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XVI. Veres Péter út 85-ben

Információ:
Jelentkezés:

K és CS: 16-19
H-P: 8-12-ig, és

+36-30-950-2993

15 féle bélszín étel
napi
menü 1090 Ft

ételkiszállítás

Esküvõk, rendezvények

Disco bérelhetõ!

Étkezési
utalvány

SZÉP
kártya

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

Étterem

új ételekkel

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

NAGYICCE
PATIKA

Tel: 401-0078

ÁLLANDÓ
ÜGYELET!

Használja
KEDVEZMÉNYES

KÁRTYÁJÁT!

1163 Budapest,
Veres Péter út 11.

7. oldal

4. oldal

9. oldal

3.-5. oldal
Körzeti választási eredmények

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:

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

INGYENES
SZÁLLÍTÁS

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. 

2141 Cöör Haár ú 6. 
Cöör Aucha 

A Csömöri Auchanban
november közepétől

várható az
ÚJ HENTESPULT.

A világ legjobbja 
a Kertvárosban

Megnyílt a játszókert

Legendák a Legendában

Karácsony Gergő 
a Sashalmi piacon

Ünnepélyes keretek között nyitották meg a Reformáto-
rok tere II. ütemeként megépült játszókertet és csúszda-
parkot a Havashalom utca és a Rákóczi utca közötti te-
rületen, a nyitva tartás megegyezik a kilátóéval, a nyári 
időszámítás időszakában 8-21 óráig, télen 8-18 óráig
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relt meg. A mentők a toxikoló-
giára szállították.

Szeptember 28-án délelőtt 
idős személy rosszul lett Ke-
repesi úti, második emeleti la-
kásában. A raj dugólétrával, 
károkozás nélkül hatolt be, és a 
földön fekvő beteget átadták a 
mentőknek.

Október 3-án egy Hungária 
körúti lezárt lakásban holttes-
tet találtak, személyazonosságát 
nem tudták megállapítani.

Idős személy október 6-án 
elesett Szobránc utcai lakásá-
ban – nem tudott ajtót nyitni. 
A tűzoltók roncsolás-mentesen 
hatoltak be és utat adtak a men-
tőknek.

Október 8-án a rendőrség 
és a mentők hívására vonult ki 
a raj a Róna utcába, ahol egy 
második emeleti idős lakó nem 
adott életjelet magáról. Kihúzós 
létrával az ablakon át jutottak 
be, ahol egy elhunytat találtak.

Október 9-én éjjel Szőnyi 
utcai lakásában egy idős hölgy 
elesve nem bírta beengedni a 
segítőket. Az egység dugólét-

rával az ablakon keresztül ment 
be, a beteget a Honvéd kórházba 
vitték.

Közlekedési mentések
Szeptember 13-án reggel fél 

8-kor Citroën C4-es ütközött 
egy Ford Focusszal a Szentes és 
Hejő utca sarkán. Egy személy 
könnyebb sérülést szenvedett, 
a forgalmi akadályt kézi erővel 
szüntették meg.

Szeptember 19-én a Fogarasi 
út 10. előtt egy 80A jelzésű tro-
libuszban kapott lángra a bal ol-
dali erősáramú vezeték, amit a 
jármű vezetője eloltott.

Szeptember 21-én éjjel 2 óra-
kor a Fogarasi út és Bátorkeszi 
utca találkozásánál egy Ford 
Mondeo nekiment a gyalogos 
jelzőlámpának, az oszlopot ma-

ga alá gyűrte. Sérülés nem volt, 
a raj a kocsit leemelte az oszlop-
ról.

Október 3-án 10 óra előtt te-
herautóval ütközött egy Peugeot 
206-os, senki nem sérült meg.

Október 4-én délután két 
személyautó karambolozott a 
Nagy Lajos király útja és Mo-
gyoródi út sarkánál. Két sérül-
tet a mentő a Baleseti kórházba 
szállított.

Szeméttűz
Egy D-sugárral oltottak el 

egy égő kukát az Amerikai út 
és Gyarmat utca sarkán szep-
tember 22-én éjjel.

Hulló paladarabok
Október 1-én délelőtt a 

Pétervárad utca 1. szám alatti 

háromszintes társasház tete-
jéről pala- és csatornadarabok 
potyogtak a járdára. A tűzoltók 
motoros létrával szedték le a la-
za részeket.

Fakárok
Október 1-jén délután az Ál-

latkerti körút 1. szám előtt 3 
méteres letört, az úttest fölé ló-
gó faágat szedtek le XIV/létra, 
fűrész használatával.

Október 2-án az Ungvár utca 
24. előtti 10 méteres, meghasadt 
fát motoros fűrésszel vágták 
szét.

Égő viskó
Október 2-án délelőtt a Fran-

cia út 33-al szembeni garázssor 
mögötti viskó és 10 négyzetmé-
teres környezete égett le a ga-
rázs betonfalának épített tégla-
tűzhely lángjától.

XVI. kerület
Fakárok

Leszakadt, útra zuhant faág 
akadályozta a forgalmat a Karát 
utca 16. előtt szeptember 9-én.

Szeptember 19-én délelőtt a 
Lándzsa utca 21-hez hívták a 
tűzoltókat: egy kettéhasadt, 8 
méteres fa veszélyeztette a já-
rókelőket.

Október 2-án az Ida utca 1. 
előtt egy 10 méteres oldalág ha-
sadt az úttestre, motoros fűrész-
szel távolították el.

Bp. XVI. Szlovák út 134.
a pavilonsorral szemben

Tel/Fax: 405-3566, Mobil: 06-20-250-4434

Az árak az áfát tartalmazzák! • Ingyenes házhozszállítás!

www.biztospontok.hu

80 l Hajdú villanybojler 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
Darázsfészek

A Bánki Donát park 1. szám 
előtt közterületen álló, odvas fa 
belsejében darazsak telepedtek 
meg. Szeptember 10-én délután 
hívták a tűzoltókat. A területet 
kordonnal bekerítették és fel-
vették a kapcsolatot a kerületi 
Védelmi Ügyelettel, amely el-
végzi az irtást.

Kigyulladt a villanyroller
Egy Nagy Lajos király úti ház 

erkélyén kigyulladt egy elektro-
mos roller szeptember 10-én; a 
raj egy slaggal oltott.
Magatehetetlen betegek és 
holttestek a zárt ajtók mögött

Szeptember 13-án délután 
rokonok kérésére feltörtek egy 
Kerékgyártó utcai lakást, bent 
egy elhunyt személyt találtak.

Szeptember 26-án Lőcsei 
utcai lakásából egy idős hölgy 
nem adott életjelet magáról. A 
feltört lakásban a földön fekve, 
eszméletlenül feküdt az illető; 
vélhetően öngyilkosságot kísé-

Lakásfelnyitás
Futórózsa utcai, földszinti la-

kásában idős személy elesett, és 
nem tudott lábra állni szeptem-
ber 11-én éjjel. A raj az ajtót a 
rendőrség jelenlétében feszítet-
te fel.

Közlekedési balesetek
Nissan Micra ütközött Opel 

Astrával szeptember 12-én 
délután a Budapesti út 148. 
előtt. Egy személy megsérült, 
a forgalmi akadályt kézi erővel 
szüntették meg.

Szeptember 18-án a Veres 
Péter út 11-nél egy Renault Clio 
kidöntött egy Elmű-oszlopot, 
személyi sérülés nem történt.

Október 3-án reggel a Veres 
Péter út 15-nél VW Passat ka-
rambolozott egy Suzuki Swift-
tel, 13 órakor a Csömöri út 1-nél 
egy Ford Transit szalagkorlátra 
csúszva akadályozta a forgal-
mat.

Október 6-án 16 órakor két 
személyautó ütközött össze a 
Lándzsa utca 1. szám előtt. Az 
egyik elsodort egy gyalogost 
(nem sérült meg), és kidöntött 
egy villanyoszlopot. A vezeté-
keken lógó oszlop eltávolításá-
ban motoros létrát és tűzoltó-
darut alkalmaztak.

Október 7-én este egy, a Mar-
git utcában álló személyautó 
motortere égett ki.

Halott a pincelejáróban
Szeptember 14-én délután 

egy Veres Péter úti ház pincele-
járójába esve meghalt egy férfi.

Betegmentés
A mentők kérésére egy élet-

veszélyes állapotú beteget ho-
zott le a raj egy Attila utcai 
családi ház felső szintjéről 
szeptember 16-án reggel.

Konyhatűz
Egy Futórózsa utcai, föld-

szinti lakás konyhájában ki-
gyulladt a tűzhelyen felejtett 
étolaj szeptember 20-án este. 
Megégett a páraelszívó és a 
konyhaszekrény is, személyi 
sérülés nem történt. A tűzoltók 
kiérkezése előtt a szomszédok 
porraloltóval oltottak.

Szeméttűz
Szeptember 24-én este gyors-

beavatkozóval oltották el a kb. 
egy köbméternyi égő szemét-
dombot az Ákos utca 30. előtt.

Zárlat
A Marcell utca 3. alatti 6x5 

méteres, használaton kívüli 
üres árusító bódé teljesen le-
égett szeptember 28-án éjjel. A 
tűz keletkezési helye a villany-
óra környékén volt.

Fűtési szezon…
Október 4-én este 10 órakor 

bejelentés érkezett a Kukoricás 
utcából: az utcán erős füstszag 
terjeng… Szabadtéri tűz nem 
volt látható a környéken, a szag-
ból ítélve valaki szemetet ége-
tett a kályhában.

Telefon: 06-30/587-5950 • 1/409-1481
*Budapesten és néhány környezõ településen 5000 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*

• Október 17. csütörtök 18:00 – Knyihár Amarilla: Reflexiók c. kiállí-
tása – Megtekinthető december 15-ig a Harmónia Szalonban.
• Október 18. péntek 19:30 – Jazzliget: Intermezzo – Modern groove, 
dallamos zenei témák és improvizáció. Az együttes saját kompozíci-
ók mellett neves hazai és külföldi előadók saját feldolgozású dalait is 
játssza. Jegyár elővételben: 1800Ft, a helyszínen: 2200 Ft
• Október 20. és november 17. vasárnap 10:30 – KOLOMPOS Tánc-
ház – Belépő: 900Ft/db, családi (2gy+2f): 3000 Ft
• Október 20. vasárnap 18:00 – Zsámbéki Színházi Bázis – Lackfi 
János: Hinták – Peremartoni Krisztina és Soltész Bözse; Össze va-
gyunk 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 szen-
tek. És két szent a múltból, akik egyáltalán nem szenteskednek. Jegy-
ár: 2900Ft
• Október 21. hétfő 19:00 – Neil Simon: Különterem, avagy vágytól 
asztalig – Fergeteges komédia; Csepregi Éva, Szalma Tamás, Hegyi 
Barbara; Jegyár: 3300 Ft-4300 Ft
• Október 24. csütörtök 18:00 – Fodi Pali 60 – Kiállításmegnyitó; A 
fotókiállítás megtekinthető 2020. január 19-ig a Napfény Galériában.
• Október 25. péntek 18:00 és 21:00 – Dumaszínház: All stars – 
Aranyosi Péter, Hadházi László, Mogács Dániel; Jegyet a Dumaszín-
ház jegypénztárában (1082 Budapest, Corvin sétány 1/B)és online a 
dumaszínhaz.jegy.hu oldalon tudnak vásárolni.
• Október 26-27. szombat-vasárnap 10:00 – Budapest Csillagai 
– tehetségkutató fesztivál gyerekeknek. Letölthető jelentkezési lap és 
bővebb információ: www.kulturliget.hu
• November 8. péntek 20:00 – Gemini buli – Hamisítatlan retro 
bulihangulat várja Önöket, ahol a Gemini együttes örökzöld slágerei 
biztosítják a talpalávalót. Belépő: 2000 Ft; Asztalt foglalni Bihari István 
(ISU) telefonszámán: +36 30 602-6834, vagy a bihariistvan@hotmail.
com e-mail címen lehet!
• November 9. szombat 11:00 – Halász Judit koncert – Egy rend-
kívül sikeres, gazdag és értékes pályafutás legnépszerűbb alkotásai 
csendülnek fel a koncerten, ez a délelőtt garantáltan nagyszülők-szü-
lők és gyermekek közös zenei élménye lesz. Jegyár: 2500 Ft, 2900 
Ft, 3500 Ft
• November 14. csütörtök 19:00 – Varidance: Verslábak – A falka; 
A zene, a tánc és a vers találkozásakor a különböző művészeti ágak 
közötti átjárhatóság kiteljesedik, erősítik és formálják egymást és ön-
magukat. A társulat több műfaj ötvözésével egy újszerű, izgalmas 
darabot készített, mely az iskolásoktól az idősebb korosztályig a kö-
zönség széles rétegének az érdeklődésére tarthat számot. Jegyár: 
2500-3800 Ft
• November 17. vasárnap 10:30 – Utazó Múzeum: Legyél te is „Für-
kész”! – családi felfedezőnap a biológia és a kémia csodálatos vilá-
gában. A 6-12 éves korosztálynak szóló játszóházban a történelem, a 
természettudományok és a művészetek varázslatos világában kalau-
zolják el a családokat a vasárnapi új élményprogramok. A játékos fel-
fedezőnapokon minden érzékszervünkre hatva segítenek felfedezni 
ezeket az érdekes témákat az interaktív és kreatív feladatok. A családi 
délelőttöket a Budaörsi Régészeti Múzeum „Utazó Múzeum” prog-
ramja hozza el számotokra az Erzsébetligeti Színházba. A játszóház 
kb. 120 perces, a Harmónia Szalonban kerül megrendezésre.
Jegyár elővételben: 1500 Ft, a helyszínen: 2000 Ft

Szentmihályi Kulturális Központ (János utca 141-153.)
• Dr. Horváth Györgyi: Fényjátékok című kiállítása november 3-ig 
megtekinthető a Szentmihályi Kulturális Központ kiállítóterében, nyit-
vatartási időben. Kérjük indulás előtt tájékozódjon honlapunkon az 
intézmény nyitvatartásáról.
• Október 25. péntek 20:00 – Időkapszula – Halloween Party a Ma-
darak zenekarral; Jegyár elővételben: 1800Ft, a helyszínen: 2200Ft
• Október 27. vasárnap 10:00 – Lilla és Tündérbogyó – A Gardrób 
Művészeti Csoport zenés mesejátéka Kádár Annamária érzelmi intel-
ligencia-fejlesztő meséi alapján. Az előadást követően a szerző, Ká-
dár Annamária dedikálja köteteit! Jegyárak: gyerek: 1300Ft, felnőtt: 
1600Ft, családi (2gyerek + 2felnőtt) 4600Ft
• November 9. szombat 16:00 – Emlékek – Vargay Zoltán kiállítása. 
A kiállítás megtekinthető 2019. január 14-ig.
• November 14-16. – Testünk a csoda – Az emberi test működé-
sét interaktív játékok segítségével bemutató kiállítás. Belépő: gyerek: 
900Ft; Felnőtt: 1100Ft; családi (2 gyerek+2 felnőtt): 3600Ft; A cso-
portokat – előzetes időpont egyeztetést követően – kedvezményes 
áru jeggyel várjuk!

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!

Fejre állt az autó. Kerepesen, a Mogyoródi úton ütközött 
össze két autó szeptember 26-án. Az ütközéstől az egyik ko-
csi felborult, azt a gödöllői tűzoltók állították a kerekeire, és 
megtisztították az utat. Személyi sérülés nem történt.

Gázrobbanás Kőbányán. Megsérült gázvezetékből ki-
áramló gáz robbant be szeptember 21-én, a tűzoltók a 
környező épületeket hűtötték, míg sikerült a gázt elzárni.

KiürítettéK az árKádot. Az alagsori irodákban kigyul-
ladt számítógépek füstje árasztotta el a bevásárlóköz-
pont alsó szintjét szeptember 29-én, a tüzet az automata 
oltóberendezés eloltotta, öt embert kihoztak a tűzoltók, 
az bevásárlóközpontot elővigyázatosságból kiürítették. 

Körzeti választási eredmények

A kampány indulásakor még 
sok vidám percet okoztak az 
ellenzéki jelöltek. Nemes Gá-
bor, az egykori szakszervezeti 
funkcionárius köztudomásúlag 
Maglódon él (bár kétségtelenül 
volt és van köze a XVI. kerület-
hez), s hiányosak az ismeretei 
az itteni helyzetről. Feleségé-
nek Maglódon bejegyzett cége 
indított Öt-Falu Kertváros né-
ven újságot, s már az első szám-
ban összetévesztették a bezárt 
Georgina kocsmát a Rádió ut-
cai közösségi házzal. Az Ikarus 
eladását, a fizetésképtelen kft. 
adótartozását mind megpróbál-
ták Kovács Péter nyakába varr-
ni, de rém szerencsétlenül.

Az ellenzéki összefogás je-
löltjei rendszeresen a kerület 
kihalt részeire hirdettek kitele-
pülést, például a Terra Zebra la-
kóparkba, vagy csütörtök késő 
délután a Sashalmi piacra – szó-
val láthatóan baj volt a helyis-
merettel. Nemes különben úgy 
viselkedett, mint akinek jár a 
polgármesteri szék – mondjuk 
ezt az érzést méltán táplálta, 
hogy a múlt évi parlamenti kép-
viselőválasztáson, hogy jelölt 
lehessen, lemondott szakszer-
vezeti tisztségéről, ezután pedig 
visszaléptették Vajda Zoltán ja-
vára: két szék között a csupasz 
földre huppant, és sok-sok év 
szakszervezeti fizetés után nem 
olyan kellemes dolog a piacról 
megélni...

Nemes óriási plakátjai sűrűn 
megtalálhatók voltak a kerület 
főútjain, mi meg vártuk a bol-
sevizmusból ismert formulát: a 
mennyiség mikor csap már át 
minőségbe. De nem csapott.

Viccek is terjedtek róla: ha 
így folytatja, október 13-án 
lesz egy Igen-es Péterünk és 
egy Nem-es Gáborunk. Vagy 
hogy a Jobbik polgármester-
jelöltként miért nem támogat-
ta? Mert előre tudták, hogy ő 
a rosszabbik...

Aztán kezdett alábbhagyni 
a vidámság, mert beindultak 
az ellenzék részéről az alvilági 
módszerek. Ács Anikó körzetét 
teljesen beterítették egy hami-
sított szórólappal, amiben fel-
szólítják a választókat (a jelölt 
nevében), hogy a szavazatával 
legyen szíves viszonozni a re-

XVI. kerület (Kertváros)
Általában vidámabb szokott lenni a választási eredmény-
váró a Kertvárosi Fidesznél. Október 13-án este viszont, 
ahogy jöttek a szavazóköri eredmények, ide-oda billeg-
tek a körzetek, Karácsony húzott Tarlóstól elfele, s az or-
szágos eredményekből is látszott, hogy ez nem lesz egy 
sima mérkőzés.

zsiutalványt! Aztán valaki ész-
revette, hogy a Nemes felesége 
által kiadott Öt-Falu újsággal 
egy olyan, szintén hamisított 
szórólapot terjesztenek, ami-
ben a Civil16 nevű, a választá-
son ugyancsak induló szervezet 
jelöltjeit próbálják összemosni 
a Fidesszel, jogosulatlanul fel-
használva a két párt emblémá-
ját. A Fidesz-jelöltek ekkor már 
észen voltak: nyomába eredtek 
a terjesztőnek, és sikerült el is 
fogniuk, Elkísérték a raktárá-
ba, s ott megtaláltak mintegy 
nyolcezer hamisított szórólapot. 

Kihívták a rendőrséget, akik 
a választás rendje elleni bűncse-
lekmény miatt nyomozást indí-
tottak. Kiderült, hogy a szóróla-
pokat Nagy Richárd vállalkozó 
(mellesleg II. kerületi lakos) ké-
szíttette, ő adott megbízást a 
terjesztésre, és Nemesnek is 
tudnia kellett a dologról, mivel 
az ő terjesztője vitte az anya-
got a kampányújsággal együtt. 
(Egyébként is teljesen valószí-
nűtlen, hogy egy közösen kam-
pányoló csapat egyetlen tagja, a 
többiek tudta nélkül ilyen akci-
óba belefogjon).

A Fidesz jelöltjei rettentő po-
zitív kampányt folytattak, a hi-
vatalban lévők minden előnyé-
vel. A választás előtti hetekben 
szinte minden nap volt egy át-
adás, óvodák, bölcsődék újultak 
meg, sok száz nyugdíjast kö-
szöntöttek az idősek napján, és 
a választás előtt két nappal még 
a Reformátorok tere második 
üteme, az óriáscsúszdás, tram-
bulinos játszókert is elkészült.

Szatmáry Kristóf parlamenti képviselő, Gulyás Gergely miniszter, Kovács Péter polgár-
mester és Dobre Dániel képviselő a Reformátorok tere játszókert átadásán

Ferenci András leadja sza-
vazatát a rákosszentmihá-
lyi 26-os szavazókörben

Így jött el a választás nap-
ja, majd a szavazatszámlálás. 
Tudnivaló, hogy a Kertváros 
12 egyéni körzetre van feloszt-
va, ezek szavazóköreiben lehet 
egyéni jelöltekre voksolni. Aki 
ezekben győztes, az lesz a kör-
zet képviselője, a vesztes sza-
vazatok pedig összegződve to-
vábbi öt képviselőt visznek be a 
kompenzációs listákról. 

Külön lehet szavazni a pol-
gármesterjelöltekre, illetve a fő-
polgármesterre.

A 2014-es választáson a Fi-
desz-KDNP jelöltjei valameny-
nyi körzetben győzedelmesked-
tek, és öt ellenzéki jelölt került 
be a testületbe a kompenzáci-
ós listáról: a baloldalról Vajda 
Zoltán, Abonyi János, Mizsei 
László és Sebők László, a Job-
biktól pedig Varga Ilona. Ko-
vács Péter polgármester egyé-
ni körzetben is győzött, tehát a 
testület létszáma egyenlő volt 
a képviselők számával. Időköz-
ben a Fidesz színekben nyertes 
Horváth János elhunyt, a 2-es 

Kovács Péter polgármester beszámolója a választási 
eredményekről, a háttérben Tarlós István épp veszíti el 
főpolgármesteri székét

A választások napszámosai, a szavazóköri biztosok. A Kertváros 61 szavazókörében 
396 szavazóköri biztos és 63 jegyzőkönyvvezető felügyelte a választás törvényessé-
gét. Képünkön esküt tesznek október 7-én az Erzsébetligeti Színház nagytermében.

körzetben fia, Horváth Ádám 
szerzett mandátumot az időközi 
választáson.

A Fidesz részéről valameny-
nyi képviselő újraindult a kör-
zetében, kivéve Csomor Er-
vint, akit időközben jegyzőnek 
választottak, az ő helyére Vass 
Pált jelölték. Az ellenzéki ösz-
szefogás és a Civil16 nevű zöld 
tömörülés valamennyi körzet-
ben állított jelöltet, Cinkotán 
pedig még egy független jelölt 
is elindult.

A Fidesz jelöltek többsége 
viszonylag simán vette az aka-
dályt, nem volt kétséges a győ-
zelem. Kovács Péter polgár-
mesterként a 60 százalék körül 
mozgott, ahogy érkeztek a sza-
vazatok. Tarlós István nálunk 
50 százalék körül végzett, de az 
eredményeket ugyan fővárosi 
szinten mérik... 

A 2-es körzettel az elejé-
től fogva baj volt. Itt Horváth 
Ádámmal Vajda Zoltán állt 
szemben, akiben erős volt a re-
vánsvágy a tavalyi parlamenti 
választás kudarcáért. A kam-
pány során Vajda politikai elő-
élete, mostani tevékenysége 
szóba se került, pedig hát lett 
volna róla mit mesélni a gyanút-
lan választóknak. Vajda viszont 
mindent bedobott, és simán 

hozta a körzetet az ellenzéknek. 
Meleg volt a helyzet Környeiné 
és Kepes Ágnes versengésében 
is, de itt végül a Fideszes jelölt 
lett a győztes egy jobb szavazó-
körnek köszönhetően. Vincze 
Ágnes viszont simán kikapott 
Abonyi Jánostól, aki civilben a 
Centi lakásszövetkezet elnöke, 
és ráadásul még jó sok ideje is 
van... Gáspár József és Mizsei 
László párharcát a civil színek-
ben ott induló Daróczi Zoltán 
postás döntötte el – ismert sze-
mélyként tízszer annyi szava-
zatot kapott, mint a többi civil 
jelölt, és ez a veszteség Mizsei 
győzelmét hozta a körzetben.

A 2014-es eredményekhez 
képest tehát az egyéni körzetek 
negyedét a Fidesz elveszítette. 
A kompenzációs listán viszont 
a vesztes szavazatok behozták 
Horváth Ádámot a Fidesz ré-
széről, tehát Kovács Péternek 
megvan a biztos, tíz fős több-
sége. Kompenzációs listáról 
került még be a Civil16 veze-
tője, Schaffer Viktor, valamint 
az ellenzéki oldalról Csizmazia 
Ferenc, Hollai Gábor és Nemes 
Gábor. Kovács Péter polgár-
mester a pesti oldalon a legna-
gyobb arányú győzelmet aratta 
közel 60 százalékos eredmé-
nyével. 

XVII. kerület 
Rákosmente
Áll még a két bástya észak-

pesten. Riz Levente polgár-
mester sajnálatos betegségét 
majd halálát követően Horváth 
Tamás, korábbi alpolgármester 
vitte tovább a tisztséget. 

Folytatás az 5. oldalon

A választáson több mint 50 
százalékos eredménnyel győ-
zött, az egyéni körzetekben egy 
kivétellel a Fidesz jelöltjeit vá-
lasztották.

Csömör

Fábri István polgármester és csa-
pata, a Csömöri Civil Egyesület 

Az összeállítást készítette: Ferenci Zoltán
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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
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Karácsony Gergő fórumát 
hirdették meg a Sashalmi pi-
acra szombat délelőttre, a helyi 
ellenzéki jelöltek csapata nagy 
izgalommal várta szépnövésű 
reménységüket. Karácsony 
Gergő ezen a napon 24 óra alatt 
járt körbe 23 kerületet, így ért-
hető, hogy jó félóra késéssel ér-
kezett meg. 

Előbb egy ledfalas kisteher-
autó érkezett, mindhárom ol-
dalán Karácsony foglalta visz-
sza Budapestet, majd feltűnt a 
jelölt is, amint nagy léptekkel 
közeledett a Tiszakécskei zöld-
séges irányából a Rossmann elé. 
Itt összetalálkozott egy piacra 
igyekvő férfivel, aki ránézett 
Karácsonyra, majd hogy meg-
ismerte, egy jó nagyot köpött 
a cipője elé, majd kikerülte, és 
tüntetőleg elvonult a piac felé.

Karácsony mindezt úgy fo-
gadta mosolyogva, mint bár-
mely más természeti jelenséget, 
hogy süt itt a nap, csicseregnek 
a madarak, lába elé köpnek a 
választók, mily szép nap ez a 
mai... Aztán következett a szo-
kásos videofelvétel a Facebook-
ra, ahol egymást dicsérgették 
Nemes Gábor polgármesterje-
lölttel és az összesereglett kép-
viselőjelöltekkel.

Már szinte vége volt az in-
terjúnak, amikor feltűnt a kö-
zelben Dede Zsolt, a Vadhajtá-
sok bloggere, a közismert troll. 
Előbb az utca túlfelén kezdett 
el ásni, hangosan szólítgatva 
Gerit (ahogy mondta), majd 
ásójával megpróbált átballagni 
a hívei körében álló Karácsony-
hoz. Vajda és Csizmazia képvi-
selők élőfalként állták útját, de 
hiába, csak odaért mellé. Meg-
mutogatta az ásót, majd beállt 

harmadik alkalommal arat át-
ütő erejű győzelmet, de ezt most 
nem adták ingyen. 2010-ben és 
2014-ben is Fidesz-jellegű ellen-
felekkel szemben kellett győzni-
ük, de most más lett a kép.

Bánhidi Balázs és csapata 
a Fidesz színeiben folytattak 
Csömörön rendkívül agresszív, 
botrányos kampányt. Korrupci-
óval vádolták a polgármestert, 
például azért, mert a csömöri 
forgalomszámláláshoz hely-
ismerettel rendelkező hivatali 
dolgozókat ajánlott – ez nekik 
illegális vissza foglalkoztatás 
volt, a közpénzek magánzseb-
be csorgatása! A polgármes-
terjelöltről időközben kiderült, 
hogy a 2018-ban ünnepélyesen 
átadott csömöri cselgáncsterme 
jogilag egy építés alatt álló rak-
tárcsarnok, aminek még hasz-
nálatbavételi engedélye sincs, 
mégis az iskolából egy éven 
át ide hordták cselgáncsozni a 
gyerekeket – amin a csömöri 
szülők rettentően felháborod-
tak. Kiderült az is, hogy Bán-
hidi korábbi cégei jelentős köz-
tartozást hagytak maguk után, 
sőt ő vádlott egy most induló 
gazdasági perben. Az erősen lo-
kálpatrióta Csömörön ezek után 
simán elveszítette csapatával a 
választást, de még valószínűleg 
hallani fogunk róla.

Körzeti választási eredmények Karácsony a Sashalmi piacon

Nemes Gábor, Karácsony Gergő, mögötte a Vadhajtá-
sok bloggere, Dede Zsolt trollkodik az ásóval. Az önkor-
mányzatokba bekerült kétfarkúkutyások javaslata szerint 
Karácsonyra GPS-t kell szerelni, hogy ha elássák, tud-
ják, hol kell keresni...

Karácsony mögé, hogy jó fo-
tók is készülhessenek. Közben 
figyelmeztette Karácsonyt jó 
hangosan, hogy nehogy Zugló 
felé vegye az irányt, mert épp-
úgy elássák, mint a három éve 
nyomtalanul eltűnt Sápi Attila 
szocialista képviselőt. Vajda és 
Csizmazia képviselők szamár-
fület tartottak a blogger fejé-
hez, hogy enyhítsék a helyzetet, 
majd Vajda egy határozott moz-
dulattal megszerezte az ásót, 
elballagott vele a kocsijához, 
és hadizsákmányként magáévá 
tette. – Loptok, mint mindig – 
korholta Vajdát a blogger, majd 
elsétált (tán nem is bánta, hogy 
nem kell azzal az ásóval bajlód-
nia, amit itt vett közvetlenül az 
akció előtt a piac mögötti Gaz-
daboltban).

Végül Karácsony is távo-
zásra fogta a dolgot, csináltak 
még pár fotót a képviselő-je-

löltek családtagjaival, majd pár 
fős stábjával átmentek a piacon 
a Thököly úton parkoló Párbe-
széd-feliratú mikrobuszhoz. 
Kamerával ketten is követtük, 
s már a kocsinál jártunk, mikor 
Karácsony megfordult, és kissé 
felemelt hangon megköszönte a 
sajtó kiemelt figyelmét. Való-
jában csak arra voltunk kíván-
csiak, hogy miként viszonyul a 
híres jelölthöz a piac közönsé-
ge (nagyjából sehogy), és hogy 
tényleg elmegy-e, vagy útköz-
ben esetleg elássák. 

Aztán hogy elmúlott a vá-
lasztás, és a választók akara-
tából a Kétfarkú kutya nevű 
viccpárt is több kerületben kép-
viselethez jutott, kiderült, hogy 
a programjukban szerepel Ka-
rácsony védelme: szereljenek 
rá GPS-t, hogy ha mégis elás-
nák, lehessen tudni, hogy hol 
keressék... (Ferenci)

Vitray Tamás a mátyásföldi nyugdíjas klubban

A Varjú Vilmos Olimpiai Ba-
ráti Körrel kapcsolatban a leg-
több embernek az Erzsébetligeti 
Színházban havonta megrende-
zett sportolói estek jutnak az 
eszébe. Pedig a kertvárosi civil 
szervezet tevékenysége ennél 
jóval sokrétűbb. 

A tagjaik korábban éveken 
át jártak a kerületi napközis 
táborba, ahol a nyári szünetek 
alatt többször is olimpiai napot 
tartottak. Emellett emléktáblák, 
tornaterem-elnevezés és uszo-
danév-adások fűződnek még 
hozzájuk. Illetve az, hogy im-
már másfél éve rendszeres ven-
dégei a Veres Péter úti Idősek 
Klubjának, ahova sosem „üres 
kézzel”, hanem mindig egy kü-
lönleges vendég társaságában 
érkeznek. 

Október 10-i látogatásuk al-
kalmával Vitray Tamás újság-
íróval, ismert televíziós ripor-
terrel érkeztek, akinek hírére 
zsúfolásig megtelt a klub legna-
gyobb szobája. Az idén 87 esz-
tendős legenda a mátyásföldi 
„pódiumon” is azt tette, amit az 
elmúlt több mint ötven eszten-

dőben a legjobban szeretett tőle 
a közönség: ült egy fotelben, és 
mesélt. Mesélt a pályafutásáról, 
a műkorcsolyáról, a labdarúgás 
iránti vonzalmáról, és mesélt a 
kedvenc műsorai kulisszatitkai-
ról. A meséi nyomán pedig egy 
fekete-fehér, majd egy színes 
világ elevenedett meg. A kerü-
leti nyugdíjasok végre kedvük-
re időutazhattak, – Egersze-
gi Krisztina 1988-as olimpiai 
döntőjének felidézését például 

kikövetelték a 21 olimpián járt 
sportriportertől –, és a múlt szá-
zad második felének mozgóké-
pei még azt is képes volt velük 
feledtetni, hogy a program mi-
att október 10-én az ebéd a szo-
kásos idővel ellentétben közel 
két órával később volt. Addig 
ugyanis Vitray Tamás jóvoltá-
ból felidézett emlékekkel és él-
ményekkel laktak jól. 

Riersch Tamás

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,

„Gyere Egérke, gyere kicsi lány!”

Decsi András mesteredző lett
Decsi István 2013-as Mes-

teredzői elismerését követően a 
Magyar Edzők Társasága idén a 
nagyobbik Decsi-fiút, Andrást 
is Mesteredzői elismerésben 
részesítette. A díj több évtize-
des történetében példa nélküli, 
hogy egy családon belül az apa 
és a fiú is Mesteredző legyen. A 
Decsik esetében azonban kétség 
sem férhet a díjak jogosságához. 

Decsi István több mint fél 
évszázadot töltött a vívópásto-
kon. Versenyzőként egy olyan 
korszakban, amikor a magyar 
kardvívás fénykorát élte, tudott 
a legjobbak között lenni, junior-
ként a válogatottságig, felnőtt-
ként pedig a szűk elitet jelentő 
I. osztályig vitte. Igazi nagy si-
kereit azonban edzőként köny-
velhette el. Ózdon egy erős ví-
vóbázist épített ki, ahonnan két 
fia, András és Tamás karrierje 
is elindult. 

Majd később a Budapest 
Honvéd, az UTE és a BSE vívó-
termeiben oktatta eredménye-
sen a gyerekeket. A 2008-as pe-
kingi olimpiát követően – mely 
világeseményen kisebbik fia, 
Tamás is résztvevő volt – hoz-
ta létre a Kertvárosi Vívó SE-t, 
amely klub az elmúlt tíz évben 
komoly rangot vívott ki magá-
nak a hazai vívóéletben.

Nagyobbik fia, András pá-
lyafutása ennél kicsit kacifán-
tosabbra sikeredett. Az egyko-
ri kadet világbajnok és junior 
Európa-bajnok kardvívó a múlt 
évezred végén közel állt ahhoz, 
hogy a 90-es évek nagy generá-
ciójának, Szabó Bencének, Kö-
ves Csabának vagy Navarette 
Józsefnek az utódja lehessen a 
felnőtt válogatottnál. 

Decsi András 1997-ben 
ezüstérmet szerzett a felnőtt 
Európa-bajnokságon, egy év 
múlva azonban az UTE vívó-
csapatával Gödöllőn a Bajnok-
csapatok Európa Kupájáért 
küzdve keresztszalag-szakadást 
szenvedett, amely komoly törést 
okozott a pályafutásában. Még 
megpróbálkozott a visszatérés-
sel, az édesapjával és öccsével, 
a későbbi világbajnok Decsi 
Tamással együtt átigazoltak a 
BSE-be, de az eredmények már 

elmaradtak, ezért a 2000-es 
évek elején úgy döntött, felhagy 
az aktív versenyzéssel. 

Addigra már edzői képesítést 
szerzett, és úgy tervezte, édes-
apja mellett fog majd dolgozni. 
Nem sokkal később azonban 
elfogadta egy Sacramento-i 
klub ajánlatát. Az Egyesült Ál-
lamokból eljőve 2006-2015 kö-
zött Hongkongban, Pekingben 
és Szingapúrban edzősködött. 
Mindhárom országban komoly 
sikereket ért el. Az Ázsiai Já-
tékokon több tanítványa is ér-
met szerzett, egy hongkongi 
versenyzője pedig a pekingi 
olimpiára is kijutott, és nem 
egy olyan korosztályos világ-
verseny akadt, ahol hongkongi 
vagy szingapúri vívói a nyolcas 
döntők résztvevői voltak.

– Hogy miért jöttem haza? 
Mert egy olyan megtisztelő fel-
kérést kaptam, amelyet elkö-
telezett magyar edzőként nem 
volt szabad visszautasítani. Az 
olimpiai bajnok Szilágyi Áron, 
miután elköszönt korábbi edző-
jétől, Somlai Bélától, engem 
kért meg, hogy készítsem fel őt 
a riói olimpiára, meg az elkö-
vetkezendő világversenyekre – 
indokolta hazatértét 2015-ben 
Decsi András.

A nagyobbik Decsi fiú elmúlt 
négy esztendőben elért ered-
ménylajstroma önmagáért be-
szél: tanítványa, Szilágyi Áron 
olimpiát, Európa-bajnokságot, 
illetve világ- és európa-bajnoki 
érmeket nyert. 2017 óta irányít-
ja vezetőedzőként a magyar 
kardválogatottat, mellyel rend-

re ott szerepel a világ legjobbjai 
között. Együttesével Európa-
bajnoki címet, illetve világ- és 
Európa-bajnoki érmeket nyert, 
mellyel maximálisan igazolni 
tudta, hogy ő a legalkalmasabb 
magyar edző erre a nehéz fel-
adatra.

– A legtöbb inspirációt az 
edzői pályán az édesapámtól 
kaptam, aki nemcsak verseny-
zői pályafutásomat, hanem az 
edzői szárnybontogatásomat is 
végigkísérte. Tőle ma is sok tá-
mogatást és segítséget kapok – 
mondta az újdonsült kertvárosi 
Mesteredző egy korábbi inter-
jújában.

Decsi András a riói olimpi-
át követően állami kitüntetés-
ben, illetve szűkebb hazájában, 
a XVI. kerületben Díszpolgári 
címben részesült. Idéntől pedig 
már a legnagyobb szakmai elis-
merést, a Mesteredzői kineve-
zést is magáénak tudhatja.

A Kertváros szerencsére 
nemcsak jó sportolókban, kiváló 
egyesületekben, hanem remek 
edzőkben is bővelkedik. Ezt bi-
zonyítja, hogy András előtt már 
1981-ben Csík János (kézilab-
da) és Kocsis Ferenc (birkózás), 
1996-ban Novák Dezső (lab-
darúgás), 1997-ben Patakfalvy 
Miklós (taekwondo), 2008-ban 
Földi László (vízilabda), 2011-
ben Pánczél Gábor (judo), 2012-
ben Laufer Béla (torna) és 2013-
ban a már említett Decsi István 
(vívás) is átvehette ezt az elis-
merést.

Riersch Tamás

Folytatás a 3. oldalról Kerepes
A települést hosszabb ide-

je a Franka Tibor vezette civil 
egyesület irányította, Csömör-
höz nagyon hasonló választási 
sikerrel. A mostani választáson 
sem a korábbi polgármester, 
sem a képviselőtestület tagjai 
nem indultak. Franka Tibor ma-
ga és csapata helyett a Fideszes 
polgármesterjelöltet és csapa-
tát javasolta a választóknak. 
Ezért-e vagy másért, de ez a 
formáció aratott győzelmet Ke-
repesen.

Hat jelölt közül polgármester 
lett Gyuricza László közel 36 
százalékos eredménnyel, a tes-
tületben nyolc szavazatuk van 
hat egyéb képviselővel szem-
ben.

Kistarcsa
A települést hagyományo-

san a Fidesz irányítja, ez most 
sem változott, viszont Solymo-
si Sándor korábbi polgármes-
ter átadta a stafétabotot Juhász 
Istvánnak, aki korábban a város 
alpolgármestere volt –akit több 
mint 44 százalékos eredmény-
nyel polgármesternek válasz-
tottak, és fennmaradt a Fidesz-
többség a testületben.

Nagytarcsa
A ko-

rábbi pol-
gármester, 
R i m ó c z i 
Sándor ka-
pott bizal-
mat, 36 
százalékot 
ért el a négy jelölt között.
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SAS
GYÓGYSZERTÁR 
1913 ÓTA  AZ ÖNÖK 
SZOLGÁLATÁBAN

1163   BUDAPEST 
MARGIT UTCA 1.

06 1 403 73 03

SALVUS

590

SALVUS AKCIÓ!

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.

Újdonság az ingyenes nyílt napon
November 9-én 9-13 óráig

A SAFE LASER a hatékony gyógyítás új eszköze!
Próbálja ki ingyen!

• reumás fájdalmak • ödémák • térdproblémák
• gyulladás csökkentése
• gyógyulási folyamatok beindítása, gyorsítása
• ízületi-, izom-, ínhüvelygyulladások fájdalomcsillapítása
• fülzúgás, halláscsökkenés 

A nyílt napon vásárolt bérletekhez + 1 alkalom ingyen!
• Nyirokmasszázs  10 alkalom     45.000 Ft helyett 35.000 Ft
• Lézeres arcfiatalítás 5 alkalom    150.000 Ft helyett 75.000 Ft

A LÉZER alkalmazása 
fájdalommentes és BIZTONSÁGOS!

KÉRJEN INGYENES 
IDŐPONTOT A NYÍLT 

NAPRA: 06-30-9484-555, 
06-30-295-5446

Próbálja ki ingyen!

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.

Kertvárosi Halsütöde nyílt a sasHalmi piacon a lán-
gossütő helyén, ahol frissen sült halakat és egyéb sült 
tengeri csemegéket lehet fogyasztani.

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

KISEBB MUNKÁK A HÁZON 
ÉS A HÁZ KÖRÜL. Vállalok 
víz-, villanyszerelést, zárjaví-
tást, redőnyök javítását és 
asztalosipari munkákat a ház-
ban és a ház körül. Érdeklődni 
9-17 óráig a 06-30-474-1788 te-
lefonszámon.

Októberben számos jeles népi nap van, az egyik 16-a, 
Szent Gál napja. Baranyában úgy tartják, hogy e naptól érik 
a makk, ami a sertések kedvelt eledele volt. Halászó vidéke-
ken Gál napján tartják az utolsó nagy halászatot, mert utána 
a halak a folyómeder mélyére ássák magukat és ezután ha-
lat fogni már nem lehet… No de itt van nekünk a Sashalmi 
piac, a halasnál bőséges a halkínálat. Pénteken és szom-
baton várja a vevőket, de a hentesnél egész héten kapható 
fagyasztott hekk (1430 Ft), cápa steak, calamári (1950 Ft) és 
más ínyencség. (Az utóbbi egyébként tintahal.)

Zöldségárak: sóska 998 Ft, spenót 1200 Ft, krumpli 180-
298 Ft, hagyma 290-298 Ft, paprika 248-598 Ft, paradicsom 
348-798 Ft, fejtőbab 998 Ft, piros retek 150-168 Ft, karfiol 
448-698 Ft, padlizsán 798 Ft, sárgarépa 298-348 Ft, gyökér 
998-1098 Ft, zeller 698 Ft (szálja zölddel 298 Ft), fejes ká-
poszta 298-398 Ft, kelkáposzta 398-590 Ft, gomba 898 Ft.

Gyümölcsök: szilva 350-548 Ft, mandarin 1398 Ft, gesz-
tenye 3000 Ft, grapefruit 698 Ft, banán 448 Ft, alma 250-
448 Ft, nektarin, őszibarack 498-698 Ft, sütőtök 168-298 Ft, 
citrom 898-998 Ft, narancs 598 Ft.

Sertéshúsok (zárójelben a mangalica): tarja 1498-1598 Ft 
(1720 Ft), karaj 1498-1590 Ft (1798 Ft), comb 1498-1598 Ft 
(1720 Ft), oldalas 1550-1578 Ft (1550 Ft), dagadó 1550-1578 
Ft (1680 Ft).

Marhahúsok: felsál 2500 Ft, oldalas, szegy 1350 Ft, ros-
télyos, nyak 1550 Ft, puha hátszín 1720 Ft, lábszár 2380 
Ft, lapocka 2100-2380 Ft, szürkemarhából 3000 Ft. Comb 
2500 Ft, szürkemarhából 3300 Ft, borjúcomb 3400 Ft, 
szarvascomb 3200 Ft, szarvas lapocka 2480 Ft.

Baromfi: csirkecomb 850-890 Ft, mell 980-1190 Ft, far-
hát 198 Ft, szárny 678-725 Ft, egész csirke 720-779 Ft, ka-
csacomb 2080 Ft, pulykamell 1680 Ft.

A tojás darabja 36-44 Ft, a házi tej 200-280 Ft.

Jó vásárlást kívánunk a Sashalmi piacon! (Tóth)

Árak a piacon

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

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

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

Ruházati bolt a Halárussal
szemben. Új őszi árukészlettel, akciós asztallal, nagyobb 
területen! Minőségi női-férfi-gyermek pamut fehérneműk, 
zoknik, nagy választékban az egész családnak. Női farme-
rok három fazonban. Boka-, térdfixek, harisnyanadrágok. 
Nadrágok több fazonban, többféle anyagból. Őszi blú-
zok, pólók, kötött mellények, ruhák, kardigánok, pulcsik.  
NÉZZEN BE hozzánk, nálunk bankkártyával is fizethet, vasárnap is várjuk!

MARGARÉTA Virág-ajándék
Megemlékezési koszorúk, sírdíszek – megrendelésre 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

Finom görög ételkülönlegességek is kaphatóak a Sas-
halmi Csemegében. Fetával töltött paprika, olivabogyó, 
olivaolaj, eredeti görög joghurt, nagyon finom baklava, 
különleges italok, üdítők, helyben sütött pékáru a piac 
szomszédságában, a Thököly út sarkán, a Sashalmi Cse-
megében, amely minden nap (vasárnap és ünnepnapo-
kon is) várja vásárlóit friss pékáruval, tejtermékekkel és 
felvágottakkal reggel 7-től este 9-ig.

Sashalmi Csemege – vasárnap is nyitva

Aktuális receptünk
Spenótlepény

Hozzávalók: fél kg spenót, 15 dkg füstölt sonka, 6 tojás, 3 
evőkanál liszt, só, bors, sajt

A spenótot sós vízben megfőzzük, szitára kiszedve lecsor-
gatjuk. A sonkával együtt átdaráljuk, beledolgozzuk a lisztet, a 
tojásokat, sózzuk, borsozzuk. Bőven kizsírozott tepsibe terítjük 
és forró sütőben kb. 15 perc alatt megsütjük, a végén megszór-
juk reszelt sajttal. Kockára vágva tálaljuk.

 Jó étvágyat kívánunk!

A világ legjobbja 

Még az oly sokat látott Varjú 
Vilmos Olimpiai Baráti Körnek 
is csak ritkán adatik meg, hogy 
egy sportágban a világ legjobb-
jának megválasztott sportolót 
lássa vendégül. Október 2-án 
azonban pont ez történt: az 
idei első őszi rendezvényükön 
ugyanis nem más, mint a 2018-
as esztendő legjobb kötöttfo-
gású birkózója volt a vendégük 
Bácsi Péter személyében. 

Az Erzsébetligeti Színház 
Harmónia termében megren-
dezett eseményre szerencsére 
most is sokan voltak kíváncsi-
ak, így első pillanattól kezdve jó 
hangulatban telt a rendezvény. 
Bácsi Péter az első blokkban 
a közelmúltban megrendezett 
kazahsztáni olimpiai kvalifiká-
ciós világbajnokságot értékelte, 
melyen mint a hazai szövetség 
szakmai igazgatója vett részt. 

Elmondása szerint az olimpi-
ai helyekért folyó küzdelemben 
most sokkal jobban állunk, mint 
ahol az elmúlt ötkarikás ciklu-
sok hasonló szakaszában tartot-
tunk, a Nur-Szultanban szerzett 
négy kvótával és négy éremmel 
maximálisan elégedettek lehe-
tünk. Bácsi Péter szerint Tokió-
ban akár 6-7 birkózóval is kép-
viseltethetjük majd magunkat.

A program további részében 
már a Fradi birkózójának pálya-
futása volt a téma. Péter mesélt 
a kezdetekről, a gyáli birkózó-
életről, majd részletesen kitért a 
világversenyeken elért eredmé-
nyeire. A közönség pedig egy 
alkalmi tárlatvezetésen is részt 
vehetett: Péter ugyanis mind a 
négy világ- és Európa-bajnoki 
aranyérmét, illetve mindkét vé-
béövét elhozta és megmutatta. 
A 82 kg-ban birkózó sportoló 

elmondta, a 2018-as hazai ren-
dezésű világbajnokság pálya-
futása csúcspontja volt, melyet 
családja, barátai és a magyar 
közönség előtt sikerült meg-
nyernie, ezzel pedig a koronát 
is feltehette pályafutására. Mint 
mondta, 36 évesen bölcs dön-
tést hozott, amikor bejelentette 
a visszavonulását.

Bácsi Péter szűkebb hazájá-
ban, Gyálon a közéletbe is bele-
kóstolt már, az előző ciklusban 
önkormányzati képviselőként 
vezette a helyi Ifjúsági és Sport 
Bizottságot, és, mint mondta, 
október 13 után annak ellenére 
is szeretné folytatni ezt a mun-
kát, hogy már megtapasztalta, a 
közélet nem éppen arról a sport-
szerű és férfias küzdelemről 
szól, amit ő a birkózószőnyegen 
megszokott.

(Bácsi Péter körzetében 66,8 
százalékos győzelmet aratott a 
Fidesz-KDNP színeiben ellen-
zéki jelölttársával szemben. A 
szerk.)

a Kertvárosban

Bácsi Péter, az elmúlt év 
legjobb kötöttfogású bir-
kózója

A XVI kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

sürgõsséggel keres részállásban

radiológus szakorvost

sebész szakorvost
az általános sebészeti rendelésre.

Érdeklõdni a telefonszámon, vagy a
e-mail címen lehet.

+36 1 401 1342
titkarsag@szakrendelo.hu

Bérezés megegyezés szerint.
Az állás azonnal betölthetõ.

általános ultrahang vizsgálatok végzésére, és

A mátyásföldi bajnokcsapat

Az MLTC tenisz klub második csapata nagy 
meglepetésre megnyerte a Budapest bajnok-
ságot. A csapatban a profik, mint Tar Tamás 
és Hegyi Attila mellett ott játszik Glatt felder 

Béla, St. Martin, a Fradi-legenda Dragóner At-
tila, a Vasas SC ügyvezető igazgatója, Vancsa 
Miklós, vagy Hernádi Lóránt, a Ristorante 
Limoncello tulajdonosa. Gratulálunk!
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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

NYÍLÁSZÁRÓSZERVIZ
Nyílászáró felújítások

Ablak és ajtócsere
Ajtó, ablak felújítása, újragyártása

TEL/FAX:409-13-78 • nyilaszaroszerviz.hu

06/20-934-60-71, 06/20-977-60-96

Pára, penész megszüntetése résszellõzõ beépítésével

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

Idén a Nap október 24-től 
november 22-ig tartózkodik a 
Skorpió jegyében. Az időjárás 
ebben a periódusban az ősz kel-
lemetlenebb arcát mutatja: fa-
gyos reggelek, jeges fuvallatok, 
csökkenő napsütés, korai söté-
tedés. Az emberiség az óra visz-
szaállítással újra birtokba veheti 
az eredeti időt, ami nem hátrány 
a szervezetünk számára. 

A nyári időszámítás sokunk 
véleménye szerint több kárt 
okoz, mint hasznot, de amikor 
ezt kitalálták, már akkor sem az 
ember számított, hanem a spó-
rolás.  Az, hogy a megtakarí-
tott energia és pénz útja milyen 
irányt vesz, 
arról csak sej-
téseink van-
nak. A homo 
ludens sajnos 
olyan játék-
ban vesz részt 
az évszázadok 
és évezredek 
során, ahol a 
játékszabályokat nem a több-
ség hozza. Elhisszük azt, hogy 
az élet című sakkjátékban mi 
mozgatjuk a bábukat, és nem 
vesszük észre, hogy minket is 
magasabb szintről mozgatnak, 
sőt a minket mozgatókat is va-
lakik kényük-kedvük szerint 
irányítják. Néhány évtizedes 
utazásunk MLM rendszeré-
ben sosem derül ki, hogy ki ül 
a piramis csúcsán. Itt csak a fi-
zikai világra, hierarchiájára cé-
loztam, jóllehet, hogy nálunk 
magasabb dimenziók, szférák 
lényei is beleavatkoznak a föld-
lakók tevékenységébe.

Mifelénk semmi sem az, 
aminek látszik. Belevonnak 
bennünket a legvadabb bulvár-
hírekbe. A fő témák: ki csalt, ki 
lopott, ki drogozott, ki és kivel 
lépett félre, hogyan pusztítjuk 
el a világunkat? Hát barátaim, 
ha belenézünk ebbe a tükörbe, 
nem a felhőtlen boldogság és 
elégedettség tölti el a szívünket. 
Naivan azt gondolhatjuk, hogy 
egy magasabb fizetésért jó mi-
nőségű és lelkiismeretes mun-
kát várhatnánk el. Végre rájö-
hetnénk, hogy az elvárásaink 
következménye a csalódás. Az 
élet matematikájának alapigaz-
sága az, hogy a becsületesség 
és a kereset mennyisége nem áll 
egyenes arányban.

A Skorpió egyik alaptanítá-
sa azzal szembesít, amit a leg-
inkább szeretnénk elrejteni, a 
szőnyeg alá söpörni. A sokkolás 
művészete, be kell vallanunk, 
hogy a mai XXI. században 
mind intenzívebb ingereket igé-
nyel. Hol vannak azok a béke-
beli idők, amikor a mozinéző 
rettegve figyelte a varjakat 

Az asztrológus gondolatai

a Hitchcock „Madarak” cí-
mű filmje után? Talán jobb is, 
hogy nem érhette meg azokat 
a gusztustalan, véres horror-
filmeket, melyek a legbensőbb 
félelmeinkre igyekszenek hat-
ni különösebb mondanivaló és 
cselekmény nélkül. Ha már a 
félelmekről esik szó, az ember 
egyik legnagyobb rejtett félelme 
a halálfélelem. Nem csoda, hi-
szen a születés pillanata egyben 
a halálos ítéletünk is, csak azt 
nem tudjuk, hogy mikor lesz a 
végrehajtás.

A Skorpió a Zodiákus re-
metéje. Sokat tartózkodik bel-
ső rejtekhelyén, ahonnan nehéz 
őt előcsalogatni. Belül tomboló 
lelki viharai centrumában rej-

tőzködik, és ha 
a feszültségei 
elérik a kriti-
kus pontot, ak-
kor indulatrob-
banások vakító 
fényénél elemi 
erővel tőr ki 
belőle a fájdal-
mas és pusz-

tító üvöltés. A negatív Skorpió 
nem ellenfélt lát benned, hanem 
ellenséget. A legaljasabb mély-
ütésektől sem riad vissza, mert 
nem legyőzni akar, hanem meg-
semmisíteni. Nem áll távol tőle 
megrugdosni a földön fekvőt.

Az emberi gonoszság törté-
netének egyik legsötétebb vég-
rehajtó hatalma az inkvizíció 
volt. Ha emlékeim nem csalnak 
még „szent inkvizíciónak”is ne-
vezték magukat, bár a szadiz-
mus és a szentség között nehéz 
közös nevezőt találni. Aztán ezt 
a módszert a totalitárius rend-
szerek, a bolsevikok, fasiszták, 
nácik, kommunisták, katonai 
junták tovább fejlesztették és 
alkalmazták. Méltán tehetjük 
fel a kérdést, hogy van-e határa 
az emberi gonoszságnak? 

A pozitív Skorpió az, aki a 
belső útkeresés zegzugos ös-
vényein képes megtalálni az 
élete értelmét. Aki a sötétség-
ben megtalálja a fényt. Aki 
megismeri önmagát és legyőzi 
a hatalomvágy kísértéseit. A 
XXI. század spirituális kereső-
je könnyen elfárad, illetve meg-
reked a hamburger ezotéria 
szintjén. Bármely előrelépés és 
eredmény a szellemi úton hosz-
szú évtizedek fanatikus, kitar-
tó munkájával érhető el. Mert 
vagy a napfény jelenik meg az 
alagút végén, vagy a szemből 
robogó expressz vonat reflek-
tora.

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

Vigyázzanak magukra és 
egymásra!       Tóth Sándor

Asztrológiai útmutató  
a Skorpió jegyében

Diósy Lajost a többség az utcanévtáblákról ismeri a 16. kerületben. Eredeti-
leg gyógyszerész volt, és 1912. október 20-án a Nyaralótulajdonosok Egyesüle-
tének rendkívüli közgyűlésén egyhangúlag elnökké választották. Sokat és ered-
ményesen munkálkodott Mátyásföld fejlesztésén, megbecsülését jól illusztrálja 
az első világháború alatt, 1915-ben született egyesületi közgyűlési határozat: „…
amennyiben az elnök úr katonai szolgálatra behívatnék, felmentése érdekében a 
szükséges lépések megteendők, mert ő egyúttal a villamos- és vízművek nélkü-
lözhetetlen üzemvezetője is”.
Testvérének, Diósy Jánosnak elegáns vaskereskedése és konyhai felszerelése-
ket árusító üzlete volt a belvárosban, az Uránia …… mellett. Egész Mátyásföldet 
ellátta „az elegáns világ fogasával”, ahogy reklámozta mindenfelé előszobabúto-
rait és berendezési tárgyait. Pilóta utcai villájuk ma is az egyik legszebb a környé-
ken. Forrás: Mesélő Mátyásföld (Kertvárosi Helytörténeti Füzetek 7.)

Mi hiányzik a kipontozott helyről? A helyes megfejtők között 4 db 3000 Ft ér-
tékű Auchan saját márkás ajándékcsomagot sorsolunk ki, mely előzetes egyez-
tetés 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: DO, ÉT, JE, KO, LR, RD, TA, ZÓ,
3 betűs szavak: BAB, IBI, IRI, KAB, MOM, ÖRS, RAG, UBI,
4 betűs szavak: BANI, BORI, BUBU, KOKI, MAKI, ÖKÖR, SZÖG,
5 betűs szavak: ALÁBB, ALIBI, AROMA, BOKOR, KOLOR, OKOZÓ,  
        TÖMÖR, TULAJ,
7 betűs szavak: ADAKOZÓ, KABINET, KOKÁRDA, TÉKOZLÓ.
A megfejtéseket a megjelenéstől számított 16 napig várjuk.

Előző keresztrejtvényünkből: Klebelsberg KÚNÓ vallás- és közoktatásügyi 
miniszter nagyszabású iskolaépítő programja segítségével. Nyerteseink: Sebők 
Gyula (Diófa u.), Péntek Albertné (Vágás u.), Sárik András (Hófehérke u.) és 
McNeil Natália (Arany János utca). A nyeremények átvételének módját nyertese-
inkkel telefonon egyeztetjük.

Itthon az ősz százszínű táj,
indulj el, és rád talál!

HERCEGKÚT

Ösztöndíj pályázati felhívás
A Kertváros önkormányzata idén is csatlakozott a Bursa Hun-

garica néven ismert pályázati rendszerhez, amely a szociálisan rá-
szorult fiatalok felsőoktatási rendszerben történő tanulását ösztön-
díjjal támogatja. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű 
támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három for-
rás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a 
megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási 
intézményi támogatás. Külön pályázat szolgál azoknak, akik már 
megkezdték a tanulmányaikat, illetve akik még csak most tervezik 
azok megkezdését. A Bursa Hungarica A és B pályázati lapok le-
tölthetők az önkormányzat honlapjáról (www.bp16.hu). A pályázat 
beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerében pályázói regisztráció szükséges.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyúj-
tásának határideje: 2019. november 5., egy példányban személye-
sen vagy postai úton kell benyújtani a XVI. kerületi Önkormányzat 
Szociális Iroda 1163 Bp. Havashalom u. 43. címre. További infor-
máció a 4011-432 telefonszámon, Huszka Andrea irodavezetőnél.

Október 27-én, vasárnap 14.00 BUSSZAL A LEGENDÁS NŐK 
NYOMÁBAN – kertvárosi buszos körtúra. Mi a közös a félárva 
grófnőben, a delejes asszonyban és Fischerné Tuba Rózában? Fel-
megyünk a kilátóba, az ezeréves templomban pedig megszólal az 
orgona. (2900 Ft, 6-14 évig 2400 Ft) Jelentkezés: október 24-ig!
November 6-án, szerdán 10.00 BAJOR GIZI SZÍNÉSZMÚ-
ZEUM, pincétől a manzárdig, ahogy a hétköznapi látogató nem 
láthatja, színész sztorikkal, Bessenyei és Gábor Miklós filmrészle-
tekkel. (1800 Ft) Jelentkezés nov. 1-ig!
9-én, szombaton 10.00-16.00 AZ ISMERETLEN GYÖNGY-
SZEM: FÓT: Ybl-féle Károlyi-kastély a grófné vezetésével, ro-
mantikus négytornyos templom. Betelt! Tervezett ismétlés 11.16-
án - szervezés alatt. (2900 Ft)
13-án, szerdán 10.00 ORSZÁGOS LEVÉLTÁR ÉS VÁR-séta. 
Bejárjuk a falfestményekkel teli patinás épületet és a raktárt, ahol 
a középkor óta őrzött kincsekbe is betekinthetünk. A vársétán a ré-
gi budai városházán megnézzük a tömlöcöt. (1800 Ft) Jelentkezés 
nov. 8-ig!

ELŐZETES JELENTKEZÉS szükséges, ekkor derül ki az 
indulási helyszín: kertvarosiidoutazo@gmail.com, 0620/9310-800. 
A részvételi díj előre fizetendő. A kirándulások általában 3 órásak. 
Programváltozás lehetséges! Részletes program Kertvárosi Időuta-
zó facebook oldalán vagy hírlevélben.

Benedek Ágnes

Buszos körút, várséta, színész
legendák: Kertvárosi Időutazások

A buszos körutazáson a Szent István emlékműnél az ön-
kormányzat előtti parkban

Legendák a Legendában
Az elmúlt években sok prog-

ramnak volt már a helyszíne a 
Legenda Sörfőzde Center Kö-
virózsa utcai létesítménye, ám 
olyan eseményre, mint amely-
nek szeptember utolsó szom-
batján helyszíne volt, eddig még 
nem volt példa a kertvárosi sör-
főzde életében. Szeptember 28-
án ugyanis nem a sörbarátok és 
nem is a rockrajongók lepték 
el a főzdét, hanem azok a lel-
kes sportrelikvia-gyűjtők, akik 
egyébként az olimpiai játékok 
programját is színesíteni szok-
ták. 

A Magyar Olimpiai Akadé-
mia és a Mező Ferenc Sportbi-
zottság Emlék- és Hagyomány-
őrző Albizottsága első ízben 
rendezte a Nemzetközi Olimpi-
ai Gyűjtőtalálkozóját a sashalmi 
sörözőben. A szeptember 28-i 
program már a 21. ilyen nem-
zetközi gyűjtőtalálkozó volt, és 
nem most debütált a Kertváros-
ban. A Varjú Vilmos Olimpi-
ai Baráti Kör ugyanis 2007-es 
megalakulását követően azon-
nal házigazdája volt az azévi 
gyűjtőtalálkozónak. 

Ma már nehéz elképzelni, 
hogy miként férhetett el az ak-
kori sok gyűjtő a Rákosi úti régi 
postaépületben (mai Civilház-
ban). Mert, hogy a gyűjtőtalál-
kozók iránt meglehetősen nagy 
szokott lenni az érdeklődés. 
Emiatt a szervezőknek olyan 
helyszínre van szükségük, ahol 
a több mint száz gyűjtő és az ál-
taluk hozott rengeteg relikvia is 
kényelmesen elfér. A találkozók 
emiatt a múltban olyan hely-
színeken voltak, mint a SYMA 
Csarnok, vagy a dr. Mező Fe-
renc és Csík Ferenc Általános 
Iskolák aulája és tornacsarno-
ka. Ezekhez képest a Rákosi úti 
régi postahelyiség tényleg csak 
egy aprócska lyuknak számí-
tott.

– Annál jóval ideálisabb hely-
szín a Legenda Sörfőzde Center 
– tudtuk meg Győr Bélától, a 
Magyar Olimpiai Akadémia fő-

titkárától, a rendezvény főszer-
vezőjétől. – Egyrészt kellő nagy 
tér áll a gyűjtők rendelkezésére, 
és biztosítva van a résztvevők 
kiszolgálása is. A Legenda név 
is közel áll hozzánk, hisz a gyűj-
tőtalálkozóinkon számos ma-
gyar sportlegenda is tiszteletét 
szokta tenni.

Szeptember 28-án is több le-
gendás vendége volt a sashalmi 
Legendának, ahol többek között 
dr. Bodnár András olimpiai baj-
nok vízilabdázó, Majsai Károly 
paralimpiai ezüst- és bronzér-
mes asztaliteniszező, Hóbor 
Béla, 2012-ben a világ legjobb-
jának megválasztott röplabda-
játékvezető és Császári Attila 
világbajnoki ezüstérmes öttusá-
zó, az Európai Öttusa Szövetség 
korábbi elnöke is megtekintette 
a relikviákat. 

De a hangsúly ezúttal is a 
könyvek, jelvények, zászlók és 
egyéb ritkaságok cseréjén, il-
letve adás-vételén volt. Az idei 
rendezvényre 10 ország több 
mint száz gyűjtője érkezett a 
kerületbe, akiket a Magyar 
Olimpiai Bizottság nevében 
Vékássy Bálint főtitkár szemé-
lyesen köszöntött. A sportveze-
tő elmondta, az idei gyűjtőtalál-
kozó a jövő évi olimpia egyik 
előállomásának is számít. Toki-
óban ugyanis pontban 300 nap 
múlva fog fellobbanni az olim-
piai láng.   Riersch Tamás
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külterület, de már van több üzlet a telek 
mellett. Tel: 06-70-623-8181

Eltartás

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

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

Keres, csere

lakhelyet keresek üresen is a XVI. 
kerületben, vagy Csömörön, Kistarcsán, 
65 ezer Ft-ért, rezsivel együtt. E-mail: 
mihalyhergelt@gmail.hu, tel: 06-20-
2520-255

Kiadó

kertes háznál különálló, gépesített, 
bútorozott, felújított komfortos garzon 
HÉV, busz 5 perc, piachoz közel, Sas-
halmon rendszerető, fizetőképes párnak 
kiadó. Külön mérőórákkal, reális áron. 
Tel: 06-30-579-0374

sashalom központjában, kertes ház-
nál, különálló, bútorozott, gépesített, 
felújított komfortos garzon fizetőképes, 
rendszerető párnak kiadó. Külön mérő-
órák, reális áron.  Tel: 06-30-579-0374

kiadó szobát vagy kis lakást keres 62 
éves, egyedülálló, stabil munkahellyel 
rendelkező nő a XVI. kerületben vagy 
környékén. Tel: 06-30-602-7489

Állás, munka
ruhaüzletbe nyugdíjas hölgyet 
keresek alkalmankénti munkára. Tel: 06-
30-9715-125

kimagasló jövedelmet bizto-
sító tevékenységhez területi képviselőket 
k e r e s e k .  I n f o :  w w w .
szallaskozvetitofranchise.hu

rákosszentmihály, Mátyásföld 
körzetében gyermekfelügyeletet, iskolás 
gyermek hazavitelét, vagy idős embernek 
bevásárlást, gondozását vállalja megbíz-
ható, leinformálható kerületi, nyugdíjas 
házaspár autóval. Tel: 06-30-857-0212

gyertyagyártással foglalkozó 
családi vállalkozás keres női és férfi mun-

kaerőket könnyű fizikai munkára, fő- vagy 
mellékállásban. Érdeklődni munkaidőben 
(8-16): 06-30-954-9365

épületasztalos mellé segítő mun-
kaerőt keresek. Tel: 06-20-9346-071

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

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

Adásvétel
barabás Viacolor 6 cm, 22 nm, 
féláron eladó. (1600 Ft/nm). Tel: 06-70-
576-2778

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!

készpénzért veszek bútorokat, 
dísztárgyakat, órákat, csillárt, hangsze-
reket, könyveket, írógépet, varrógépet, 
szőrmét, bundát, csipkét, bizsukat, teljes 
hagyatékot, díjtalan kiszállással. Tel: 06-
20-597-8280

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

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

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

Vállalkozók 
ajánlatai

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

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

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

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. 

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

keresek eladó tehermentes lakást, 
panelt, I. emeletig, vagy kis komfortos 
házrészt (37-40 nm) reális áron. XVII., 
XVI., XIV. kerület előny! Tel: 06-30-905-
3050

szilasligeti HÉV-megállóban 1060 
nm-es terület eladó. A terület jelenleg 

Emlékmentés – régi hangfelvételek, képek, 
filmek digitalizálása bármilyen formátumba (CD-re, DVD-re, 
pendrive-ra, hordozható merevlemezre, stb.). Sok szép régi felvétel 
jut el hozzánk, némelyek az utolsó pillanatban. A 20-25 éves VHS 
videószalagot még egyszer-kétszer éppen le lehet játszani, azután 
visszavonhatatlanul lehullik róla a képeket őrző mágnespor. De ha-
sonló a helyzet a hangszalagokkal is. 

A régi emlékeket őrző diaképek megfakulnak. Nagy gonddal, 
figyelemmel foglalkozunk a hozzánk elhozott, addig féltve őrzött 
emlékekkel – megragasztgatjuk a sérült szalagot, digitálisan le-
csökkentjük a felvételek zaját, helyreállítjuk a színeket, s kérésre 
akár elegáns borítót is készítünk a kész digitális anyaghoz.
Ha úgy gondolja, hogy segítségére lehetünk, hívjon telefonon:  
(06-1) 405-5919, mobil: 06-20-9392-658, Ferenci Videó (x)

K NDI
TEREM

Fitness
Szauna
Szolárium

Havibérlet: 7500 Ft
10 alkalmas: 6700 Ft

Napijegy: 1000 Ft

1162 Csömöri út 158.
Tel: 405-1871

Metró Sportpálya emeleti részén

Nyitva:
H-P: 6-22
Sz: 8-18
V: 8-14

Elsõ edzés ingyenes!

HELYI HÍREK  
(Kistarcsa és környéke)

31. évf. 10. szám  
2019. október 16.

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 november 13-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 november 18-án reggel 6-tól 8-ig

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.

kISEBB MUNkÁk A HÁZON 
ÉS A HÁZ kÖRÜL. vállalok 
víz-, villanyszerelést, zárjaví-
tást, redőnyök javítását és 
asztalosipari munkákat a ház-
ban és a ház körül. Érdeklődni 
9-17 óráig a 06-30-474-1788 te-
lefonszámon.

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

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

költöztetés, 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

Fakivágást, gallyazást vállalunk 
zöldhulladék elszállítással. Tel: 06-70-
391-0259

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
takarítást, téli hóelktakarítást és 
csúszásmentesítést vállal számlaképes 
vállalkozás, társasházak, kisebb irodákk, 
intézmények jelentkezését várjuk. Tel: 
06-70-619-6753

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

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 

AZ Irodacentrum: irodatechnika, 
fénymásolók, karbantartás.  

Tel: +36 (1) 4010422, +36 (20) 9452675  
• www.azirodacentrum.hu

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

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

eladó hasizomerősítő pad, egészség-
ügyi rokkant kerekesszék beépített vé-
cével, új állapotban eladó. Tel: 06-20-
4303-505, 405-1870

régi képeslapok Stengel minőségben, 
reprodukciók, festmények, bibliai témá-
jú képek, sorozatok. Tel: 341-2247

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, csú-
szásgátlók, fürdőszobai kilépők és szőnyegek. ŐSZI asztali 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. Kínála-
tunkban minőségi inox edények, serpenyők, katalógusból rendelésre 
is! Várja új és régi vásárlóit a Kiss Varázs. Tel: 06-30-525-5720

Minőségi edények a Kiss Varázsban

Gyönyörű fényképek, naptárak karácsonyra

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

www.gumiszerviz16.hu

Gumiabroncs

OBD programozás

TPMS
javítás • autó, motor

szenzorok beépítése

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-
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 
szerelése. Nagy Richárd, tel: 06-70-253-
6107

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

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

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

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

Újdonságok a Sashalmi Könyvtárban
Felnőtteknek ajánljuk: Bánó András: Bálint gazda, a száz-

éves kertész; Dezső András: Maffiózók mackónadrágban; Daisy 
Goodwin: Sisi angol szerelme; Adam Kay: Ez fájni fog – egy fiatal 
orvos naplója; Lia Louis: Valahol közel a boldogsághoz; 

Gyerekeknek ajánljuk: J. Kovács Judit: Kerekítő évkerék-da-
lok, mondókák ; Erwin Moser: Csodálatos Jóéjtmesék ; Jo Nesbo: 
Doktor Proktor pukipora ; Tea Stilton: Rómaó és Júlia Londonban; 
Wéber Anikó: Visszhangország 

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 

Társkereső
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

Vegyes
budapesti sírok beültetését, eseti 
vagy rendszeres gondozását vállalom. 
Tel: 06-30-915-0095, e-mail: sir.
kertesz@gmail.com

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

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

Friss TERMELŐI HÁZI tehéntej min-
den nap kapható a Sashalmi Piacon 200 
Ft/liter áron. Tel: 06-30-2053-606

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

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

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

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

Október közepétől már meg-
kezdődik a karácsonyi fotózás. 
Mielőbb érdemes időpontot 
foglalni a műterembe. Új hát-
érrel, kiegészítőkkel várjuk régi 
és új vendégeinket, akik szeret-
nének egy szép fotósorozatot. 
Normál csomag :(egy órás fotó-
zás), ami tartalmazza az összes 
fényképet nagy felbontásban 
excusive tokban 25.000Ft. Eb-
ben 15 kiválasztott képet kire-
tusálunk, 20db-ot ki is nyom-
tatunk levelezőlap méretben 
csúcsminőségben. Műtermünk 
bejelentkezés alapján működik 
a XVII. kerületben.

 Újra fényképes naptár akció 
lesz nálunk. Egy 12 lapos egye-
di fényképes naptár csak 4550Ft 
csúcsminőségű fotópapírra 
A4-es méretben. Egyedi fény-

képes ajándéktárgyak akciós 
árakon a weboldalunkon. www.
lelkesfoto.hu. Az ünnepekre 

sok új áruval, ajándéktárgyak-
kal várjuk szeretettel!

           Szilvia és Nelli
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Uszodánkba azonnali kezdéssel
nappalos és éjszakai mûszakba

TAKARÍTÓKAT KERESÜNK
Jelentkezés: titkarsag@uszoda.hu

06-1-402-2142

Érdeklõdni munkanapokon 9-15 óra között
az alábbi telefonszámon lehet:



12 2019. október 16.

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!

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 19.200.-

GROHE Rapid beép. WC tartály+nyomólap+csésze 62.000.-

Medo zuhanyfolyóka 790 mm 23.000,-

Mofém Eurosztár mosdó csaptelep 7.700,-

WC ülõke – antibakteriális, mûanyag 4.000,-

Hajdu Z-80 ERP villanybojler 56.300,-

ø16 „HAKA” (svájci) alubetétes – ötrétegû csõ 230,-/fm

ø15 steel press (szénacél) csõ 500,-/fm

ø15 SANCO rézcsõ 1.250,-/fm

Vállaljuk fûtési rendszerek tisztítását,
átmosását kedvezõ áron!

ÚJ!! – SAVIO Evodens HE 25 kondenzációs készülék – ÚJ!!
304.700,-

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
Október 18., péntek: 
 • Tompox koncert • Drappsapka&Ham and X 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
Október 25., péntek:
 • BLUES Company • Alcoholica, előzenekar November West
Október 26., szombat:
 • Shadow Hungary Band koncert • Legenda Band koncert
Október 31., csütörtök:  • ÁLOMÚT koncert
November 1., péntek:  • Party Max koncert   • HitRock koncert
November 2., szombat:
 • Sputnik koncert • Tunyó Emlékzenekar koncert
November 8., péntek:
 • Lemmyxx (Motörhead Tribute) koncert • Érzés koncert
November 9., szombat, 8 órától:  
         Sörcikkgyűjtők Nemzetközi Találkozója
 • Bulldozer és Kedélyes Urak koncert • DINAMIT koncert
November 10., vasárnap:  • Tarnai Rock Band koncert
November 15., péntek: • KUGLI koncert     • Tompox koncert
November 16., szombat:
 • Bon Jovi est •  Capri Country Fesztivál
Jegyek kaphatók a helyszínen vagy előrendelhetők a +36-30-793-
2834 vagy a +36-30-308-5976 telefonszámon.

Importőrökből – innovatív fejlesztők

A rendszerváltáskor alakult 
vállalkozások jelentős része 
csak eladni akart, főleg import 
termékeket. Az 1990-ben Nagy 
Lajos és neje alapította, a Veress 
Péter úti Pack-Centrumot mű-
ködtető HACONA kft. is a kez-
deti években neves nyugat-euró-
pai csomagológép gyártó cégek 
termékeit és csomagoló anya-
gait értékesítette. 2002-től, két, 
műszaki egyetemet végzett fiúk 
bevonásával viszont már maguk 
kezdték exportálni a saját fej-

lesztésű ipari fóliahegesztő- és 
vákum csomagoló gépeiket.

A német „Handels und Con-
sulting Nagy” szavakat ösz-
szefogó nevű HACONA az 
indulásától kezdve nyereséges 
vállalkozás. Alapelvük volt, 
hogy egy magyar gépipari ter-
mék nemzetközi elismerését 
vívják ki, ezért – bár tehették 
volna – nem akarták a kényel-
mesebb utat választani azzal, 
hogy valamelyik, a náluk tőke-
erősebb külföldi cég beszállító-
jává váljanak vagy gépeiket más 
színben, idegen logóval gyárt-
sák.

A vállalkozás mára világszer-
te vezető szerepet tölt be az ipari 
fóliahegesztő- és vákuum cso-
magológépek gyártásában. A 
termelésük 98 százalékát expor-
tálják. Az ipar legkülönbözőbb 
ágaiban ma már több mint 100 
ezer gépük működik a világ öt 
kontinensén. 43 országban van 
saját képviseletük. Folyamatos 
fejlesztéseiket évente 2-3 külföl-
di kiállításra viszik. Megkapták 
a Red Dot Nemzetközi dizájn és 
minőség díjat, a Magyar termék 
Nagydíj elismert terméke kitün-
tetést. Családbarát Munkahely 
lettek, 2018. júniusában pedig 
őket választották a Hónap Kis-
vállalkozásának.

Az alapításkor Nagyék ma-
guk látták el az értékesítési fel-

Mátyásföldi kötődéssel az iparág élvonalában: a HACONA Kft. új bázisa a Bökényföldi úton

Csomagoló csúcstechnika, Mátyásföldről

adatokat egy alkalmazott segít-
ségével. Ma harmincan vannak. 
A rendeléseik biztonságos telje-
sítéséhez szükséges állományt 
nagy erőfeszítések árán sem 
tudják feltölteni. Folyamatosan 
hirdetnek; mérnököket, tech-
nikusokat, műszerészeket és 
nyelveket beszélő értékesítőket 
keresnek, de mindhiába. Az 
Újszász utcai telepük kinövését 
megélve, a további bővítésnél 
döntő szempont volt a munka-
körülmények javítása, korszerű 
gyártástechnológiai infrastruk-
túra kialakítása. Mehettek volna 
éppen kisebb költséggel az M0 
mellé, a nagytarcsai ipari park-
ba is, de mivel a munkatársaik 
zöme mátyásföldi, nehézkes lett 
volna nekik oda a kijutás. 

Az útfelújítás miatt igen kö-
rülményesen ment az átköl-
tözés. Az új, Bökényföldi úti 
irodaépületük hasznos területe 
1440 négyzetméter, a mellette 
álló gyártó csarnoké 2100 négy-
zetméter. A komplexum terveit 
Dálnoki Tibor építészmérnök, 
kertvárosi lakos rajzolta. A be-
ruházás 1,2 milliárd forintos 
költségének 70 százalékát saját 
forrásból fedezték, a maradékra 
az Exim Bank adott kölcsönt. 

A korábbi telepüket a Bor-
nemissza Péter Középiskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
fenntartója, a Hit Gyülekezete 
vette meg.   

Kép és szöveg: -izs-or

Kistarcsára költözik a RAVAK

Az 1991-ben Csehországban, a Kreysa és a 
Vareka családok tulajdonában álló Ravak 20 
éve alapította meg magyarországi leányvál-
lalatát. A fürdőszoba felszereléseket, zuhany-
kabinokat fejlesztő és gyártó cég két éve úgy 
döntött, hogy Zuglóból, az Erzsébet királyné 
útjáról Kistarcsára költözve, a Floor Ferenc 
Kórház nyugati oldalán vásárolt telken épí-
ti fel magyarországi központját. A 2,5 milli-
árd forintos beruházás részeként már áll egy 

nagyméretű raktár betonváza és formálódik 
az iroda épület is. Ebben továbbképző tanfo-
lyamokat is szervezni kívánnak majd a hazai 
mestereknek. A cégközpont azt is jelenti, hogy 
a jövő évben esedékes átköltözés után, 2021-től 
már Kistarcsának fizeti a Ravak Hungary Kft. 
a 2 százalékos mértékben megállapított helyi 
iparűzési adót. Ezzel az állatgyógyászati ter-
mékek gyártásával foglalkozó Lavet kft. mel-
lett újabb nagyadózója lesz a városnak. -izs-or

LAKÁS, IRODA
felújítást vállalok!

06-30-9224-304

•gipsz-
kartonozás

•ajtó-
ablak

csere

Festés•parkettázás


