszán, a 
Fűrész-közi gyalogos felüljáró 
alatt Skoda Octavia karambo-
lozott egy MAN gyártmányú 
busszal. A mentők két sérültet 
vittek a Baleseti Intézetbe.

A Vezér út és Mogyoródi út 
sarkán VW Passat ütközött egy 
VW Golffal. Egy súlyos sérült 
került kórházba. A tűzoltók az 
oldalára borult Golfot a kere-
keire állították augusztus 20-án 
éjfél előtt.

Szeptember 4-én 15 óra előtt 
egy Peugeot típusú teherautó 

négyzetméteren. A tűzoltók két 
D sugárral oltottak.

Segítség a mentőknek
Augusztus 18-án emeleti lak-

részből hoztak le a mentőknek 
egy beteget a Füredi úton.

Szeptember 7-én az Álmos 
vezér utca egyik családi házá-
nak felső szintjéről un. létra-
szer használatával hoztak le egy 
combnyaktöréses sérültet.

XVI. kerület
Közlekedési balesetek

A Baross utca és József utca 
sarkán két személyautó karam-
bolozott (az egyik az oldalára 
is borult) augusztus 15-én 10 
órakor. Személyi sérülés nem 
történt.

Szeptember 8-án délelőtt a 
Caprera utcai HÉV-megállónál 
egy kisteherautó által vontatott 
lakókocsi beakadt a vasúti lám-
paoszlopba; senki nem sérült 
meg.

Kiugrott a negyedikről
Egy zavartan viselkedő nő-

höz mentek ki a rendőrök szep-
tember 5-én egy Újszász utcai 
negyedik emeleti lakásba. A 
39 éves nő a rendőri intézke-
dés megkezdése előtt kiment az 
erkélyre, és onnan leugrott. A 
mentők súlyos sérülésekkel vit-
ték kórházban.

Füstölt a szerelvény féke
Szeptember 3-án reggel 7 óra 

26 perckor a sashalmi HÉV-
megálló diszpécsere hívta a 
tűzoltókat: füstöl az egyik sze-
relvényük féke. Áramtalanítás 
után hőkamerával vizsgálták a 
kocsit, izzó részeket nem ta-
láltak.

Fakárok
A Katymár utca 7-nél letört, 

az út fölé lógó faágat távolítottak 
el kézi erővel augusztus 16-án.

A Karát utca 16. előtt útra 
szakadt faágat fűrészeltek szét 
szeptember 9-én.

Szeptember 9-én éjjel a Lán-
dzsa utca 16. melletti parkoló-
ban 8 méteres faág hasadt autók 
közé, egy Suzuki Swift meg-
rongálódott.

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*

CSALÁDI: 
• Október 12. szombat 10:00 – A tengerlépő cipő – a veszprémi 
Kabóca Bábszínház 4-6 éves gyerekeknek szóló előadásán a Ten-
gerlépő cipő segítségével együtt repülhetünk a szereplőkkel a mesék 
birodalmába. Jegyár: gyerek: 1300 Ft, felnőtt: 1600 Ft, 4600 Ft (csa-
ládi, 2 gyerek+2 felnőtt)
UTAZÓ MÚZEUM PROGRAM 
A játékos felfedezőnapokon minden érzékszervünkre hatva segíte-
nek felfedezni érdekes témákat az interaktív és kreatív feladatok. A 
családi délelőttöket a Budaörsi Régészeti Múzeum „Utazó Múzeum” 
programja hozza el számotokra az Erzsébetligeti Színházba.
• Október 13. vasárnap 10:30 – Legyél Te is „Légiós”! – családi 
felfedezőnap a római kori Pannóniában. 6-12 éves gyerekeknek ajánl-
juk! Jegyár elővételben: 1500 Ft, a helyszínen: 2000 Ft
• Október 13. vasárnap 10:00 – Játékválasztó – családi élménynap 
Belépő: 600Ft/fő, 2000Ft/család (4fő) A program a Szentmihályi 
Kulturális Központban kerül megrendezésre!
• Október 20. vasárnap 10:30 – KOLOMPOS Táncház – Belépő: 
900Ft/db, családi (2gy+2f): 3000 Ft
• Október 26-27. szombat-vasárnap – Budapest Csillagai – tehet-
ségkutató fesztivál gyerekeknek. Letölthető jelentkezési lap és bő-
vebb információ: www.kulturliget.hu
• Október 27. vasárnap 10:00 – Lilla és Tündérbogyó – zenés me-
sejáték Kádár Annamária érzelmi intelligencia-fejlesztő meséi alap-
ján. Jegyár: 1100Ft, 1300Ft családi (2gy+2f): 4200Ft; A program a 
Szentmihályi Kulturális Központban kerül megrendezésre!

SZÍNHÁZ:
– Szeptember 29. vasárnap 18:00 – TáncRapszódia – A Varidance 
társulat a magyar néptánctradícióból kiindulva, azt mai tánctechni-
kákkal ötvözve különleges hangulatú előadást hozott létre.
Jegyár: 2500-3800 Ft
• Október 20. vasárnap 18:00 – Lackfi János: Hinták – Peremartoni 
Krisztina és Soltész Bözse; Össze vagyunk kötözve egymással mi, 
emberek, életre-halálra? És kinek jut élet, kinek halál? Mindannyiunk 
életében előkerülő kérdések élesben robbannak a színpadon. Két 
kortársunk, akik egyáltalán nem szentek. És két szent a múltból, akik 
egyáltalán nem szenteskednek. Jegyár: 2900Ft
• Október 21. hétfő 19:00 – Különterem, avagy vágytól asztalig 
– komédia; Csepregi Éva, Szalma Tamás, Hegyi Barbara; Jegyár: 
3300 Ft-4300 Ft
• Október 25. péntek 18:00 – Dumaszínház: All Stars – Aranyo-
si Péter, Hadházi László, Mogács Dániel; Jegyet a Dumaszínház 
jegypénztárában (1082 Budapest, Corvin sétány 1/B) és online a 
dumaszínhaz.jegy.hu oldalon lehet vásárolni.

ZENE:
• Október 18. péntek 19:30 – Jazz Liget 2019: Intermezzo – Jegyár 
elővételben: 1800Ft, a helyszínen: 2200Ft
• Október 25. péntek 20:00 – Madarak Zenekar – Időkapszula 
Halloween Party; Jegyár elővételben: 1800Ft, a helyszínen: 2200Ft; 
A program a Szentmihályi Kulturális Központban kerül megrende-
zésre!
• Október 4. péntek 20:00 – Gemini buli – Jegyár: 2000 Ft

MEGEMLÉKEZÉS:
• Október 6. vasárnap 18:00 – Aradi vértanúk emléknapja – Meg-
emlékezés a Hősi emlékműnél (Prodám utca-Pilóta utca sarok)
• Október 23. szerda 17:30 – Megemlékezés a forradalom lángja 
emlékműnél az Erzsébetligetben

MINDENMÁS
• Október 10. csütörtök 18:00 – Női szemmel – Előadássorozatunk 
soronkövetkező alkalmával az anyaság nehézségeiről, kudarcairól 
és legszebb pillanatairól beszélgetünk Hadas Krisztával. INGYENES! 
Részvételi szándékukat kérjük jelezzék az info@kulturliget.hu e-mail 
címen.

KIÁLLÍTÁS
• Október 4. péntek 18:00 – Szücs Kata - AYA C. kiállítása – A ki-
állítást megnyitja: Szepes Hédi művészettörténész. Közreműködik 
Tommy Furrier, gitár. A kiállítás megtekinthető 2019. november 24-ig 
a Corvin Galériában.
• Október 17. csütörtök 18:00 – Knyihár Amarilla festőművész - 
Reflexiók c. kiállításának megnyitója – A kiállítást megnyitja: Szepes 
Hédi művészettörténész. Közreműködik: Mákó Rozi. A kiállítás meg-
tekinthető 2019. december 15-ig a Harmónia Szalonban.
• Október 24. csütörtök 18:00 – Fodor Pál: FODI PALI 60 című fotó-
kiállításának megnyitója – A kiállítást megnyitja: Fejeő István. Közre-
működik: Yoseph Yoseph. A kiállítás megtekinthető 2020. január 19-ig 
a Napfény Galériában.

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

e-mail: info@kulturliget.hu

Kovács Kárpitos Kft.

Kovács Sándor

1165 Budapest, Zsarnó u. 7.

Mobil: 0620-935-0946 • Mûhely: 061-407-4759
E-mail: kovsakarpitos@gmail.com

Modern, stihl és bõrgarnitúrák áthúzása, javítás
250 féle szövetválasztási lehetõséggel.

Szivacsbetétek méretre való készítése, behúzása.

Szállítás megoldható. Díjmentes árajánlat!

Egymástól gyulladtak ki a házak. Lángra kapott egy 
melléképület augusztus 28-án délelőtt Csömörön, a Kö-
zéphegy utcában. A melléképület tüze rövidesen átter-
jedt a házra, onnan a szomszéd ház melléképületére, ami 
azután kigyújtotta a másik családi házat is. A tűz oltását 
a Csömöri önkéntes tűzoltók, valamint a fővárosi és Pest 
megyei tűzoltók együttesen végezték, munkájukat nehe-
zítette, hogy a környék vízhiányos, és az oltóvizet víz-
szállító kocsival kellett a helyszínre hozni. A házak lak-
hatatlanná váltak. A káreset hírére Csömörön jelentős 
összefogás alakult ki: sokan pénzt adományoztak, má-
sok munkájukkal segítették a bajba jutottakat. A két ház 
közül csak az egyik rendelkezett biztosítással (de még 
ott sem fizettek), ennek ellenére a házak már tető alatt 
vannak, rövidesen megtörténik a cserepezés is – szá-
molt be lapunknak Szőke Zoltán, a Csömöri Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület vezetője.

Rossz hElyEn paRkolt? A Budapesti úti REAL üzlet előtt 
az út mindkét oldalán parkolni szoktak, s a kép hátteré-
ben lévő parkoló kis Nissannak ütközött neki a kék Opel, 
ami az ütközéstől az oldalára fordulva állt keresztbe a 
bolt előtti útszakaszon. Az eset kapcsán a helyszín is-
merői azt javasolják mindenkinek, hogy csakis a bolt ol-
dalára parkoljanak...

lEégEtt tEtő A zuglói Hejő utcában egy kétszintes iker-
ház 150 négyzetméteres tetőszerkezete égett szeptem-
ber 2-án hajnalban. A raj egy személyt mentett ki az épü-
letből, négy C-sugárral és egy létrasugárral végezték az 
oltást, illetve gátolták a tűz tovaterjedését. Mindkét lakó-
egység lakhatatlanná vált. Fotós: Czétényi Balázs / FKI

BEhúzódott a tEhERautóBa. Valószínűleg egy balsike-
rű előzés következtében ütközött egy teherautó hátuljá-
nak a képen látható személyautó szeptember 11-én az 
M3-as autópálya felhajtójánál. A gödöllői hivatásos tűz-
oltók áramtalanították és átvizsgálták a járműveket, majd 
biztosították a helyszínt. Fotó: PMKI Gödöllő HTP

Az önkormányzati önerős 
utak legjelentősebb beruházása 
a Major úti kerékpárút megépí-
tése volt, mely az M0-s felül-
járón vezet át, és csatlakozik a 
XVI. kerületi Timur úti kerék-
párúthoz. Ez a legforgalmasabb 
bekötő útja a településnek a fő-
város felé. A kerékpárutat Fábri 
István  csömöri és Kovács Pé-
ter XVI. kerületi polgármester 
avatta fel, szimbolizálva a két 
önkormányzat együttműködé-
sét, ami az utolsó száz méter 
esetében XVI. kerületi költség-
vállalást is jelentett a közigaz-
gatási határ átlépése miatt. Az 
M0-s felüljárón átvivő út nem 
csak a kerékpárosok, hanem a 
gyalogosok és a kerekes széke-
sek számára is biztonságossá 
teszi a közlekedést a főváros 
és a nagyközség, illetve  Csö-
mör belső részei és a Majorsze-
gi településrész között. Az út  a 
négy évvel ezelőtt átadott Major 
úti kerékpárúthoz csatlakozik, 
amelyen kiépült az addig telje-
sen hiányzó közvilágítás.

A második legnagyobb lép-
tékű fejlesztés a néhány éve 
átadott Laky bekötőút mellett 
megépült aszfaltos gyalogos és 
kerékpáros útvonal, amelyen 

egészen a Csömöri-patakig 
közlekedhetnek biztonságosan, 
majd onnan a horgásztóig me-
hetnek tovább. A több mint egy 
kilométeres út megépítésével 
a környék, különösen a Laky-
hegy és Középhegy rekreációs, 
szabadidős lehetőségei is je-
lentősen javultak, ráadásul az 
útvonal illeszkedik a Csömöri 
Körtúra nyomvonalához.

Az újtelepi részen a gyalogo-
san és kerékpárral is sokak által 
használt M0-s alumíniumhíd 
mindkét oldalához tavaly ősz 

óta szilárd burkolat és közvilá-
gítással ellátott út vezet a csö-
möri oldalon. A XVI. kerületi 
önkormányzat is tervezi az út 
budapesti szakaszának kiépí-
tését,  és bár igen sokan járnak 
erre, a mindössze százötven 
méteres földút szakasz már nem 
nagyon zavarja az itt közleke-
dőket.

A térségben Csömör építette 
meg a legtöbb kerékpáros útvo-
nalat – melyek a főváros közel-
sége miatt a biztonságos gya-
logos közlekedést is érdemben 
javították –, ráadásul teljesen 
saját, önkormányzati forrásból. 
A tervek között szerepel a ne-
gyedik kerékpárút, amelyik a 
Szabadság úton, az M0 felül-
járón át éri el a XVI. kerületi 
Magtár utat. Erre a beruházás-
ra  a nyomvonal hosszúsága és 
magas költsége miatt pályáza-
tot nyújtottak be. A XVI. kerü-
let az újabb kerékpárút Magtár 
úton való folytatását tervezi, 
tehát itt is hasonló együttmű-
ködés várható a két önkor-
mányzat között, mint ami a 
Major út – Timur utca esetében 
már megvalósult.

Kovács Péter XVI. kerületi és Fábri István csömöri pol-
gármester találkozása a Timur utcába érkező csömöri 
kerékpárúton, a Csömöri Bringanap alkalmából

Új kerékpárutak épültek Csömörön

Fővárosi késedelem az útfelújításoknál

Az eredeti tervek szerint augusztus 30-ra készen 
kellett volna lennie a Cinkotai út és a Bökényföldi 
út felújításának. A két irány fenntartása helyett 
ezt a gigantikus egyirányúsítást is azért enge-
délyezték, hogy gyorsabb ütemben haladjon a 
munka. Ismereteink szerint aprónak tűnő dolgok 
okozták ezt a nagy csúszást: az elektromosoknak 
eszükbe jutott, hogy a Cinkotai út alatt valami 
kábelt gyorsan ki kell cserélni, aztán útban volt 
egy fa, amire csak nagy-sokára kaptak kivágási 

engedélyt. A módosított határidő szeptember 21., 
de látható, hogy október közepére se lesznek ké-
szen. Közben a vízművek a Baross Gábor utcát 
egyirányúsította, a buszok a Sarjú utcára lettek 
terelve, miközben a csúcsban a Cinkotai út miatt 
az Imre utcáig áll a sor. Sovány vigasz, hogy ezt 
a helyzetet a fővárosi cégek hozták össze, nagy 
kár, hogy a kerületnek ebbe nincs beleszólása – jó 
lenne, ha lenne. Képünkön árok épül a Somkút-
Cinkotai út mentén a Naplás út felől nézve.

Bemutatkozott az Ikarus új tulajdonosa
A XIII.  Ikarus-nap alkalmával

Az Ikarus sporttepen került 
megrendezésre szeptember 14-
én, ragyogó napsütésben a XIII: 
Ikarus nap. A megnyitón Szabó 
Zsóka, a rendezvényt szerve-
ző Otthonunk a XVI. kerület 
Egyesület nevében köszöntöt-
te Kovács Péter polgármestert, 
Kameniczky Ákost, a Volán-
busz forgalmi igazgatóját, Ada-
mis Gábort, a volt Ikarus vezér-
igazgató-helyettesét, valamint 
Xiaorong Zahnt, mint az Ikarus 
gyártelep új tulajdonosát, aki 
nyilván méltányolja majd, hogy 
egy 124 éves múlttal rendelkező 
gyár telephelyére jött.

Kovács Péter polgármester 
köszönte a szervezőknek az 
újabb Ikarus napot, és bejelen-
tette, hogy az új tulajdonossal 
megállapodott abban, hogy az 
új ipari parkban be fognak ren-
dezni egy Ikarus múzeumot. 
Elmondta, hogy az önkormány-
zatnak az a terve, hogy ha talál, 
megvesz egy régi Ikarus buszt, 
amit a múzeumnak ajánl fel, és 
kérte, hogy a régi Ikarus-dol-
gozók segítsenek majd ennek 
a busznak a felújításában – ezt 
Szabó Zsóka nyomban meg is 
ígérte.

Kameniczky Ákos elmondta, 
ahhoz képest, hogy a kétezres 
évek elején leállt az Ikarus bu-
szok gyártása, a mai napig 1600 
Ikarus fut náluk, s a Volán szak-
ma meghatározója még mindig 
az Ikarus modell. Örömmel 
dolgoznak a 35 éves csuklós bu-
szokkal, mindig gyorsan meg-
javíthatóak nem rozsdásodnak, 
műszakilag megbízhatóak, ami 
fantasztikus dolog. Próbálják 
összegyűjteni az országban 
fellelhető Ikarus alkatrészeket, 
s két éve még sikerült eredeti 
gyári csomagolású alkatrészt 
találni. Az alkatrészek útján le-
het még a régi Ikarus buszokat 
felújítani, mint például azt, amit 
a polgármester úr szeretne meg-
venni az Ikarus múzeumnak.

Adamis Gábor arról beszélt, 
hogy nem csak itthon ragasz-
kodnak az Ikarus-emlékekhez, 
hanem például Németország-
ban is, ahol a legutóbbi össze-
jövetelen az Ikarus rajongók 

Szabó Zsóka, az Ikarus-nap szervezője, Farkas Janka magyar-kínai tolmács és 
Xiaorong Zahn, a magyar Ouqiao Technológiai Ipari Park ügyvezetője

hatvan régi és újabb buszban 
lelhették örömüket.

Ezután kövekezett az új tu-
lajdonos, Xiaorong Zahn beszé-
de, amelyet Farkas Janka, egy 
fiatal magyar tolmács fordított 
(mint megtudtuk, az egyetemen 
és Kínában sajátította el a nyel-
vet). A pontosság kedvéért az új 
tulajdonos beszédét szó szerint 
adjuk közre: 

Tisztelt Elnök Asszony, ked-
ves Egyesületi tagok, hölgyeim 
és uraim, köszöntök minden-
kit!

Mindenekelőtt hadd mond-
jak néhány szót a magyar 
Ouqiao Technológiai Ipari 
Park munkatársai nevében!

Boldogan és megtiszteltetés-
sel fogadtuk azt a lehetőséget, 
hogy a nagy múltú és jelentő-
ségű Ikarus gyár eredeti hely-
színén dolgozhatunk. Elköte-
lezettek vagyunk a törvények 
betartása, a helyi kultúra tisz-
teletben tartása és az üzleti élet 
felvirágoztatása iránt.

Az ipari telepen található 
építkezési és ipari hulladékot 
az EU környezetvédelmi szabá-
lyai szerint  fogjuk elszállítani, 
és ez után a területet teljes egé-
szében felújítjuk. Szeretnénk a 
már telepen lévő bérlőkkel jó 
kapcsolatot ápolni, reméljük a 
jövőben is együtt tudunk majd 
dolgozni.

Úgy gondoljuk, hogy a kerü-
let kereskedelmi – és főleg fia-
talokat megcélzó – szabadidős 
tevékenységek lehetőségeiben 
igencsak szűkölködik, ezért a 
jövőben szeretnénk olyan szol-
gáltatásokat nyújtani, amelyek 
orvosolni tudnák ezt a problé-
mát.

Nagyon nagy erőfeszítéseket 
fogunk tenni annak érdeké-
ben, hogy ez a park a Magyar 
Állam számára olyan minta-
parkká váljon, amelynek fő ér-
tékei a fejlődés, innováció va-
lamint a fenntarthatóság.

Mindezek mellett természe-
tesen szeretnénk leróni tiszte-
letünket az ipari park eredeti 
funkciója előtt. Megtiszteljük 
az Ikarus történelmét, és a 

mátyásföldi lakosság érzelmi 
kötődését a helyhez, ezért ter-
veink között szerepel az Ikarus 
múzeum létrehozása is. Ezzel 
a projekttel emlékeket állítunk 
a múltról, a jövő generációja 
számára. Reméljük kezdemé-
nyezésünk támogatásra talál a 
kerületben.

Bízunk benne, hogy tevé-
kenységünkkel mihamarabb 
hozzá tudunk járulni a kerület 
adóbevételeihez is, iparűzési 
adó formájában. Fontosnak 
tartjuk, hogy munkalehetősé-
get kínáljunk a helyi lakosság-
nak a megújult ipari parkban.

Köszönöm, hogy meghall-
gattak, további jó szórakozást 
kívánok! – fejezte be beszédét 
Xiaorong Zahn.

Az Ouqiao Technológiai 
Park, mint új tulajdonos saját 
standdal vett részt az Ikarus na-
pon, ahol a tulajdonossal bárki 
tárgyalhatott. Szabó Zsóka jó 
érzékkel  a jövőbeni Ikarus-na-
pok esetleges támogatását hozta 
szóba, más az Ikarus művelődé-
si házban egykor játszott zene-
karokat emlegette fel, hogy egy 
kis tulajdonosi támogatással 
micsoda nosztalgiabulit lehetne 
tartani a felújított Ikarus Műve-
lődési Házban – ez az ötlet is na-
gyon teszett Xiaorong Zahnnak. 
A standon egy látványterv is 
látható volt, ami a gyártelep jö-
vőbeni képét mutatta – felújított 
üzemcsarnokok, sok közbenső 
zöld területtel, a gyárakban em-
berek és robotok szorgos mun-
kája, a XXI. század kínai csúcs-
technológiájával...

Áldás vagy átok – nyilván fel-
merül a kérdés. Az Ikarus terü-
letét a negyedik árverésen vette 
meg a vevő, rajta kívül senkit 
nem érdekelt. A Ouqiao céget 
2019. májusában alapították 500 
milliós(!) alaptőkével. Tulajdo-
nosa az Anhui Ouqiao Industrial 
Co. Ltd., ami a kínai Anhui 
tartomány (65 millió lakossal) 
Hefei városának HigTech zó-
nájában működik. Mindez jeles 
ajánlólevél. Szerintem legyünk 
bizalommal!    (Ferenci Zoltán)
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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

Reméljük, hogy lapunk megjelenésekor is tart még a 
„harmadik szülők nem hideg évszaka…”, mivel már nem-
igen írhatjuk azt, hogy a „vénasszonyok nyara”, mert ez sér-
tő és kirekesztő a haladó Nyugatról beszivárgó korrektségek 
okán. Szerencsére ehelyett itt az indián nyár, ami még kor-
rekt; az indián mégsem egy néger, akit lassan szintén tilos 
lesz említeni ily módon. 

Ennek dacára szép az idő, de lassan búcsúznunk kell a 
nyártól; csináljunk még egy nyárias lecsót – lásd aktuális 
receptünket! Ehhez a Sashalmi piacon vehetünk paradicso-
mot (248-798 Ft), paprikát (350-698 Ft), hagymát (298-490 
Ft) és egyebet. Ez alatt szemügyre vehetjük az alábbi zöld-
ségeket is…

Sárgarépa 298 Ft, gyökér 998 Ft, zeller 248 Ft/szál, 
krumpli 198 Ft, fejes káposzta 298 Ft, kelkáposzta 398 Ft, 
karfiol 398 Ft, zöldbab 998 Ft, padlizsán 348 Ft, saláta 250 
Ft, kovi ubinak való 390-498 Ft.

Még itt vannak a nyár gyümölcsei: szőlő 398-498 Ft, 
szilva 248-498 Ft, görögdinnye 148 Ft, sárgabarack 248 Ft. 
A körte 598-998 Ft, őszibarack 550-698 Ft, alma 250-450 
Ft, grapefruit 698 Ft, citrom 898 Ft, narancs 598 Ft, banán 
448 Ft.

Sertéshúsok (zárójelben a mangalica): tarja 1498 Ft, comb 
1498-1550 Ft (1680 Ft), lapocka 1498-1530 Ft (1680 Ft), da-
gadó 1498-1530 Ft (1680 Ft), oldalas 1498-1530 Ft (1480 Ft).

Marhahúsok: borjúcomb 3400 Ft, lábszár 2780 Ft, fe-
hérpecsenye 3500 Ft, marha fehérpecsenye: 3200 Ft (szürke 
marha 3960 Ft), rostélyos 1550 Ft, felsál 2500 Ft comb 2500 
Ft (szürke marhából 3300 Ft), farok 2100 Ft. A birkacomb 
1780 Ft, oldalas 998 Ft. 

Baromfik: egész csirke 720-880 Ft, kistestű tyúk 890 Ft, 
csirkecomb 850-890 Ft, mell 980-1190 Ft, szárny 678-725 
Ft, kacsacomb 1698 Ft. Nyúl első comb 2190 Ft.

 A tojás 36-42 Ft, házi tej 200-290 Ft.
Visszatérve a nemigen reménykeltő prológusra: a vénasz-

szonyok nyara arra utal, hogy nagyanyáink az őszi jó időben 
kiültek a ház előtti kispadra élvezni a napsugarakat, mivel a 
kánikulában inkább a ház hűvösében tartózkodtak. 

Az indián nyár eredete: az indiánok ez időben indultak 
nagy vadászatokra.

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 homoki burgonya, kápia paprika
édes burgonya, házi tej, -rétes, mangalica füstöltáruk, kézműves sajtok, „L”-es tojás, szilvalekvár, mézek

H-H TIPPEK
Sashalmi piac és környéke

SZÁZSZORSZÉP AJÁNDÉKBOLT
Lelkes Fotó

Órajavítás, kerámiák, gyertyák, játékok, plüssök

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

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

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

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

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

SASHALMI GAZDABOLT Mûtrágyák, permetezõk, vetõmagok, szerszámok, fóliák, tömlõk
1163 Lipcse u. 11. (a piacot felezõ utca) Tel: 404-1438
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Ruházati bolt a Halárussal
szemben. Új őszi árukészlettel, akciós asztallal, nagyobb 
területen! Minőségi női-férfi-gyermek pamut fehérneműk, 
zoknik, nagy választékban az egész családnak. 8 féle 
gyógyzokni. Boka-, térdfixek, harisnyanadrágok. Nad-
rágok több fazonban, többféle anyagból. Őszi blúzok, 
pólók, kötött mellények, ruhák, kardigánok, pulcsik.  
NÉZZEN BE hozzánk, nálunk bankkártyával is fizethet, vasárnap is várjuk!

MARGARÉTA Virág-ajándék
Megemlékezési koszorúk, sírdíszek – előrendelésre 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 Sashalmi 
Csemegében. Fetával töltött paprika, olivabogyó, olivaolaj, ere-
deti görög joghurt, nagyon finom baklava, különleges italok, 
üdítők, helyben sütött pékáru a piac szomszédságában, a Thö-
köly út sarkán, a Sashalmi Csemegében, amely minden nap 
(vasárnap és ünnepnapokon is) is várja vásárlóit friss pékáru-
val, tejtermékekkel és felvágottakkal reggel 7-től este 9:30-ig.

Sashalmi Csemege – vasárnap is nyitva

Aktuális receptünk
Lecsó

Hozzávalók: 1 kg paradicsom, fél kg TV paprika, 10 dkg 
füstölt szalonna, 1 szál lecsókolbász, 1 szál parasztkolbász, 3 
fej hagyma, 1 evőkanál pirospaprika, 1 kiskanál őrölt bors, 1 
kiskanál őrölt kömény, 1 kiskanál majoránna, só, ízlés szerint 
cukor, rizs.

A szalonnát felaprózzuk, üvegesre sütjük. Beletesszük a 
felkockázott hagymát, kis idő múlva a 2-3 centisre vágott 
kolbászokat. Ha kell, zsírt teszünk hozzá. Mikor a kolbász 
mindenhol megpirult, kivesszük és félre rakjuk. Beletesz-
szük a pirospaprikát, kis idő múlva kis vizet öntünk hozzá. 
A paprikát, paradicsomot felkarikázzuk. Először a para-
dicsomot tesszük bele, mikor levet ereszt, jöhet a papri-
ka. Sózzuk, hozzáadjuk a fűszereket. Mikor félig kész, fél 
marék rizst elkeverünk benne, ha kell, vizet öntünk bele. 
Mikor a rizs majdnem megfőtt beletesszük a kolbászkari-
kákat és még 5-10 percig rotyogtatjuk, majd lefedve pihen-
tetjük.  Jó étvágyat kívánunk!)

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.

Újra itthon a népszerű fodrásznő

Szeretettel várom régi és új vendégeimet – Varga Hella

kERtváRosi halsütödE nyílt a sashalmi piacon a lán-
gossütő helyén, ahol frissen sült halakat és egyéb sült 
tengeri csemegéket lehet fogyasztani.

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  

október 18-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, GéLLAKK, MANIKűR, PEDIKűR!
Szeretettel várom állandó és leendő vendégeimet szalonunkban 
ápolásra, kényeztetésre.  Akció: géllakk 4.400 Ft helyett 3.500 Ft

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.
• Nyirokmasszázs  10 alkalom     45.000 Ft helyett 35.000 Ft

• Rozácea, pigmentfoltok halványítása SAFE LASER-rel, al-
kalmanként (5 cm átmérőjű felületre) 4.000 Ft (5 perc)

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet

(heti 20 órás) munkarendben dolgozó SEGÉDMUNKÁS

kollégát keres közalkalmazotti jogviszonyba

a XVI. kerület játszótereinek leszemetelésére

önéletrajzzal lehet:
címen.

illetve személyesen a

fényképesJelentkezni

kovacs.anita@keruletgazda.hu

1165 Bp., Demeter u. 3. szám alatt.

Bérezés: br. 125.500 Ft+cafetéria

és tisztántartására részmunkaidõs HÉTVÉGI

Az Európa-bajnokság kerületi sztárjai

Sokan reménykedtünk ben-
ne, hogy a magyar női röplabda-
válogatott továbbjut majd cso-
portjából az augusztusi hazai 
(társ)rendezésű Európa-baj-
nokságon. Erről nem mellesleg 
Ludwig Zsolt a Magyar Röplab-
da Szövetség főtitkára és Dobi 
Edina, az EB nagykövete is be-
szélt májusban az Erzsébetligeti 
Színház Harmóniatermében, a 
Varjú Vilmos Olimpiai Baráti 
Kör tavaszi utolsó rendezvé-
nyén, mely az Európa-bajnok-
ságra való felkészülés utolsó 
száznapos finisének sajtótájé-
koztatója is volt egyben. 

Az EB azonban minden vá-
rakozással ellentétben nem úgy 
sikerült, ahogy szerettük volna, 
a magyar csapat nem tudta ki-
vívni a továbbjutást, és idő előtt 
búcsúzott. S bár az együttes vé-
gig élvezhette a közönség sze-
retetét – a horvátok elleni sors-
döntő mérkőzésen közel teltház 
volt a Papp László Arénában –, 
az EB legnagyobb sztárjai még-
sem a válogatott játékosai, ha-
nem a labdaszedők voltak. 

A Magyar Röplabda Szövet-
ség két évvel ezelőtt kötött meg-
állapodást a Kertvárosi Sport 
Egylet Röplabda Szakosztályá-
val, melynek keretében a 2012-
ben alakult szakosztály növen-
dékei lehettek a labdaszedői a 
tavalyi Európa-liga budapesti 
négyes döntőjének. A kertvá-
rosi gyerekek pedig ezen a ran-
gos tornán olyan jól vizsgáztak, 
hogy a hazai rendezésű EB-n is 
ők kapták a labdaszedői felada-
tokat.

– Körülbelül hetven gyerek-
kel képviseltettük magunkat 
– tudtuk meg László Évától, a 
szakosztály vezetőjétől. – Volt, 
hogy kilenc órát voltak „szolgá-
latban” a gyerekek, akik végig 
kiemelkedően teljesítettek, ezzel 
pedig nemcsak a közönség és a 
szervezők, hanem a nemzetközi 
szövetség elismerését is kivívták.

A KSE az EB-n a 12-15 év 
közötti gyerekeit foglalkoztatta. 
Egyrészt, mert a világverseny-
nyel együtt járó strapát ők bírták 
a legjobban, másrészt már kellő 
rutinnal rendelkeztek. Egy Eu-
rópa-bajnokság szervezésének 
és lebonyolításának ugyanis szi-
gorú feltételei vannak. A részt-
vevők és a közönség mellett a 
szervezőkre, az önkéntesekre, 
a segítőkre, de még a sajtóra is 
szigorú szabályok vonatkoznak, 
melyre előzetesen fel is készítik 
a résztvevőket. Aki a televízión 
keresztül, vagy személyesen az 
arénában követte az EB törté-
néseit, az megtapasztalhatta, 
hogy a piros pólós kertvárosi 
lányok milyen fantasztikus tel-
jesítményt nyújtottak. Akkor is, 
amikor sorfalat álltak a csapa-
toknak, amikor a résztvevő or-
szágok zászlóit tartották, vagy 
labdát szedtek, illetve akkor is, 
amikor az izzadságcseppeket 
kellett a padlóról feltörölniük. 

Nem csoda, hogy az EB máso-
dik, harmadik napján már na-
gyobb tapsot kaptak a gyerekek, 
mint a résztvevő csapatok.

– Nagy megtiszteltetés volt 
számunkra, hogy a nemzetközi 
szövetség (CEV) elnöke és Sza-
bó Tünde államtitkárasszony is 
személyesen fejezte ki elismeré-
sét, illetve, hogy a válogatott já-
tékosok is örömmel ajándékoz-
ták a mezeiket, vagy az általuk 
aláírt labdákat a gyerekeink-
nek. S bár a magyar csapatnak 
nem sikerült a csoportjából to-
vábbjutnia, óriási élményt je-
lentett ez az EB mindnyájunk 
számára.

A KSE-család tagjai a szur-
kolásból is kivették a részüket. 
A labdaszedő gyerekek ugyan-
is tiszteletjegyeket is kaptak a 
szervezőktől, így a szüleik és a 
testvéreik is ott lehettek a lelátó-
kon. S ha már ott voltak, akkor 
szurkoltak is. Egyrészt a ma-
gyar lányoknak, másrészt min-
den este az utolsó mérkőzést 
követően, amikor a KSE-s fia-
talokat is felengedték a pályára, 
hogy maguk is kipróbálhassák a 
hivatalos EB-labdát. Ilyenkor is 
zúgott a lelátó, csak ekkor nem 
a „Hajrá, Magyarok!” szólt, ha-
nem a „Lab-da-szedők!”.

A KSE Röplabda Szakosz-
tálya 2012-ben alakult. Jelen-
leg 110 gyerek üti (és fogadja) a 
labdát a klub színeiben. Az idei 
tornákon és bajnokságokban 
már két-két serdülő- és gyerek-, 
illetve mini-, szupermini- és 
több manócsapatot is indíta-
nak majd. Az edzőik szerint 
az, hogy testközelből láthatták 
Európa legjobbjait, az ő fejlődé-
sükre is pozitívan hathat majd.

És még egy kerületi vonat-
kozása volt az augusztusi röp-
labda EB-nek, amely – bár 
meglepetés-kategóriába nem 
sorolható –, mindenképpen 
elismerése volt a kertvárosi 
sportéletnek. Hóbor Béla röp-
labda-játékvezető, aki pálya-
futása során számos világver-
senyen, köztük három olimpiai 
döntőben is bíráskodott, és aki 
civilben a kertvárosi Varjú Vil-
mos Olimpiai Baráti Kör elnö-
ke, eredetileg három mérkőzés 
televíziós szakkomentátora lett 
volna, ám annyira elégedettek 
voltak a szakmai hozzászólá-
saival, értékeléseivel, hogy va-
lamennyi magyar mérkőzésen 
– mind az ötön – őt hívták a 
stúdióba. Hóbor Béla teljesít-
ményét Székely Dávid, az M4 
Sport csatornaigazgatója az EB 
végeztével külön dicséretben 
részesítette.

Riersch Tamás

Rendhagyó vállalkozásba 
fogott három sporttörténész 
vénával megáldott újságíró a 
Kertvárosban. Hencsei Pál, 
Varga Ferenc és Riersch Ta-
más ugyanis az elmúlt másfél 
évben a XVI. kerületnek, il-
letve elődjeinek, Cinkotának, 
Mátyásföldnek, Árpádföldnek, 
Sashalomnak és Rákosszent-
mihálynak a sporttörténetét 
dolgozták fel. A kerületi sport-
ról, leginkább a labdarúgásra, 
illetve egy-egy sportegyesület-
re szorítkozva már korábban is 
jelentek meg összefoglalások 
– ezekben elsősorban Varga 
Ferenc jeleskedett –, ám ilyen 
átfogó jellegű munka most 
született először. „A Kertvá-
ros sportja” című könyvnek a 
„motorja” a három szerző kö-
zül legkevésbé újságíró Hencsei 
Pál volt, aki élete nagy részét a 
Budapesti Műszaki Egyetemen 
a szervetlen kémia oktatásával 
töltötte, ám az atlantai olimpia 
előtt egy szellemi olimpiai ve-
télkedőn keresztül „megcsapta 
őt” a sport szele, melytől azóta 
sem tudott szabadulni. Olyany-
nyira, hogy Hencsei tanár úr 
mára a legismertebb és legak-
tívabb sporttörténésszé nőtte ki 
magát. Az elmúlt húsz évben 28 
könyvet írt, melyben sportágak, 
városok és kerületek, nagyobb 
egyesületek, kiemelkedő in-
tézmények sporttörténetét dol-
gozta fel. Nevéhez fűződik töb-
bek között a Műszaki Egyetem 
sportmúltjának, Újpest és Zugló 
sporttörténetének, illetve a 120 
éves MTK és a 100 esztendős 
BVSC-Zugló magyar sportélet-
ben betöltött szerepének feldol-
gozása is.

– A Kertváros látszólag nem 
tartozik a magyar sportélet leg-
fontosabb bástyái közé – mond-
ta Hencsei Pál –, ám ennek el-
lenére mindig is fontos szerepet 
töltött be a hazai sportéletben. 
Ez már a kezdetek kezdetén így 
volt. Példaként említhetném, 
hogy az első Európa-hírű ma-
gyar labdarúgónak, Schlosser 
Imrének az édesapja itt volt 
postamester, de az első orszá-
gos asztalitenisz csapatbajnok-
ságot is nagy meglepetésre a 
mátyásföldiek nyerték az MTK 
előtt, ahol későbbi világbajno-
kok játszottak.

„A Kertváros sportja” című 
könyv elkészültében nagy sze-
repet vállalt az egyaránt Rákos-
szentmihályon élő Varga Ferenc 
és Riersch Tamás is, akik az el-
múlt évtizedek kerületi sport-
történéseit nemcsak témaként, 
hanem személyes élményként 
is megélhették. Varga Ferenc 
elsősorban „nagy szerelmére” 
a labdarúgásra koncentrált a 

könyvben, míg Riersch Tamás 
nevéhez fűződik az elmúlt 10-
12 év legjelentősebb sportfej-
lesztéseinek összefoglalása, il-
letve a könyvben szereplő 213 
sportoló többségének „megszó-
laltatása” is. 

A könyvet szeptember 16-
án 18 órakor mutatták be az 
Erzsébetligeti Színház Harmó-
nia termében, ahol a résztvevők 
a szerzők által dedikált példá-
nyokhoz is hozzájuthattak. „A 
Kertváros sportja” kint lesz 
majd az idei Kertvárosi Vígas-

Sportéletünk dokumentálva

Új könyv a Kertváros sportjáról

Paor Lilla, a Hatos Csatorna főszerkesztő-igazgatója, mint műsorvezető és a szerzők: 
Varga Ferenc, Hencsei Pál és Riersch Tamás a könyv bemutatóján

ságokon is, ahol a bemutatón 
résztvevőknél jóval többen ta-
lálkozhatnak majd személyesen 
a szerzőkkel. A könyv pedig az 
elkövetkezendő időszakban a 
Kertvárosi Helytörténeti Em-
lékezetközpontban, valamint a 
Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatán is elérhető lesz (ké-
sőbb talán néhány könyvesbolt 
repertoárjába is bekerül majd), 
így a kerületi sportszerető em-
bereknek idén már valamivel 
kevesebbet kell gondolkodniuk 
a karácsonyi ajándékon.

Őszi komposztálási akció
A Kertvárosi önkormányzat a kerületben lakók részére 2019. 

évben tovább folytatja a házi komposztálási programot a kom-
posztálási akciók sikeres folytatásaként. A programban bárki 
részt vehet, aki a jelentkezési feltételeknek megfelel és kedvet 
érez a komposztáláshoz.

A jelentkezés feltételei: Kerületi lakhellyel rendelkező lakos; 
Nem kapott komposztáló eszközt az Önkormányzattól az elmúlt 
3 évben; A résztvevőknek vállalnia kell, hogy az átadott kom-
posztáló eszközöket rendeltetésszerűen használják 5 évig. A 6. 
évtől a résztvevők tulajdonába kerülnek a használatra átadott 
komposztálási eszközök.

Az akcióban résztvevőknek az Önkormányzat ingyenesen 1 
db zárt komposztáló ládát és 1 db lombkomposztáló dróthálót 
ad át használatra. A használatra átadott, komposztáláshoz szük-
séges eszközök árát az önkormányzat állja. JELENTKEZÉSI 
HATÁRIDŐ: SZEPTEMBER 30. A komposztáló edények 
osztására előre láthatóan 2019. október első hetében kerül sor.

Jelentkezni csak írásban lehet, a jelentkezési lap kitöltésével: 
a Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Környezetvé-
delmi Irodájánál a 1163 Budapest, Havashalom utca 43. címen 
vagy e-mailben: kornyezet@bp16.hu (beszkennelve). Telefonon 
történő jelentkezést nem fogadunk el! A jelentkezési lap letölt-
hető a bp16.hu honlapról, a rendelettárból:

Hóbor Béla röplabda-já-
tékvezető volt valamennyi 
magyar mérkőzés televízi-
ós szakkomentátora
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SALVUS AKCIÓ!

Október 13-án reggel 6-tól este 7-ig tart 
az önkormányzati képviselők, polgármes-
terek, valamint a nemzetiségi önkormány-
zatok választása. A XVI. kerületben lakó 
valamennyi választópolgár megkapta borí-
tékban a lakcímére az értesítőt, amiben tájé-
koztatják arról, hogy melyik szavazókörbe 
tartozik, és az hol lesz megtalálható a vá-
lasztás napján (jellemzően valamelyik lak-
helyhez közeli önkormányzati intézmény, 
ugyanúgy, mint az előző választásokon).

A választáshoz valami olyan okmány-
ra van szükség, amivel a választó igazolni 
tudja a saját személyazonosságát (személyi 
igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, stb.) 
Idejekorán ellenőrizni kell, hogy ez az ok-
mány a választás időpontjában érvényes 
lesz-e? A megjelölt szavazókörben, ha odaér 
a választó, akkor a neve-címe alapján meg-
keresik a névjegyzékben, és összekészítik 
számára a szavazásra alkalmas csomagot.

A XVI. kerületi lakosok külön kapnak 
egy szavazólapot, amelyen közvetlenül 
szavazhatnak a főpolgármester-jelöltekre. 
A szavazólapon megtalálják Tarlós István, 
Berki Krisztián, Thürmer Gyula, Puzsér 
Róbert és Karácsony Gergely nevét, mellet-
tük egy-egy karikával. Akit választanak, a 
karikát be kell ikszelni.

A kerületi polgármester választáshoz kü-
lön szavazólapot kapnak, amelyen fel lesz-
nek tüntetve a polgármesterjelöltek, a XVI. 
kerületben Kovács Péter, Nemes Gábor és 
Schaffer Viktor.

Az önkormányzat képviselőit egy har-
madik szavazólapon lehet megválasztani, 
ez tűnik talán a legbonyolultabb dolognak. 
A XVI. kerületben induló pártok és egyéb 
civil szervezetek a saját önkormányzati kép-
viselőjelöltjeit gyűjtve mutatják be a rek-
lámanyagokon, egy-egy körzetben viszont 
a korábban megismerhető gyűjtemény egy-
egy darabja lesz csak fellelhető, méghozzá 
az ellenjelöltek társaságában. Talán a leg-
jobb megoldás ilyenkor a jelölő szerveze-
tek logóit figyelni, ami a jelölt neve mellett 
rajta lesz a szavazólapon. A XVI. kerület 
valamennyi egyéni körzetében indított je-
löltet a Fidesz-KDNP, a CIVIL16 nevű lo-
kálpatrióta szervezet, valamint az úgyneve-
zett ellenzéki összefogás – ennek jelöltjeit a 
Demokratikus Koalíció, a Jobbik, az LMP, 
a Momentum, a Magyar Szocialista Párt és 
a Párbeszéd Magyarországért támogatja, és 
ezen logók valamennyien fel lesznek tüntet-
ve a szavazólapon. Az egyéni körzeteket a 
felsorolt pártok felosztották nagyjából erő-
sorrend szerint, és azt remélik, hogy vala-
mennyi párt valamennyi szavazója odateszi 
az ikszet (a jobbikos szavazók meg a keresz-
tet) a reménybeli körzeti jelölthöz (akinek 
tényleges pártkötődése nemigen tudható 
meg a kampány során).

Az egyéni körzetekben a legtöbb szava-
zatot kapott jelölt lesz a nyertes, ők kapják a 
12 egyéni mandátumot, a vesztesek szava-
zatai pedig a kompenzációs listáról hoznak 
be öt képviselőt, 

A nemzetiségi önkormányzatok megvá-
lasztása szintén ennél a szavazásnál törté-
nik, de ezen csak azok szavazhatnak, akik 
előzetesen regisztráltatták magukat, mint 
az adott nemzetiséghez tartozó választópol-
gárok. Országosan a bolgár, a görög, a hor-
vát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, 
a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlo-
vén és az ukrán nemzetiségek alakíthatnak 
önkormányzatot, a XVI. kerületben bolgár, 
görög, lengyel és ukrán nemzetiségi önkor-
mányzat nem alakul, csak a többi kilenc. 
Az adott nemzetiséghez tartozó regisztrált 
választók az önkormányzati voksoláson 
kapják meg a szavazáshoz szükséges lapo-
kat, amelyek (hogy a keveredés elkerülhe-
tő legyen) zöld színűek, és a kitöltés után a 
hozzá való borítékba kell majd betenni, és 
leragasztva bedobni a többi szavazólappal 
együtt az urnába. Ezeket a szavazatszám-
lálás során nyomban különválogatják, és 
máshol összesítik a nemzetiségekre leadott 
szavazatokat (emiatt a nemzetiségi önkor-
mányzatok eredményhirdetése várhatóan 
nagyon elhúzódik majd, legfeljebb a válasz-
tás utáni hajnalra lesz hivatalos eredmény).

A nehezen mozgó választópolgárok moz-
góurnát is igényelhetnek, amit a hozzájuk 
tartozó szavazókörből visznek ki hozzájuk. 
Léteznek úgynevezett települési szintű cím-
mel rendelkezők (ilyenek például a hajlékta-
lanok), ők a Metró utcai Sashalmi Tanodá-
ban szavazhatnak.

Hogyan 
választunk?

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

Rákosi 
Autókereskedés 

és Bérbeadás
Autóbérlés 

kaució nélkül
Tel: 06-70-679-8500 

XVI. Rákosi út 151.

1.	 Bővítjük	 a	 Jókai	 utcai	 szakren-
delőt	 a	 várakozási	 idő	 további	
csökkentése	érdekében,	valamint	
létrehozzuk a Kertvárosi Sür-
gősségi Ellátást.

2.	 A	 tudatos	 környezetvédelem	 ér-
dekében	 az	 ingyenes	 faültetési,	
esővíz-tárolóedény,	 komposztá-
lóláda	 akciót	 tavaszi virágülte-
tési akcióval	 bővítjük.	 Bővítjük	
a	 tavaszi	 nyesedékgyűjtési,	 őszi	
lombgyűjtési	akciót,	és	a	zöld	ja-
vak	újrahasznosítására	komposz-
tálótelepet	hozunk	létre.	Erdőte-
lepítési programot indítunk.

3.	 A	 tankerülettel	 közösen	 folytat-
juk az iskola- és óvodafelújí-
tásokat,	 valamint	 az	 iskola-	 és	

óvodaudvar-felújításokat.	 Az	 is-
koláknál,	 óvodáknál	a parkolási 
problémákat enyhítjük.

4.	 Befejezzük	 a	 bölcsőde	 bővítését	
Cinkotán.	 Bölcsődét építünk	 a	
Lándzsa	 lakótelepen,	 óvodát	 a	
cinkotai	lakóparkoknál.		

5. Megszüntetjük a belterületi 
földutakat.	 Lakóutca	 felújítási	
programot	indítunk.

6.	 Szorgalmazzuk	 a	 fővárosi	 főút-
vonalak	 felújítását:	 Szlovák	 út,	
Ostoros	 út,	 Rákosi	 út,	 Thököly	
út,	 Batthyány	 utca,	Magtár	 utca,	
Rózsa	utca,	Georgina	utca,	Futó-
rózsa	utca.

7.	 Közlekedési	rendszer	újjáalakítá-
sa	a	Rákospalotai	határút	–	Kés-
márk	utca	–	Rákóczi	utca	keresz-
teződésében.

8.	 HÉV-Metró	 összekötés	 további	
szorgalmazása.	 A	 metró	 járjon	
Cinkotáig!

9. Csapadékvíz-elvezetési és csa-
padékvíz-kezelési program	foly-
tatása.

10.	 Befejezzük	 a	 Jókai	 utcai	 lakóte-
lep	 közterületeinek	 felújítását,	
városközponthoz méltó teret 
hozunk létre	a	Jókai	utcában.

11.	 Tovább	 növeljük	 a	 közterületi	
tisztaságot	 a	 Kerületgazda	 Szol-
gáltató	 Szervezettel,	 átvállaljuk 
a főútvonalak melletti zöldfe-
lület kezelését	 a	 Fővárosi	 Ön-
kormányzattól,	parkőri	rendszert	
vezetünk	be.

12.	 Bővítjük	 a	 közterület-felügye-
let	 létszámát,	betartatjuk	a	helyi	
szabályokat.	Megőrizzük a leg-
biztonságosabb kerület címet.

13.	 Továbbra	sem	engedjük	az	Ikarus	
Ipari	Park	lakáscélú	beépítését.

14.	 Megemeljük	 a	 pénzügyi	 forrást	 
a	 lakótelepi	 lakások	 hőszigetelési	
pályázatán.	Pályázati	úton	támo-
gatjuk a megújuló energiaforrá-
sok használatát	családi	házak	és	
lakótelepi	társasházak	esetében	is.

15.	 Bővítjük	a	kerületi fitneszpark- 
hálózatot,	 támogatjuk	 kézilab-
dacsarnok	és	jégcsarnok	építését.

16.	 Bővítjük	a	nyugdíjas	klubot	a	 Já-
nos	 utcában,	 felújítjuk	 a	Vidám-
vásár	 utcában.	 A	 szociális ét-
keztetésben	 résztvevők	 számára	

Fejlődő  
kertváros
Program Iv.  
2019-2024

biztosítjuk a menüválasztás 
lehetőségét.

17.	 Megtartjuk	a	Nyugdíjasok	Segítő	
és	Szállító	Szolgálatát,	a	„Kattints	
Nagyi!”	Programot,	bevezetjük	az	
ingyenes	„időstornát”.

18. Idősek otthonát nyitunk	 a	 ke-
rületben.

19. Áttérünk az e-ügyintézésre.  
A	 ciklus	 végére	 minden	 polgár-
mesteri	 hivatali	 ügy	 intézhető	
lesz	interneten	keresztül.

20.	 Tovább	 bővítjük a kertvárosi 
kerékpárút-hálózatot.

21.	 Járdafelújítási	program	folytatása	
mellett	megkezdjük	a	főutak	mel-
letti	 járdák	díszburkolatra	cseré-
lését.	

22.	 Bővítjük	a	kisgyermekeseket	segí-
tő	és	szállító	szolgálatot	egyedül-
álló	anyák	számára	délutáni gyer-
mekfelügyelet	biztosításával.			

23. Állatvédelmi járőrszolgálat	be-
vezetése.

24. Ingyen wifi biztosítása a köz-
parkokba,	 a	 fiatalok	 számára	
mobiltöltővel	 rendelkező	 padok	
telepítése.

25.	 Végrehajtjuk	 a	 szentmihályi	 régi	
temető	további	rendezését.

26.	 A	 szentmihályi	 uszoda	 mellett	
kültéri	medencét	alakítunk	ki.

27. Felújítjuk a Centenáriumi la-
kótelep közútjait és parkolóit.

28.	 Rászorítjuk	a	közműcégeket,	hogy	
kezdjék	meg	 a	 légvezetékek	 föld	
alá	helyezését.

29.	 A	 kertvárosi	 jelleg	 megőrzése	
érdekében	 tovább	 szigorítjuk	 az	
építési	szabályokat.

30.	 Folytatjuk	 a	 parkfelújítási	 prog-
ramot	a	Tóth	Ilonka	tér,	a	Tabódy	
Ida	 tér	 és	 a	 Csíkszentmihály	 tér	
megújításával.	 Bővítjük a ját-
szótéri illemhelyek számát.

31.	 Az	 egészségmegőrzés	 érdekében	
folytatjuk	a	Prevenciós	programot.

32.	 Bevezetjük	 az	 ingyenes úszás-
oktatást az óvodákban.

Budapest, XVI. kerület
Önkormányzati választás
Október 13.

Kiadó: a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség XVI. kerületi szervezete, 1165 Budapest, Petőfi tér 1. Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Kovács Péter

Fejlődő kertváros

Kovács
Péter

Folytassa
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Szavazzon a VALÓS
ÉS HATÉKONY
ELLENZÉKRE,

helyi, átlagos, tisztességes emberekre, akik valóban Önt fogják képviselni a következõ 5 évben!

FÜGGETLEN KÉPVISELÕKET AZ ÖNKORMÁNYZATBA!

Bognár Zsolt Schaffer Viktor Bagdi ErzsébetDaróczi Zoltán Kiss Anita
1-es választókerület

4-es választókerület

7-es választókerület2-es választókerület 8-as választókerület3-as választókerület 9-es választókerület

10-es választókerület

• Illegális hulladéklerakás
felszámolása

• Zöldterületeink megóvása
• Közértet Árpádföldre
és a Sashalmi Piachoz

• A Cinkotai strand
visszavásárlása
és megnyitása

Honfiné

Szabó Viktória

Dági Szabolcs

Ferenc

Békefi József

Ottó
5-ös választókerület 6-os választókerület

Baráth Anita

Vadász Dániel

Máté

11-es választókerület 12-es választókerület

Horváth Károly

László Kovács Ambrus

      

Gyalogos, kutyabarát 

teljesítménytúra
2019. október 6. vasárnap

RAJT: Csömör Sportcsarnok, Major út 7–9.

CÉL: Csömör, horgásztó

Nevezés a rajthelyszínen:

rövid távra: 8–9 óra között

hosszú távra: 7–8 óra között

Nevezési díj: 14 éves korig: 300 Ft

felno”tteknek: 600, 800 Ft

ÚTVONAL 
10 km-s táv:
Sportcsarnok – Kálvária – Bulgárkert – régi strand  

– patakmeder – Ho”sök tere – horgásztó

25 km-s táv:
Sportcsarnok – Kálvária – Bulgárkert – régi strand  

– patakmeder – Fót – Öregpáskom – Középhegy 

– Hősök tere – horgásztó

A túrázókat az elleno”rzo” pontokon frissíto”vel 

kínáljuk, és a kutyákat is uzsonnával várjuk. 

Szeretettel várunk minden mozogni, 

sétálni vágyót!

További információk: 

Bíróné Tóth Erika Tel: 06 30 934 6028

 

Támogatók:
   

Csömör Nagyközség 

Önkormányzata

Csömöri Sport- és 

Szabadido”-szervezo” 
Nonprofit kft.

                       

Csömöri Nordic 

Walking Csapat
                       

Varga Húsbolt

Széchenyi utcai zöldséges

Kert Füvön Vizen Kft.

Bollog János

Csömöri horgásztó

 Csömörön itthon 

vagy, ismerd meg jobban!      
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önkormányzati választás: 2019. október 13., vasárnap

Fegyverbolt nyílt Cinkotán
Évtizedek óta működik 

Cinkotán, a Vidámvásár utca 
71/b. szám alatt a Viapharma 
nevű cég, kozmetikai szereket 
forgalmaznak. Az üzlet hátsó 
traktusában nyílt meg szep-
te mber elején 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!

Viapharma Fegyverellátó, 1164 Bp. Vidámvásár u. 71/B. 
Tel: 401-0018, +36-20-446-1470 • www.fegyverellato.hu

Sok mozgás, mese, játék, vidámság… ez jellemzi 
talán legjobban a gyermekjógát. A gyermekjóga az 
egyetemes jógarendszer alapjaira épülő, a gyermek 
életkori sajátosságait figyelembe vevő mozgásrendszer, 
amely a jóga jótékony hatásait használja fel a gyerme-
kek harmonikus fejlődése érdekében. Mindezt mesébe 
ágyazva, játékosan, állatokat, növényeket, tárgyakat, 
szituációkat utánozva, dramatizálva teszi – sok moz-
gással, vidáman, sokszor spontán helyzetekben kibon-
takoztatva a gyermekjógában rejlő lehetőségeket.

A gyermekjóga segítségével fejleszthető többek 
között a mozgáskoordináció, az egyensúly, az ideg-
rendszer, a testtudat, a testtartás, a koncentráció, az 
érzelmi intelligencia. Gyakorlataink között megta-
lálhatóak a nagymozgások, a gurulások, forgások, 
ugrások, keresztező gyakorlatok, végtagszétválasztó 
gyakorlatok, egyensúly-, koncentráció-, figyelem-
összpontosító gyakorlatok, légzőgyakorlatok, relaxá-
ció, valamint nagymozgásos játékok, érzelmi intelli-
genciát fejlesztő játékok.

A gyermekjóga órán komplex mozgásfejlesztés 
valósul meg olyan gyakorlatok végeztetésével, ame-
lyek játékos módon, természetesen fejlesztik a fent 
említett területeket. Szentmihályon indítok gyer-
mekjóga órákat óvodás, kisiskolás korosztály ré-
szére, szombatonként délelőtt 10-11 óráig. Az órák 
megfelelő érdeklődés esetén indulnak. Várom jelent-
kezésüket telefonon, vagy emailben. Szőke Katalin 
(óvodapedagógus, mozgásfejlesztő gyermekjóga ok-
tató, okleveles jógamester). Tel: 06-20-412-6353 • 
E-mail: betlehemi.csillag@gmail.com

Mozgásfejlesztő gyermekjóga indul Szentmihályon

Gyerekjóga-gyakorlat: gyík napozik a kövön

Menjenek

szavazni!

A XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi 
Szolgálatánál 2007 óta történnek  

szürke hályog műtétek  
egynapos sebészeti ellátás keretei között. 

Jól képzett szakembereink a legmodernebb technika 
segítségével már több mint 5000 műtétet végeztek. 

Várjuk szemészeti osztályunkon 
SzüRKE HáLYOG SzűRÉSRE!

Amennyiben Önnél igazolódik az elváltozás, a 
szükséges műtét egy hónapon belül elvégezhető.
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Alternatív gyógyászat
Pálfi Gábor vagyok. Közel 20 éve tapasztaltam meg, hogy ké-
pes vagyok energiát közvetíteni. A lányom volt az első, aki-
nek segítettem a teljes gyógyulásban, arcidegbénulása volt. 
Kezeltem családtagokat, barátokat, munkatársakat, isme-
rősöket, nagy sikerrel. Legújabb eredményes gyógyu lások 
(referenciákkal): PIKKELYSÖMÖR, PORCKOPÁSOK, AU-
TIZMUS, ÍZÜLETI GYULLADÁS, PÁNIKBETEGSÉG, 
TÜDŐDAGANAT, PAJZS MIRIGY GÖBÖSÖDÉS ÉS DA-
GANAT, TEJÉRZÉKENYSÉG, ASZTMA, ALLERGIA, 
CUKORBETEGSÉG. Szív- és érrendszeri betegségek, női 
betegségek, 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 szeptember 24-
től október 23-áig tartózkodik 
a Mérleg jegyében. Az ősz első 
hónapjára többnyire a „vénasz-
szonyok nyara” nyomja rá bé-
lyegét. Hűvös reggelekre éb-
redünk, délre, kora délutánra 
kellemes hőmérséklet, szelíd, 
szinte UVB mentes, simogató 
napsütés. A természet, a növé-
nyek, a fák harmóniát sugárzó 
színei szemeinket gyönyörköd-
tetik. 

Mifelénk választás lesz: helyi 
önkormányzati és polgármeste-
ri székekért folyik a küzdelem. 
A politikai paletta néhol extrém 
színezete és 
hangulatkelté-
se olykor bele-
rondít a Mér-
leg időszakba. 
Az egymással 
versengő em-
berek közül 
kikerülnek a 
győztesek, és 
a vesztesek. Ez utóbbi kategó-
ria szembesülni fog az egyik 
fő Mérleg-tanítással: „sajnos 
engem nem szeretnek!” Válasz-
tani, mérlegelni kell. A legtöbb 
ember képtelen a racionalitás 
talaján maradni. Az érzelmek, 
indulatok, illetve ösztönök 
szintjén hoznak döntést. Nem 
véletlen, hogy a kampányok ki-
találói pont ezt célozzák.

Ha mélyebb összefüggése-
ket keresünk, akkor az emberi 
cselekedetek fő motivációit két 
alaptényezőre egyszerűsíthet-
jük: a vágyakra és a félelmek-
re. Azért teszünk valamit, hogy 
megélhessük a vágyainkat, 
vagy azért nem merünk csele-
kedni, mert erősek a félelmeink. 
E két tényező miatt az emberi-
ség évezredek óta manipulál-
ható, korrumpálható. A Mérleg 
jegy uralkodó planétájának, a 
Vénusznak szimbolikusan itt 
az a szerep jut, hogy felkeltse 
a vágyakat. Az anyag, a forma 
világa e planétaprincípiumhoz 
tartozik, melytől csak az képes 
elvonatkoztatni, aki felismeri 
e briliáns csapdát, melybe va-
lamikor ősanyánk Éva is bele-
sétált. Buddha már több mint 
2500 éve ráébredt arra, hogy az 
ember szenvedéseinek forrása 
a vágyéletéből fakad. Szenve-
dést okoz az, ha vágyaink be-
teljesületlenül maradnak. Ter-
mészetüknél fogva, a vágyak 
újabb vágyakat szülnek, és így 
akár a pillanatnyi beteljesülés 
is sóvárgáshoz vezet, mert sen-
kinek sem sikerülhet minden. 
Szenvedést okoznak a tünetek, 
a betegségek. Fáj, ha valamit 
elveszítünk, és az is, ha vala-
kit elveszítünk. A végtelen lét 
tengerében tiltakozunk életünk 
vízcsepp pillanata ellen. 

A Mérleg ember békére, nyu-
galomra, derűre vágyik. Ezért 

Az asztrológus gondolatai

is kell talán megtapasztalnia a 
konfliktust, a harcot, az izgá-
gaságot és a szomorúságot. A 
bipoláris világnak ez a játéksza-
bálya. A problémát az okozza, 
hogy a mérleg bármelyik ser-
penyőjébe ülünk, az elmozdítja 
a másikat. Az egyensúly meg-
találása annál nehezebb, minél 
érzékenyebb a szerkezet. Azért 
nehéz egy jó párkapcsolat ki-
alakítása is, mert a túl erős ego 
könnyen kirepíti a másik ser-
penyőben ülőt. A Vízöntő kor 
a türelmetlenség kora. Életünk 
felgyorsult, mindent akarunk 
azonnal. Elfelejtettük, hogy a 
jó munkához idő kell. Azt gon-
doljuk, hogy ha nem érvényesít-
jük az akaratunkat, ha nem az 
történik, ami nekünk feltétlenül 

jó és kellemes, 
akkor vesz-
tettünk. Sok 
esetben úgy 
akarunk kapni, 
hogy elfelej-
tünk adni. 

A Mérleg 
naprakész a 
kompromisz-

szumok területén. Jó diploma-
ta, de nehezen tud dönteni. A 
véleményét igyekszik mások-
hoz igazítani. A legfontosabb 
az, hogy mindenki szeresse őt, 
ezért is foglal nehezen állást, 
mert senkit sem akar megbán-
tani.

A Vénusz oppozíciós bolygó-
ja a Mars. Kölcsönösen feltéte-
lezik egymást. Azt is mondhat-
juk, hogy az ellentétek vonzzák 
egymást. Ezért reménykedhe-
tünk abban, hogy nem halunk 
ki. E két planétaprincípium 
minden emberben létezik. A 
férfi és női minta Jung szerint az 
animus és az anima. A gender 
elméletek a nemi identitásról 
szólnak. Az identitás válságban 
szenvedő emberiség egyes „fej-
lettebb társadalmaiban” a nemi 
viselkedés módjai, szerepei, 
a szabadság és emberi jogok 
köntösében elég furcsa megje-
lenési formákat öltenek. Most 
finoman igyekeztem fogalmaz-
ni, hogy ne sértsem meg sen-
kinek az érzékenységét. Pedig 
pusztán annyi történik, hogy a 
szabadság fogalmát vastagon 
összekeverik a szabadossággal. 
A jövőt illetően az sem ad túl 
sok optimizmusra okot, ha igaz 
az a statisztika miszerint a mai 
házasságok 50 százaléka két 
éven belül válással végződik. 
Érdemes felidézni azt a filozófi-
ai alaptételt, miszerint a szabad-
ság nem azt jelenti, hogy bármit 
megtehetünk, hanem azt, hogy 
megválaszthatjuk a korlátain-
kat. Mert amit ránk kényszeríte-
nek, azzal úgysem fogunk tudni 
mit kezdeni.

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

Vigyázzanak magukra és 
egymásra!       Tóth Sándor

Asztrológiai útmutató  
a Mérleg jegyében

Kilencvenedik évfordulóját ünnepelte nemrégiben a Békés Imre (ma Szent 
Imre) utcai beszédjavító iskola. Ám az épület csak 81 éve épült. Úgy jön ki a 
matek, hogy anno összevonták a Rákosi út és Hársfa utca sarkán épp 90 éve, 
1929-re elkészült elemi iskolával. Az 1920-as évek végén számos elemi jött létre 
Klebelsberg …… vallás- és közoktatásügyi miniszter nagyszabású iskolaépítő 
programja segítségével. Rákosszentmihályon három is. 
2/3 állami és 1/3 községi finanszírozással a Béla utcai iskolára felhúztak 
egy emeletet, a Károly király (ma Csömöri) úton az Iskola utca sarkán pedig 
négytantermes épület készült. A község az önrész kifizetéséhez állami kölcsönt 
vett fel, amit az ígéret szerint nem kellett visszafizetni, ha még egy iskolát épít 
Szentmihály. Az állam egy idő után követelte a pénzt, valószínűleg, hogy ennek 
– és újabb állami támogatásnak – köszönhető, hogy 9 év múlva elkészült a ma 
beszédjavítóként ismert iskola.

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: BÁ, ER, HA, IK, LO, MO, ÜK, ÜT,
3 betűs szavak: ALI, AZÉ, BEM, ISA, KAB, ÓRA, RIT, TER,
4 betűs szavak: AKAR, AKIT, BANI, BUTA, ÉTER, IRAT, MONA,
5 betűs szavak: ATARI, BUTUL, ELÁSÓ, ELEMI, HALOM, KAMAT,  
        KIMER, SZEME,
7 betűs szavak: BANÁNOS, BÁNATOS, SIKERÜL, SÜKETEL.
A megfejtéseket a megjelenéstől számított 16 napig várjuk.

Előző keresztrejtvényünkből: Mátyásföldön hatosztályú ELEMI iskola épült, 
és az 1898. szeptember havában megnyílt. Nyerteseink: Urbán Réka (Kar-
tal), Forgácsné Boros Erzsébet (XVI. Futórózsa u.), Németh István ( XVI. 
Bácskai u.) és Daniné Hirsch Erzsébet (XVI. Farkasfog u.).

Szeptember
25-én, szerdán 10.00 Séta a MAGYAR RÁDIÓ VOLT ÉPÜLE-
TÉBEN, Pagoda, Márványterem, stúdiók, kiállítás. Jelentkezés 
09.22-ig!
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.
28-án, szombaton 15.00 A CAPRERA-FORRÁSTÓL a Csobaj-
bányáig – könnyű természetséta Cinkotán, a kis patak mentén.
29-én, vasárnap 14.00 SZENTMIHÁLYI ZSIDÓ EMLÉKEK, 
séta dr. Goldberger Tamással, a Szilánk(-ok) c. könyv szerzőjével, 
új kilátóval.
Október
2-án, szerdán 10.00-16.00 AZ ISMERETLEN GYÖNGY-
SZEM: FÓT: Ybl-féle Károlyi-kastély a grófné vezetésével, ro-
mantikus négytornyos templom. Jelentkezés 09.27-ig! Ismétlés 
10.26-án.
6-án, vasárnap 14.00 KASTÉLYTÓL KILÁTÓIG: Nagyiccétől 
Sashalomig, Festetics-kastéllyal (kívülről), határkővel, templom-
mal, parkokkal, új kilátóval a Reformátorok terén.
9-én, szerdán 10.30 PESTERZSÉBET 3 CSODÁJA, múzeum a 
villában, Rátkay-Átlók galéria, Szent Erzsébet templom – séta+3 
épület!
16-án, szerdán 10.00 KŐBÁNYAI PINCERENDSZER TÚRA, 
Dreher-villa, szecessziós Lechner templom, újonnan nyílt helytör-
téneti gyűjtemény. Jelentkezés 10.11-ig!
19-én, szombaton 10.00 MÁTYÁSFÖLD LEGSZEBB VILLÁI 
I. A Pilóta utca védett villái, templom, Dozzi-villa.
20-án, vasárnap 13.15 FERIHEGYI REPÜLŐTÉR látogatás, 
kulisszatitkokkal. Jelentkezés: 09.27-ig!

TOVÁBBI ŐSZI TERVEZET: Csokimúzeum és Tóth Ilonka 
emlékház (10.23.); buszos kertvárosi körtúra (10.27.); Színészmú-
zeum (11.06.); Országos levéltár (11.13.); Magyar Televízió látoga-
tás 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 a 
városlátogatások). Rádióséta 2900 Ft, Kőbánya 1800 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, tel: 06-
20/9310-800. A kirándulások általában 3 órásak. Programváltozás 
lehetséges! Részletes program Kertvárosi Időutazó facebook olda-
lán vagy hírlevélben.           Benedek Ágnes

Fóti kastély, ahol a grófné vezeti a csoportot

Kertvárosi Időutazások: 
Caprera, fóti kastély, reptér

KERTVÁROSI KÉPÚJSÁG 
hirdetés és információ: 06-20-9392-658

ÉRETT MARHATRÁGYA

tel.: 06 30 9623 382

rendelhetõ október hónapban
kiskertekbe, házhoz szállítással

Alig telt el azonban fél év a 
februári ünnepségek óta, és a 
Novák-családban ismét jubile-
umot ünnepeltek. Az egykori 
hátvéd özvegye, Novák De-
zsőné Erzsike ugyanis ezen a 
nyáron töltötte be nyolcvanadik 
születésnapját. A sporttörténe-
lem hajlamos csak a főszerep-
lőkről megemlékezni, ezért mi 
(a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti 
Kör) szakítva a hagyománnyal a 
sikerekhez hátteret biztosító öz-
vegyet is megünnepeltük. 

– Gratulálunk a születés-
naphoz. De, gondolom, nem 
csak mi voltunk így ezzel?

– Köszönöm. Valóban volt 
egy kis ünnep, melyen körül-
belül negyven családtagommal 
és barátommal ünnepelhettem 
együtt. Mindez meglepetés volt 
számomra, melytől előbb meg-
ijedtem (nem vagyok hozzá-
szokva az ilyen nagy figyelem-
hez), de azért jól is esett a felém 
áradó szeretet.

– És a Fraditól érkezett kö-
szöntés?

– Hivatalosan nem, de miért is 
érkezett volna? Nem én voltam a 
Fradi-legenda, hanem Dezső, az 
ő tiszteletére pedig már március-
ban egy szép kiállítást rendez-
tek. Persze, azért engem is sok 
fradis barátom felköszöntött. 

– Fradis barátból pedig bő-
ven akadhat, hisz 1961 óta tar-
toztak a zöld-fehér családhoz. 
Hogy kezdődött ez a történet?

– Egy másik zöld-fehér klub-
ban, a Haladásban. Ahol Dezső 
focizott, én meg atletizáltam. 
Serdülő és ifjúsági magyar baj-
nok magasugró voltam, és az 
edzéseim ott voltak a futballpá-
lya mellett. Így, mikor a fiúk a 
levezető köreiket futották, egy-
mással is „közelebbi kapcsolat-
ba kerültünk”. Állítólag Dezső 
is így figyelt fel rám.

– Melyből aztán szerelem és 
házasság lett. Nem sajnálja, 
hogy ezért a sportolói pályafu-
tását fel kellett áldoznia?

– Nem hiszem, hogy nagy 
sportoló lett volna belőlem. De-
zsővel ellentétben, aki már ak-
kor is óriási tehetség volt. Nem 
volt kérdés, hogy melyikünk út-
ját kell majd járnunk. Én utólag 
nem is sajnálom ezt, úgy vélem, 
ha akkor másképpen döntök, 
kevésbé lett volna izgalmas és 
tartalmas az életem.

– Milyen volt egy ünnepelt 
focista feleségének lenni?

– Dezső más volt, mint a 
legtöbb focista. Nagyon csa-
ládszerető volt, így öröm volt 
vele együtt lenni. Persze, hiva-
tásából fakadóan adódtak azért 
gondok. Mivel állandóan uta-
zott, a gyereknevelés nagy része 
rám hárult.

– Miért a XVI. kerületben 
(Rákosszentmihályon) teleped-
tek le?

– Előtte kacifántos utat jár-
tunk be. Szombathelyről tör-
tént felköltözésünk után sokáig 
egy Duna-parti csónakházban 
laktunk, ahova nehéz lett volna 
gyereket szülni. Innen kerül-
tünk a Kerepesi útra, ahol 25 
évig éltünk egy lakásban. Majd 
Budára költöztünk, ahol viszont 
néhány szomszéddal volt prob-
lémánk, így ismét költöztünk. 
Dezsővel jártunk már errefelé, 
és neki annyira megtetszett ez a 
környék, hogy mindenáron ide 
akart jönni. 1997-ben költöz-
tünk a kerületbe. Csak érdekes-
ségképpen a Budapesti úti csa-

Vendégségben Novák Erzsinél
Kerületünk díszpolgára, a kétszeres olim-
piai bajnok, Európa-bajnoki bronzérmes, 
Vásárvárosok Kupája-győztes, többszö-
rös magyar bajnok és egyszeres kupa-
győztes egykori Fradi-legenda, Novák 
Dezső február 3-án ünnepelte volna 80. 
születésnapját. A Varjú Vilmos Olimpiai 
Baráti Kör kezdeményezésére két éve a 

2014-ben elhunyt labdarúgóról és edző-
ről nevezték el sashalmi Lemhényi Dezső 
Általános Iskola tornatermét, ahol idén 
februárban a jubileum alkalmából egy 
megemlékezést is tartottak. Ezzel párhu-
zamosan Novák Dezső tiszteletére a Fe-
rencváros Üllő úti múzeumában is volt 
egy kiállítás, melyet nemrég bontottak le.

ládi házunkat abból a pénzből 
vettük, amit Dezső az 1995-96-
os Bajnokok-ligája-szereplésért 
kapott. 

– Az is kerületi kötődésnek 
számít, hogy az olimpiai bronz-
érmes, Európa-bajnok kerületi 
súlylökővel, Varjú Vilmossal jó 
barátságban voltak.

– Vilivel nem volt nehéz jó 
barátságban lenni. De velünk 
valóban még az átlagnál is szo-
rosabb volt a kapcsolatba. Nem 
egyszer előfordult, hogy hajnali 
3-kor csöngetett fel bennünket 
a Kerepesi úti lakásban azzal, 
hogy felugrana hozzánk egy 
fröccsre. Ilyenkor bizony, nem 
egyszer reggelig nálunk maradt. 
De ő mindig is ilyen volt, nem 
lehetett haragudni rá.

– Azért az Önök élete sem 
volt mindig zökkenőmentes.

– Mikor Dezső története ki-
tudódott, sokan bántottak ben-
nünket. Ez nagy fájdalmat oko-
zott az egész családnak, amit 
csak az egyszerű, hétköznapi 
emberektől kapott szeretettel 

tudtunk kompenzálni. Aztán, 
ahogy teltek az évek, úgy hig-
gadtak le a kedélyek, sokan ta-
lán azt is belátták, hogy a múlt-
ban történteket nem lehetett 
máshogy irányítani. Ma már az 
is barát, aki akkoriban ellensé-
günk volt.

– Ön az egész életét Novák 
Dezsőnek szentelte. 2014-es 
halála nagy űrt hagyott maga 
után?

– Ez örökké űr marad. Oly-
annyira, hogy ma is alig talá-
lom a helyemet. Abba a házba, 
melyben haláláig éltünk, soha 
nem is tudtam visszamenni. Az 
új otthonomat pedig sokáig nem 
tudtam otthonnak tekinteni. 
Úgy rendeztem be, ahogy azt 
Dezső is szerette volna, és ma 
is az ő emlékei vesznek körül. 
Néha köszönök is neki, annyira 
itt érzem magam mellett. Sze-
rencsére, mellettem van a csalá-
dom, akiktől rengeteg szeretetet 
kapok, így bár egyedül vagyok, 
mégsem érzem magányosnak 
magam.      Riersch Tamás

5 perc környezetvédelem

Prelúdium
1972-ben jött ki az első je-

lentés (Meadows: Növekedés 
határai) melyben felmerült, 
hogy a népesség robbanásszerű 
növekedése, és az ezt kiszolgá-
ló gazdasági struktúra miként 
befolyásolja majd hosszú távon 
a környezetünket/jövőnket. Bár 
‘72 igencsak régen volt, úgy te-
szünk ma, mintha ez az egyik 
napról a másikra felbukkanó 
probléma lenne. A kérdés az, 
hogy ha már itt van, hogyan 
lassíthatjuk le a folyamatokat és 
hogyan tudunk felkészülni va-
lami olyanra, amit nem látunk 
előre? És legfőképp mit tehet 
az egyén? Hogyan vált a prob-
léma egyik forrásává és hogyan 
vehet részt a folyamatok megol-
dásában is? Erről szól ez a cikk-
sorozat.

Azoknak, akik még nem hal-
lottak az éghajlatváltozásról, 
van egy rossz hírem. Itt az ideje, 
hogy komolyan vegyük a jelen-
séget és utána olvassunk, mert 
most még csak kedvesen jelez-
get nekünk: egy-egy aszályo-
sabb időszakkal – megdrágítva 
az élelmiszereinket és egyre 
többször előforduló özönvíz 
szerű esőzésekkel. Lehet hogy 
nem feltűnő még, de a rekord 
magas árvizekkel, a hosszab-
ban tartó hőhullámokkal, és a 
szélsőséges hőmérsékleti el-
térésekkel, lassan de biztosan 
az arcunkba rúgja az ajtót itt 
Magyarországon is. A jelenle-
gi károsanyag-kibocsátásokat 
felére csökkentve tudnánk ezt 
a folyamatot lassítani, amihez 
az egész világon eddig még 
nem látott mértékű összefogás-
ra lesz szükség – derül ki az 
Éghajlatváltozási Kormányközi 
Testület 2018-ban publikált je-
lentéséből. Az igazán izgalmas 
évek tehát még csak most kö-
vetkeznek. Mindenki izgulhat, 
hogy sikerül-e időben a nagy 
összefogás a jövőnkért. Lehet, 
hogy furcsának tűnik majd, de 
ehhez Te is kellesz.

Ha a cikkben idáig eljutottál, 
már most minden elismerésem, 
mert ezzel is talán közelebb 
kerültél ahhoz, hogy a megol-

dás része legyél. Hisszük vagy 
sem, nagyon is sokat tehetünk 
a mindennapi döntéseink újra-
gondolásával, akár napi 5 perc 
ráfordítással. Könnyen emészt-
hető formában igyekszem kis 
részalapozás után gyakorlati ta-
nácsokkal szolgálni mindazok-
nak, akiket nem hagy hidegen 
az éghajlatváltozás és a jövőnk. 
Mert feladat, az bőven van. 
Minden társadalmi szinten, tér-
ben és időben. A maradék 2,5 
percben összefoglalom, mit je-
lent a környezettudatosságom 
számokban, illetve pár egysze-
rű ötlettel szeretnék segíteni az 
elindulásban.

● Ha napi egy 1,5 literes vi-
zes palackot számolok magam-
nak, akkor 2 190 db PET palac-
kot spóroltam 6 év alatt azáltal, 
hogy saját kulacsban csapvizet 
iszom.

● Ha vásárlásonként 5 nejlon 
szatyrot számolok, heti 1 bevá-
sárlással, akkor 1560 db zacskót 
spóroltam meg azáltal, hogy 
textil/vászon zsákra váltottam 6 
évvel ezelőtt.

● 2,5 éve magam készítem 
az ebédemet, és saját doboz-
ban viszem a munkahelyemre, 
így kevesebb ételmaradékom 
keletkezett, és megspóroltam 
ebédenként 500 forintot is, il-
letve minimum 2 műanyag, 
egyszerhasználatos, elviteles 
dobozt és evőeszközt. Ez 600 
munkanapra vetítve, 1200 do-
boz és 1200 evőeszköz szett – 

és ami a legsokkolóbb volt szá-
momra, hogy 300.000 forint..

Ez csak pár példa arra, hogy 
egyetlen ember is látványos szá-
mokat tud elérni a károsanyag 
kibocsátás csökkentése terén 
anélkül, hogy a kényelméről le-
mondana, mert én még a „lusta 
zöld” típusba tartozom.

Ahogy ígértem, zárásként 
íme a Top 3 ötletem az éghaj-
latbarát élet elméleti alapjaihoz:

1. Gondold át az életed és a 
szokásaid!

● A tudatos élet egy létfor-
ma, és folyamatában alakul ki/ 
át az értékrended és erőforrása-
id figyelembevételével. Segítsé-
gedre lehet ebben az önismeret.

● A tudatosság fejleszthető, 
de egyénileg kell kitapasztalni, 
hogy neked mi az, ami beválik, 
mi az, amit még szívesen meg-
teszel a fejlődés érdekében. 

2. Fogyassz tudatosan, fo-
gyassz kevesebbet!

● Mire van igazán szük-
séged a mindennapjaidhoz? - 
minimalista életszemlélettel va-
ló ismerkedés.

● Mennyire vagy impulzus 
vásárló és mennyire hagyod, 
hogy a reklámok, akciók, mar-
keting fogások befolyásoljanak? 
Segítségedre lehet a Tudatos 
Vásárlók Egyesülete.

3. Ne pazarolj!
● Ételt, vizet, erőforrást –  

semmi nincs ingyen, és az erő-
forrásaink többsége véges.

● A te erőforrásaid: pénz, 
idő, energia – mi az, amit pazar-
lóan használsz: gondold át! 

Kicsit csalódás, ugye? Nem 
erre számítottál. Megértem, de 
van megint egy rossz hírem, 
a környezettudatosság sajnos 
nem rakétatudomány, se nem 
túlmisztifikált sötét mágia, így 
ezt biztosan nem lehet majd ki-
fogásként felhasználni.

Sebestyén Eszter – Természet-
védelmi mérnök, Ökotréner

sz.sebestyen.eszter 
@gmail.com

Mindennapi eszközeim, semmi pucc, beruházási érték 1500 forint: vizespalack, dobo-
zok az ebédnek, evőeszközök, különböző méretű textil zsákok

A klímaváltozás már a spájzban van! – De ki volt az a hígagyú aki beengedte? 
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XVI., XIV. kerület előny! Tel: 06-30-905-
3050

Eltartás

életjáradék és eltartási szerződést 
kötnénk! Vállalunk takarítást, szállítást, 
ételhordást, bevásárlást (patika, közért, 
piac, stb.). Tel: 06-20-932-0983

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

Kiadó

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

lakhelyet keresek, üresen is, XVI.
kerületben vagy Csömörön, Kistarcsán.
Fizetni tudok 65.000 Ft-ot rezsivel együtt. 
mihalyhergelt@gmail.hu, Tel: 06-20-252-
0255

megbízható, dolgozó nő bérelhető 
kis lakást vagy kis házat keres hosszú-

távra. 85e+rezsi. maneszkoh@gmail.
com 30 750 8653

Állás, munka
rendSzereS kert karbantartásra, 
gondozásra keresek hozzáértő, aktív 
segítséget.Szerszámok, gépek vannak. 
Rácz Zoltán Tel: 06-20/927-7818

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

Szépség 
és egészség

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

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

FérFi – női – gyermekFodráSz 
házhoz megy: 405-1753, 06-70-576-
2778

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

Társkereső
42 éves, jó anyagiak között lévő férfi ke-
resi 35 év körüli párját. Olyan társat kere-
sek, aki szívesen jönne külföldi utakra. Tel: 
06-20-951-9826

42.éveS józan életü Budapesti férfi 
tartós komoj kapcsolat céljábol hölgy 
partnert keres. Telefon: Szax210@gmail.
com

42 éves, magas, sportos férfi keresi csinos, 
30-40 év közötti házias, gyermekszerető 
társát. Jól menő vállalkozása van. Tel: 06-
20-951-9826

Útitárs
nyugdíjaS bácsi keres nemdohányzó, 
jogosítvánnyal rendelkező, 25-50 éves 
független hölgyet kisérőként kaliforniai 10 
napos útjára. Lehetőleg decemberben vagy 
januárban. Útlevél szükséges! Tel: 06-20-
439-0133

Állati apró
házam eladása miatt, négy éves, 11 
kilós zsemle színű, fehér foltos keverék 
kutya, ideiglenes elhelyezését szeretném 
megoldani novembertől, lehetőleg a 
XVI. kerületben. Állatszerető, családi 
kertes háznál. 3 - 4 hónapról lenne szó, 
amíg másik ingatlant vásárolok. A kutyá-
val kapcsolatos mindennemű anyagi 
terhet vállalok! Az ételét 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

Oktatás
aNgOL nyelvből egyetemi diplomás tanárnő  
bármely típusú és szintű nyelvvizsgára vállal 
felkészítést Mátyásföld központjában, egész 
nap. Tel: 06-30-735-5115

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

aNgOL 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

MaTEMaTIKa, fizika oktatás, korrepetálás, 
vizsgára felkészítés. Tel: 404-0643, 06-20-
226-2935

Ingatlan, lakás
rákoSSzentmihályon felújítás 
alatt lévő családi ház (72 nm, kétszobás, 
gázfűtéses) családi ok miatt eladó. Irány-
ár: 38 millió Ft. Tel: 06-20-568-6625

mátyáSFödön újszász u.ban kíná-
lok eladásra tégla építésű társasházban 
egy 43 nm-es, másfél szobás, félszuterén 
galériás öröklakást. Részben felújított 
lakható állapotú. Ár.: 19mft. Ingatlan köz-
vetítők kíméljenek!!! Telefon: 0630-906-
9557

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

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. 9. szám  
2019. szeptember 18.

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 október 16-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 október 21-én reggel 6-tól 8-ig

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

Feladási határidő a következő számba: 2019. október 10.

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.

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

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

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

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

aSztaloSmunkát vállalunk: lép-
csők, teraszok, galériák, tetőtér-beépí-
tések, gipszkartonozás, konyhák, búto-

Vállalkozók 
ajánlatai

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

üvegezéS! Üvegek, tükrök, képke-
retek 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

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

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

laminált parketta lerakása szegé-
lyezéssel, ingyenes felméréssel. Vállal-

A-Z Irodacentrum: irodatechnika, 
fénymásolók, karbantartás.  

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

Területgondozás

Gerner Károly +36 30 255 4466

• Bozótirtás
• Kaszálás
• Hulladékszállítással is

FAKIVÁGÁS – ALPIN TECHNIKÁVAL

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

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

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

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. KORAŐSZI 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

kozók kíméljenek! Tel: 06-20-491-4774, 
06-70-413-1206

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

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

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

kulCSember – NON STOP ZÁR-
SZERVIZ! Zárszerelés, ajtónyitás, autó-
nyitás, betörés utáni helyreállítás, biz-
tonsági ajtók, rácsok, rácsos-ajtók 

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet

jó fizikumú, megbízható kollégát keres

közalkalmazotti jogviszonyba, határozatlan idõre.
legalább középfokú szakirányú végzettség.Feltétel:

a XVI. kerület fenntartásárazöldfelületeinek

KERTÉSZ munkakörbe

önéletrajzzal lehet:
címen.

illetve személyesen a

fényképesJelentkezni

kovacs.anita@keruletgazda.hu

1165 Bp., Demeter u. 3. szám alatt.

Bérezés: br. 254.500 Ft+cafetéria

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet

kollégát keres

közalkalmazotti jogviszonyba, határozatlan idõre.

gépkezelõi jogosítványElõnyt jelent:

PARKFENNTARTÓ/FÛKASZÁS munkakörbe

önéletrajzzal lehet:
címen.

illetve személyesen a

fényképesJelentkezni

kovacs.anita@keruletgazda.hu

1165 Bp., Demeter u. 3. szám alatt.

Bérezés: br. 254.500 Ft+cafetéria

XVI. kerületi

textilipari mûhelybe

Tel: 06-20-256-7383

(esetleg bedolgozót).
VARRÓNÕT KERESÜNK

Eladó a XVII. kerületben

csendes utcában

92 nm-es, négyszobás
+nappalis lakás

korszerû gépészettel,

új építésû ikerház fele:

Telefon:

06-30-416-4101

54,8 millió Ft-os áron
Ingatlanosok kíméljenek!

Rákoskeresztúron,

Újdonságok a Sashalmi Könyvtárban
Gyerekeknek ajánljuk: Új őszi böngésző: képkereső szófejtő 

/ Rotraut Susanne Berner; Irány a Vértes és a Gerecse! / Csapody 
Kinga; Az élet fája: Charles Darwin elméletéről gyerekeknek; 
Marco Polo és a titkos szövetség – Idődetektívek / Fabian Lenk; 
Matricás Laci és a nagy zenebona / Vadadi Adrienn

Felnőtteknek: A szerelmes levél / Lucinda Riley; Találkozzunk 
Toscánában! / Alexander McCall Smith; Nyomozás a kémiai ele-
mek után / Mike Bartfield; A műanyag kerti székek élete / Kollár-
Klemencz László; Mit tenne Freud? – megoldások hétköznapi 
problémáinkra / Sarah Tomley

Péntekenként délután 5-től programok gyerekeknek! Diavetítés, 
társasjátékozás, kézműveskedés

XVI. kerület, Veres Péter út 53. •  Könyvtárunk nyitva tartása: 
H, Sze, P: 13-19, K-Cs: 10-16 

kimagaSló jövedelmet bizto-
sító tevékenységhez terület i  
képviselőket keresek. Info: www.
szallaskozvetitofranchise.hu

időS hölgy takarítást vállal a XVI. ke-
rületben. Tel: 403-2997

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

PedagóguS gyermekfelügyeletet 
vállal, akár estére vagy hétvégére is. 
Biróné Dancsi Gabriella. 06-30-9142978

Adásvétel
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 VÁSÁROLUNK 
tört- és fazonaranyat, ezüsttárgyakat, 
festményeket, porcelánokat, faliórákat, 
zsebórákat, karórákat, régi pénzeket, 
kitüntetéseket, bútort. Telefon: 06-20-
378-3575, Sashalmi tér 1., keddtől szom-
batig 9-15 óráig. Ingyenes kiszállás!

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

gázkonvektor GF40F háromtagos, 
öntöttvas tűzterű, 1985-ös, alig használt, 
megkímélt, 2 db eladó (38 ezer Ft/db), Jan-
csi kályha 1000W-os, 25 ezer Ft-ért eladó. 
Tel: 06-30-310-5547

karbantartott, biztonságosan üze-
melő Vaillant VVW180 típusú falikazán 30 
ezer Ft-ért eladó. Tel: 400-1033

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

Saválló pálinkafőző,tartozékaival 
kitűnő állapotban eladó! Ár: 80.000ft BP 
16ker.Tel: 06-20-377-9539

üdv! Mindenkinek! Bp palackról hasz-
nálható működöképes! Gáztüzhelyet 
keresek! Telefon: +3620-373-8086

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

villanySzerelő alvállalko-
záSokat keresünk erősáramú mun-
kákhoz, építőipari területre, budapesti 
vagy Pest megyei munkákhoz, hosszú-
távra is. Tel: 06-30-9407-924

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: 06-20-412-6353, 
vagy 405-5919 (10-15 óráig)

Mióta művelődési háznak 
nézték egy ellenzéki választási 
kiadványban, büszkén áll a  be-
zárt Georgina kocsma Cin ko-
tán, a Vidámvásár út sarkán, és 
már semmin nem lepődik meg. 
Választási időszak van, ilyen-
kor kisebb-nagyobb marhasá-
gok lengik be a Kertváros más-
kor békés légkörét.

Otthonos környezetbe érke-
zett tehát a Tanyaudvar két új 
lakója, Franciska és Bendegúz, 
mindketten Kárpáti borzde-
res marhák. Borvirágos orral 
mesélték sok szüretet megélt 
cinkotaiak, hogy a két kicsi 
marha, ahogy rájuk zárták a ka-
rámot, nekiindultak megkeresni 
a nagytestvéreket a választási 
kampány sűrűjében.

Leltek is nyomban egy szép 
feliratot: „Nem felejtem el, 
honnan indultam, és tudom, 
hová tartok.” De hát ez nem is 
marhaság – mondta Franciska 
–, nyilván súlyos memóriazava-
ra van a szenilis buszsofőrnek, 
és szeretné elkerülni, hogy a 92-
es járattal kikössön Maglódon. 
– Járat indul, az ész megáll – 
vonta le a tanulságot Bendegúz.

Közben elsétáltak az Ikarus 
irányába, s látták, hogy valaki 
nagyon vizsgálódik a környé-
ken. Ez meg mit keres? – tuda-
kolta Franciska? Hát visszaélést 
– válaszolta Bendegúz, ahogy 
elballagtak egy alak mellett, aki 
a gyár negyven oldalas földhi-
vatali tulajdoni lapján próbált 
eligazodni. – Mire megérti, leg-
alább annyi idős lesz, mint Bá-

Kicsi marhák a választási kampány sűrűjében

lint gazda – mondta Franciska, 
a marhaságok nagy tudora.

– Hű de nagy itt a sor – álltak 
meg a HÉV átjáró előtt. Aztán 
valaki elmondta nekik, hogy ez 
már nem lesz sokáig így, hiszen 
a feltörekvő jelöltek az egész 
vasutat, sínnel, felsővezetékkel 
be fogják rakni a föld alá. – Ezt 
a HÉV-et, ezzel az áramszedő-
vel? – néztek nagyot –, hát az 
tényleg marhaérdekes lesz...

A borvirágos orrú cinkotaiak 
azután arról értekeztek, hogy a 
két kicsi barom végül szerencsé-
sen megérkezett a Petőfi kertbe. 
– Itt meg mit csinálunk – tuda-
kolta Franciska. – Leszavazunk 
– szögezte le Bendegúz. – Gyur-
csány bácsitól hallottam, hogy 
minden marha a Fideszre sza-
vaz, mi sem teszünk másként. 

Nosza kerestek hát egy-egy 
szép marhalevelet, és próbálták 

rápottyantani az ikszet, de vala-
hogy mindig pacni lett belőle. 

– Sebaj, majd eldönti az ér-
vényességet a szavazatszámláló 
bizottság – mondotta Bende-
gúz, de már nem folytathatta, 
mert utolérték őket a tanyaud-
var gazdái.

– Hát ti hogy a bánatba szök-
tetek ki? És merre jártatok – 
korholták őket – Marháknak 
nem való választási kampány-
ban szabadon járni, mert köny-
nyem megveszhetnek, Ilyesmit 
csak az ember képes elviselni, 
az is nehezen. Na vissza a ka-
rámba.

Azóta a két kárpáti marha 
békésen kérődzik a Sarjú utcai 
tanyaudvaron, emésztik a finom 
szénát meg a látottakat. Most 
már tudják, hogy a marháknak 
sem könnyű, de az embernek 
viszont marhanehéz... (F)

A cikotai Huncutka és a má-
tyásföldi Fecskefészek óvo-
da nagycsoportosai látogattak 
ki a Naplás-tóhoz szeptember 
16-án, ahol a Rákosmenti Me-
zei Őrszolgálat munkatársai, 
Bátovszki Gábor és Terebesi 
Tamás fogadta őket, és séta 
közben megismertették őket 
(szavakban és képekben) a tó 
élővilágával. A gyerekekkel 
szóba került a szemetelés, a sze-
lektív gyűjtés, a mocsári teknős 
és az ékszerteknős közötti kü-
lönbség, és azt is megtudhatták, 
hogy milyen disznók alszanak a 
lejtőn túli bozótban. A gyereke-
ket a gátőrháznál Szász József 
alpolgármester köszöntötte, s 

elmondta, milyen nyereménye-
ket kaphatnak, ha szépen meg-
festik azt az üres puzzle-t a tó 

partján látottak szerint, majd az 
ovisok a Varázsműhely foglal-
kozásán vehettek részt.

Szeretjük a Naplás-tavat



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 4.000,-

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!
Dübörög 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.

A koncertek két zeneteremben 20 órától egyidőben zajlanak
Szeptember 20., péntek:
 • Creedence Clearwater Revival Reburn • Hit Rock koncert
Szeptember 21., szombat:
 • Tompox koncert • Smoking Kill’s (+1 zenekar) koncert
Szeptember 27., péntek:
 • Blues Company koncert • Legenda Band koncert
Szeptember 28., szombat:
 • Capri Country koncert • Team Rock Band koncert 
Olimpiai témájú gyűjtők nemzetközi találkozója (napközben)
Október 4., péntek:
 • Missio + Bermuda koncert • Slack Black (Black Sabbath 
 Tribute) + Six Tone koncert
Október 5., szombat:
 • Party Face koncert • Meglepetés (?) koncert
Október 11., péntek:  • Historica koncert
Október 12., szombat:
 • Dinamit koncert • Animus & Monument koncert
Október 13., vasárnap:
 • Válaszút 10 – jótékonysági születésnapi koncert
Október 18., péntek:  • Tompox koncert • Front koncert
Október 19., szombat:
 • Filtol & Beatangok koncert • Gesarol koncert
Október 20., vasárnap:  • Tarnai Rock Band koncert
Október 22., kedd:
 • Rock Fanatic koncert • Szkítia – 15 éves jubileumi koncert
Jegyek kaphatók a helyszínen vagy előrendelhetők a +36-30-793-
2834 vagy a +36-30-308-5976 telefonszámon.

Emlékmentés 
– régi hangfelvételek, képek, 
filmek digitalizálása bármilyen 
formátumba (CD-re, DVD-re, 
pendrive-ra, hordozható merev-
lemezre, stb.). Sok szép régi fel-
vétel jut el hozzánk, némelyek 
az utolsó pillanatban. A 20-25 
éves VHS videószalagot még 
egyszer-kétszer éppen le lehet 
játszani, azután visszavonhatat-
lanul lehullik róla a képeket őrző 
mágnespor. De hasonló a helyzet 
a hangszalagokkal is. A régi em-
lékeket őrző diaképek megfakul-
nak. Nagy gonddal, figyelemmel 
foglalkozunk a hozzánk elhozott, 
addig féltve őrzött emlékekkel.
Ha úgy gondolja, hogy segítsé-
gére lehetünk, hívjon telefonon:  
(06-1) 405-5919, mobil: 06-20-
9392-658, Ferenci Videó (x)

A házi sörfőzők fesztiválja 
(Home Brew Festival) kertvá-
rosi unikumnak számít, hisz 
ilyen rendezvényt sehol máshol 
nem szerveznek az országban. 
A fesztivál ötletgazdája a Rá-
kosszentmihályon élő sörfőző, 
Kovács József Olasz volt, aki a 
tavalyi évben szervezte az első 
sörfőzőtalálkozót a Sashalmon 
levő Legenda Sörfőzde Center-
ben.

– Az volt a célom, hogy nép-
szerűsítsem a házi sörfőzést, 
amely anno engem is magával 
ragadott, illetve, hogy a sör-
főzés iránt érdeklődők minél 
több praktikus információhoz 
juthassanak – mondta a főszer-
vező.

üzlet sehol máshol nincsen, így 
Záhonytól Sopronig minden 
sörfőzőt ez a két üzlet lát el jó 
minőségű malátával, komlóval, 
illetve az egyéb eszközökkel.

De mi is az a jó minőségű 
maláta és komló, illetve milyen 
eszközök kellenek ahhoz, hogy 
megfőzhessük álmaink sörre-
ceptjét? Nos, ezekről a sörfő-
ző titkokról is sok szó esett a 
szeptember 14-i fesztiválon, 
amikor is a sashalmi sörfőzdé-
ben az érdeklődők személyesen 
találkozhattak a legjobb hazai 
sörfőzőkkel, többek között a 
Balkezes Sörfőzde vezetőivel, 
vagy Csupor Marcival, a Csu-
por Sörök készítőjével, akiktől 
kérdéseikre első kézből kaphat-
tak praktikus tanácsokat. De a 
vendégeknek érdemes volt be-
ülniük az előadásokra is, mert 

Házi sörfőzők a Legendában

azokon a söripar szakavatott 
képviselőitől az alapanyagok-
ról, és a sörtörténelemről is sok 
mindent megtudhattak.  

A második Home Brew 
Festival-on az információs ren-
dezvények mellett egy házi sör-
főzőversenyt is tartottak, amely 
a fesztiválhoz hasonlóan igazi 
különlegesség volt, hisz a ma-
gyar sörfőzőknek nem szoktak 
külön versenyt szervezni. A 
mostani versenyen 35 magyar 
„pályaművet” értékelt a zsűri, 
amely értékelés a kóstolás után 
a hazai sörversenyek történeté-
ben első ízben nem papír ala-
pon, hanem elektronikus úton 
történt. A szervezők megpró-
báltak színes palettát összeál-
lítani a házi sörfőzők számára, 
ám idén is bebizonyosodott, 
hogy a legnépszerűbb kategória 
továbbra is az IPA. 

Kovács József Olasz, a 
verseny főszervezője

A sörfőző eszközök mellé jó tanács is járt

35 magyar „pályaművet” értékelt a zsűri

A tavalyi program sikere 
után pedig idén, szeptember 
14-én második alkalommal is 
megrendezték a Home Brew 
Festival-t a kerületi sörfőzdé-
ben. Az idei rendezvény aktu-
alitását az ismétlésen túl az is 
adta, hogy a Legenda Sörfőzde 
Center tulajdonosa éppen a hé-
ten nyitotta meg második Sör-
főzők Boltját a Kövirózsa utca 
8/B szám alatt. Így ma már két 
helyen, Sashalmon és Zuglóban 
(Vezér út 50.) lehet az ország-
ban a sörfőzéshez, a pálinka-, 
bor- és sajtkészítéshez szük-
séges eszközöket beszerezni. 
Mert hogy ilyen sörfőző szak-

A második Home Brew 
Festival újfent bebizonyította, 
hogy a házi sörfőzést népsze-
rűsítő program otthonra lelt a 
Legendában, ahol minden fel-
tétel – hely, különterem, étel és 
ital – adott egy ekkora szabású 
rendezvény megszervezéséhez 
és lebonyolításához, ezért nagy 
valószínűséggel jövőre újabb 
fejezettel fog majd bővülni ez 
a tavaly kezdődött kertvárosi 
történet.    Riersch Tamás


