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XVI. Veres Péter út 85-ben
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Jelentkezés:

K és CS: 16-19
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+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

Téli étlap!
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.

a XVI. és a XIV. kerületi terjesztésben

6. oldal

6. oldal

12. oldal

12. oldal

11. 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

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

Számítógép akciók
6-7. oldal

Budapest, XVI. ker. Rákosi út 260.
Nyitva: H-P: 6-17, Sz: 6-12-ig

TÜZÉPTÜZÉP

+36-70-941-1982
Telefon:

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

A PATAKNÁL

MAGYAR

INGYENES KISZÁLLÍTÁS

Szociális favágás

Mindenki Karácsonya
Betlehem élő állatokkal

Ingyenes ételosztás a Legendában

édes és sós
sütemény,
és egyéb
cukrászati
termék

KARÁCSONYRA beigli,

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

Vári Cukrászat
1163 Sárgarózsa u. 17.

Uszodaigazgatói pályázat
Eladó önkormányzati ingatlanok

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

3. oldal
Halálos baleset Csömörön

Samarasbau, Magyar Zoltán
átköltözött: Rákosi út 260. 

Keressen minket Panasonic levegő-víz hőszi-
vattyúk, HIT napelemes rendszerek, lakossági 

komfort klímák és ipari berendezések tervezé-
sével, szaktanácsadásával és kivitelelzésével!

CS80 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
1161 Budapest, Csömöri út 80.  |  Tel.: +36 1 401 3090, +36 1 401 30 98

www.cs80.hu  |  www.panasonics80.hu  |  Nyitva tartás: H-P: 08.30 - 17.00

LAKOSSÁGI KLÍMA

IPARI KLÍMA

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

HIT NAPELEM

2141 Cöör Haár ú 6. 
Cöör Aucha 

A Csömöri Auchanban
november közepétől

várható az
ÚJ HENTESPULT.

a csömöri auchanban 
várjuk vásárlóinkat 

az újonnan megnyílt 
hentesPULttaL.

Minden kedves Olvasónak

Kertvárosi
Képújság

kellemes ünnepeket, és békés,
boldog új esztendõt kívánnak

a Ferenci Kiadó munkatársai:

Minden kedves Olvasónak

Információs naptár-melléklettel

5. oldal
Levélváltás az Ikarusról

A szociális favágásról szóló cikkünk a 3. oldalon
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KERTVÁROSI KÉPÚJSÁG 
hirdetés és információ: 06-20-9392-658

XIV. kerület
Lakásfelnyitások

Az erkély roncsolásával men-
tek be a tűzoltók egy Öv utcai 
lakásba november 5-én, a fej-
sérülést szenvedett idős lakót a 
mentők kórházba szállították.

November 10-én egy Ond 
vezér úti, hatodik emeleti lakást 
nyitottak fel, sérült lakója kór-
házba került.

Az ablakon át erővel beha-
tolva adtak utat a hatóságoknak 
egy Ond vezér úti lakásba nov-
ember 13-án: lakója elhunyt.

Miskolci utcai lakásában 
rosszul lett egy idős hölgy nov-
ember 15-én. A raj a rendőrség 
jelenlétében az ablakon át hatolt 
be, az illetőt a földön fekve ta-
lálták.

November 19-én éjjel egy 
Vezér utcai lakásban az idős la-
kó elesve nem tudott ajtót nyitni 
a mentőknek. A tűzoltók kár-
okozás nélkül mentek be.

November 26-án egy Újvilág 
utcai lakást törtek fel, bent egy 
elhunyt személyt találtak.

November 30-án egy idős 
hölgy elesett Padlizsán utcai 
lakásában, a raj az ajtó felfeszí-
tésével ment be és adott utat a 
mentőknek.

December 1-jén az Adria sé-
tányon egy első emeleti lakást 
törtek fel, beteg lakóját kórház-
ba vitte a mentő.

December 2-án a Nezsider 
park 6. számmal szemben egy 
nagyméretű fenyőfa dőlt az út-
testre és egy autó utánfutójára.

Közlekedési mentések
A Mexikói út és Korong ut-

ca sarkán Toyota és Chrysler 

Grand Voyager típusú kocsik 
ütköztek november 12-én, senki 
nem sérült meg.

November 14-én 13 óra 35 
perckor a Nagy Lajos király útja 
56. előtt Ford Fiesta, Mercedes 
B220-as és egy Lexus találkoz-
tak ráfutásos balesetben. Sze-
mélyi sérülés nem történt. A raj 
az utat kézi erővel tette szabad-
dá. 17 óra után öt személyautó 
karambolozott az Egressy út 33. 
előtt, egy sérültet a Baleseti kór-
házba vittek. A tűzoltók áram-
talanítottak, a forgalmi aka-
dályt kézi erővel hárították el.

November 20-án, 11 óra után 
Volvo 9500-as busz ütközött 
egy Renault Clioval, ami a busz 
hátuljába csapódott. Sérülés 
nem történt. 

Aznap 17 órakor a Nagy La-
jos király útja és a Boros Mátyás 
utca sarkán Ford Fiesta, Ford 
Transit és VW típusú kocsik 
ütköztek, személyi sérülés nem 
történt. A tűzoltók elvégezték 
a három jármű áramtalanítását 
és átadták a helyszínt a rendőr-
ségnek. Szintén 20-án az útpad-
kának ment egy személyautó, 
majd a villamossíneken landol-
va forgalmi akadályt okozott. 
Sérülés nem volt.

Kigyúlt terrárium
November 27-én egy Öv ut-

cai lakás szobájában az íróasz-
tallal egybeépített polcon el-
helyezett terrárium fűtőeleme 
gyulladt ki, amit a lakó sikere-
sen eloltott. A terrárium a hő 
hatására összetört.

Fakárok
November 9-én az Amerikai 

út 76. alatti társasház udvaráról 
kb. 10 méteres fa dőlt kerítésre 
és a közterületen parkoló két 
személyautóra.

Elszundikált főzés közben
Egy Balázs parki, harma-

dik emeleti lakás konyhájában 
idős hölgy a tűzhelyen hagyta 
az ételt, miközben elaludt nov-
ember 14-én, 13 óra előtt. A tűz 
szerencsére nem terjedt tovább, 
de a lakás megtelt füsttel.

CO-gáz
November 16-án 11 óra 20 

perckor a Telepes utcai Baptista 
iskola érzékelője bejelzett, a raj 
műszerei is kimutatták a gáz je-
lenlétét. A Gázművek lezárta az 
intézmény kazánját.

Tűz a pincében
Egy Ormánság utcai 10 eme-

letes panelház pincéjének egyik 
rekeszében kigyulladtak a fel-
halmozott tárgyak, lomok nov-
ember 20-án.

Bódétűz
November 29-én délután a 

Francia út 33-nál, a garázssor 
mögötti részen leégett egy 10 
négyzetméteres, hajléktalanok 
által használt bódé.

XVI. kerület
Kazán

November 8-án este egy Gor-
donka utcai házban marós, szú-
rós szagot éreztek, hívták a tűz-

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.

Szociális favágásTűzoltósági hírek oltókat. Ők szirénázva érkeztek, 
majd lezárták a kondenzációs 
kazánt.

Baleset
A Csömöri út 1-nél ötös ka-

rambol történt november 9-én 
17 óra előtt. Opel Vectra, Volvo 
XC80-as, Toyota Corolla, Peu-
geot Boxer és egy VW Passat 
ütköztek, személyi sérülés nem 
volt.

Fakárok
November 13-án éjjel riasz-

tották a tűzoltókat a Vulkán ut-
ca 15. számhoz: egy hatméteres 
fa az úttestre dőlve távközlési 
vezetékeket szakított el. E na-
pon a Máté utca 59. alatti telek-
ről kb. 10 méteres, korhadt fa 
dőlt a szomszéd ház melléképü-
letére, melynek tetőszerkezete 
károsodott.

Gázszag
November 28-án délben gáz-

szag miatt riasztották a rajt az 
Arany János utcai gimnázium-
ba. Gáz jelenlétét a műszerek 
nem mutatták ki. (A földgáz ön-
magában színtelen és szagtalan, 
a jellegzetes gázszagot a hozzá 
kevert merkaptán okozza, ami a 
szakemberek szerint a világ leg-
büdösebb anyaga.)

Vízaknába szorult
December 1-jén egy Béla ut-

cai családi ház kertjében egy 
idős, túlsúlyos személy lemá-
szott a vízóra aknába, hogy el-
zárja a kerti csapot, majd nem 
bírt onnan kijönni. A tűzoltók 
kézi erővel emelték ki, az illető 
az esettel összefüggésben sérü-
lést nem szenvedett, de a han-
gulatának nem tett jót az eset.

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*

Lépesméz, a tiszta

akácmézzel egy árban!

Aktuális AKCIÓNK:

0,25 kg-os üvegben, 600 Ft/db

Közeleg a Karácsony!

Egészséges csemege, és
ajándéknak is kitûnõ!

• December 11. szerda 18:00 – Férfi szakácskönyv bemutató – Az 
eltűnt ízek nyomában 
• December 15. vasárnap 15:00 és 18:00 – Diótörő – A Szegedi Kor-
társ Balett előadása; A legszebb karácsonyi mese, amit mindenkinek 
látnia kell. Jegyárak: 2100 Ft-2800 Ft
• 2020. január 4. szombat 18:00 – Márton Gyula: CSINIBABA – ze-
nés-táncos visszarévedés a ’60-as évekbe – a Pannon Várszínház 
előadása. A Csinibaba című, Tímár Péter által rendezett és Márton 
Gyula által írt film eredeti, színpadi változata. A Csinibaba címadó dal 
szerzői: Bágya András és G. Dénes György. A darabban elhangzó 
dalok zeneszerzői: Bágya András, Deák Tamás, Fényes Szabolcs, 
Hajdú Júlia, Majláth Júlia, Nádas Gábor, Ullmann Ottó; dalszövegírói: 
Bacsó Péter, Brand István, Fülöp Kálmán, G. Dénes György, Hajnal 
István, Hárs László, ifj. Kalmár Tibor, László Endre, S. Nagy István, 
Szász Péter; Jegyárak: 3800-4600 Ft
• Január 5. vasárnap 16:00 – Édes mostoha – A Budaörsi Latinovits 
Színház és a Múzsák Társulat közös előadása. Lakner Artúr Édes 
mostoha története több, mint egy ifjúsági regény. Igazi, humorral át-
szőtt, szomorú-vidám családi színház, amely minden korosztály szá-
mára élményt nyújt. Jegyár: 2000-2600 Ft
• Január 5. vasárnap 10:30-12:30 – Robotok, banyák és tengeri ször-
nyek – RETROSPEKTÍV KIÁLLÍTÁS MOLNÁR JACQUELINE KÖNYV-
ILLUSZTRÁCIÓIBÓL – WORKSHOP; Molnár Jacqueline illusztrátor 
rajzain apró, humoros részleteket találhat a figyelmes olvasó. Lackfi 
János köteteinek illusztrátora, és Lázár Ervin meséinek újrarajzolója. 
A látogatók a kiállításon személyesen találkozhatnak az illusztrátorral, 
beletekinthetnek legújabb kötetekbe, alkalom nyílik dedikációra és kö-
zös, kreatív alkotásra is. A rendezvény ingyenes, 3 éves kortól ajánlott. 
A kiállítás megtekinthető 2020. március 8-ig a Corvin Művelődési Ház 
– Erzsébetligeti Színház Harmónia Szalonjában.
• Január 10. péntek 20:00 – Madarak időkapszula party – a 
Szentmihályi Kulturális Központban. Jegyár elővételben: 1800 Ft, 
a helyszínen: 2200 Ft
• Január 11. szombat 16:00 – Mégis szép – Udvaros Dorottya önálló 
estje. „Mi az, amit egy férfi soha nem mondana el egy nőnek?” – kér-
dezte Udvaros Dorottya és az est rendezője, Vörös Róbert, kortárs 
magyar íróktól és zeneszerzőktől. Udvaros Dorottya első önálló estje 
az erre a kérdésre adott válaszokból állt össze. Jegyár: 3400-4400 Ft
• Január 12. vasárnap 10:30 – Legyél Te is jégkorszaki mamutva-
dász!– családi felfedezőnap az őskorban. A 6-12 éves korosztálynak 
szóló játszóházban a történelem, a természettudományok és a művé-
szetek varázslatos világában kalauzolják el a családokat a vasárnapi 
új élményprogramok. A játékos felfedezőnapokon minden érzékszer-
vünkre hatva segítenek felfedezni ezeket az érdekes témákat az in-
teraktív és kreatív feladatok. A családi délelőttöket a Budaörsi Régé-
szeti Múzeum „Utazó Múzeum” programja hozza el az Erzsébetligeti 
Színházba. 6 éves kortól ajánlott. Jegyár: egyeztetés alatt. Program-
sorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából
• Január 16. csütörtök 19:00 – EztRád – Zenés alternatív társada-
lomkritika. A Nézőművészeti Kft és a Szkéné közös előadása. Elő-
adásunk egy zenés színházi kísérlet a  világról alkotott benyomása-
ink alapján. A nézővel való aktív játék sok humorral, zenével és talán 
annál is több felkiáltó- és kérdőjellel. Játsszák: Mucsi Zoltán, Scherer 
Péter, Parti Nóra, Molnár Gusztáv, Katona László, Kovács Krisztián. 
Jegyár: 2500-3200 Ft
• Január 17. péntek 19:30 – Jazz Liget: Balázs Elemér Group – „A 
számos díjat elnyerő együttes legújabb, kilencedik lemeze a Sounds 
of Diversity. A korongon hallható, közös ötletekből és saját szerze-
ményekből álló dallamos melódiák az egyes tagok jellegzetes zenei 
világának egyedi, különleges és széles rétegeket megszólítani képes 
fúziója.” Jegyár elővételben 1800 Ft, a helyszínen: 2200 Ft
• Január 17. péntek 10:00-12:00 – „A fazekasműhely meséje” 
– öröklődő értékeink a tárgyalkotó népművészetben. Interaktív ki-
állítás és játszóház a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Helyszín: 
Szentmihályi Kulturális Központ (1161 Budapest, János u. 141-153.) 
A kiállításon képeket, emlékeket mutatunk be tablókon és tárgyakban 
egyaránt. Mindezt egy intraktív, több állomásból álló a fazekas mes-
terséget játékos módon szemléltető program keretében ismerheti 
meg a közönség. Vendégünk lesz Csíki Lóránt mesemondó.
• Január 18. szombat 18:00 – Lackfi János írásai alapján: Netentúli 
történetek (Ezt blogozd ki!) – Színház, újragondolva; „A kocsmáros 
egy törlőronggyal felitatta a pultra kifröccsent verslábakat, és körbe-
nézett.” 2017 nyarán Lackfi János fogadalmat tett, hogy 365 napon 
keresztül minden nap közzétesz egy történetet facebook-oldalán. A 
MINDEN NAPRA EGY SZTORI címen futó, kalendárium jellegű írás-
folyam, amely számtalan olyan történetet tartalmaz, amely abszurd, 
mulatságos, emberi és színházi. Írta: Lackfi János – Korcsmáros 
György – Alpár Balázs; Jegyár: 3000 Ft
• Január 18. szombat 11:00 – Brumi és a téli álom – A Fabula Báb-
színház zenés bábjátéka. A történet helyszíne egy medvebarlang. A 
kisbocsok nem akarnak téli álmot aludni, mert azt unalmasnak tart-
ják,  elindulnak  hát a mesés kalandok. A klasszikus bábjátékok egyik 
legkedvesebb meséje látványos bábokkal és fülbemászó gyermek-
dalokkal. A klasszikus Brumi történetek színpadi adaptációi. 3 éves 
kortól ajánlott. (50 perc) Az előadás a Harmónia Szalonban kerül be-
mutatásra. Jegyár: gyerek: 1200 Ft, felnőtt: 1400 Ft, Családi 4600 Ft
• Január 19. vasárnap 10:00 – Manómozi – Interaktív diafilmvetítés és 
kézműves foglalkozás. A Magyar Kultúra Napja alkalmából a belépés 
ingyenes. Részvételi szándékát kérjük jelezze az info@kulturliget.hu 
e-mail címen. 2 éves kortól ajánljuk! A program a Szentmihályi Kul-
turális Központban (1161 Bp., János utca 141-153.) lesz.
• Január 22. szerda 18:00 – Ezerarcú művészet – bemutatkozik a 
Regioart Művész Csoport. Gyűjteményes kiállítás a Corvin-, Napfény- 
és Kamara Galériában. Kurátor: Molnár Eszter, művészettörténész.
• Január 23. csütörtök 18:00 – Női szemmel, vendégünk: Fejős 
Éva – Fejős Éva Minőségi Újságírásért-Díjas újságíró, 30 bestseller 
szerzője. Mit tettél ma az álmaidért? – kérdezi olvasóitól, és regény-
hősei gyakran utat is mutatnak az olvasóknak, erőt adnak a bátor 
döntésekhez, és persze a történetei kikapcsolnak, szórakoztatnak, 
elgondolkodtatnak. A részvétel ingyenes, részvételi szándékát kérjük 
jelezze az info@kulturliget.hu e-mail címen.
• Január 26. vasárnap 10:30 – Kolompos táncház – 2-8 éves korig 
ajánljuk! Jegyár: 900 Ft, családi: 3000 Ft (2 felnőtt+2 gyerek)
• Január 26. vasárnap 18:00 – Becéző szavak – komikus helyzetek-
ben bővelkedő történet. Ami mindenekfelett arról szól, hogy sohasem 
késő az őszinteség... A Szentendrei Teátrum és az Orlai Produkciós 
Iroda közös előadása a nagysikerű film alapján; Főszerepben: Herná-
di Judit, Cseh Judit, Gyabronka József; Jegyár: 3700-4600 Ft

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

e-mail: info@kulturliget.hu

Az advent a keresztény kul-
túrkör legismertebb ünne-
pe, amely a karácsonyt 
megelőző negyedik vasár-
naptól egészen karácso-
nyig tart. Szomorú tény 
azonban, hogy a leggyako-
ribb lakástüzek az adventi 
koszorúkhoz és gyertyák-
hoz köthetők.

A karácsonyi időszak alatt 
sokan gyújtanak gyertyákat és 
mécseseket. Ezekben a napok-
ban sem szabad megfeledkezni 
a leselkedő veszélyre, elsősor-
ban a gyertya szép, de veszélyes 
lángjáról.

Helytelen használatuk a sza-
badban és zárt térben egyaránt 
könnyen tüzet okozhat. A Ka-
tasztrófavédelem statisztikái 
azt mutatják, hogy az ünnepek 
idején megemelkedik a lakástü-
zek száma, sokan ugyanis nem 
kellő körültekintéssel használ-
ják a gyertyákat és a mécsese-
ket.

Az ilyen tűzesetek kiváltó 
oka a legtöbbször az, hogy az 
égő mécseseket vagy gyertyá-
kat gyúlékony anyag közelé-
ben felejtik, a keletkező lángok 
pedig a különböző textíliákon 
(függönyön, asztalterítőn) ke-
resztül átterjednek a lakás 
más helyiségeire. A lakástü-
zek, illetve az azokból követ-
kező tragédiák elkerülhetőek a 
gyertyák, mécsesek helyének 
körültekintő megválasztásával.

Tanácsok a gyertyák és  
a koszorúk elhelyezéséről:

Az éghető anyagú koszorút 
mindig helyezzük nem éghető, 
hőszigetelő alátétre, a gyertyák, 

mécsesek csak nem éghető tar-
tóban legyenek.

Célszerű azok közeléből 
minden gyúlékony anyagot el-
távolítani, emellett figyelni kell 
arra is, hogy a mécsest, gyer-
tyát stabil helyre rakjuk, ahol 
nem dőlhet fel, és ahonnan nem 
eshet le. Gyertyákat ne használ-
juk függöny vagy más éghető 
anyag közelében. Az égő gyer-
tyát, mécsest ne tegyük huza-
tos helyre, azt ne vigyük egyik 
helyről a másikra. Ügyeljünk 
arra, hogy a kanóc ne legyen 
túl hosszú. Soha ne engedjük 
teljesen leégni a gyertyát, mé-
csest és ne hagyjuk a kanócot 
eldőlni. Az égő gyertya, mé-
cses oltására mindig tartsunk a 
közelben megfelelő eszközt. Az 
éghető anyagú koszorút minden 
hőforrástól tartsuk megfelelő 
távolságra. Ne engedjük, hogy 
a gyertyákat és a mécseseket 
gyerekek gyújtsák meg. A gyer-
mekeket ne hagyjuk felügyelet 
nélkül olyan koszorú közelé-
ben, amelyen égnek a gyertyák. 
Mindennemű gyújtóeszközt 
tartsunk elzárva, gyermekek ál-
tal el nem érhető helyen.

A szabályok szem előtt tartá-
sával megakadályozhatjuk a tűz 
keletkezését.

Teendők tűz esetén
Ha mégis tűz keletkezne a 

lakásunkban, fontos, hogy a 
lehető legrövidebb időn be-
lül megtegyük a szükséges 
intézkedéseket: mentsük a 
lakásban tartózkodókat, ér-
tesítsük a tűzoltóságot, s ha 
tudjuk, kezdjük meg a tűz 
oltását! Az oltáshoz használ-
hatunk nedves pokrócot, egy 
vödör vizet vagy tűzoltó ké-
szüléket. Ha az asztalon ke-
letkezik tűz, gyors segítséget 
jelent a tűzoltó takaró, vagy 
akár egy pohár víz is. 

Ha a lángok testi épségün-
ket veszélyeztetik, ne kezd-
jünk bele a tűz oltásába, 
meneküljünk az épületből! 
Annak a helyiségnek az aj-
taját, ahol a tűz keletkezett, 
kilinccsel zárjuk be, így ke-
vesebb oxigénhez jut a tűz, 
lassabban terjed. Lármázzuk 
fel a szomszédokat, és hívjuk 
a 112-es segélyhívószámot! 
Tűzjelzéskor válaszoljunk a 
feltett kérdésekre, hisz ezzel 
megkönnyítjük és meggyor-
sítjuk a tűzoltók munkáját.

Fontos és szükségszerű az 
alapvető szabályok betartása, 
hogy a meghitt ünnep ne váljék 
tragédiává!

Tűzoltó-tanácsok karácsonyra Társasház expo
November 21-én immár 

tizedik alkalommal rendezték 
meg a Közös Képviselők Napja 
és Társasházi Expo elnevezé-
sű rendezvényt Budapesten, a 
Lurdy házban. A teltházas kon-
ferencia résztvevőit egyebek 
mellett az is érdekelte, hogy mi-
ként érintik a lakóközösségeket 
az Országos Tűzvédelmi Sza-
bályzat januártól hatályos válto-
zásai. Minderről Sándor Roland 
tű. alezredes, tűzmegelőzési 
főosztályvezető-helyettes tájé-
koztatta az érdeklődőket. 

Az alezredes előadásában 
arról beszélt, hogy milyen meg-
előző intézkedések garantálják 
a társasházak és egyáltalán a la-
kókörnyezet biztonságát. Hang-
súlyozta, a társasházak, lakókö-
zösségek érdeke, hogy valódi 
közösségként, általánosan elfo-
gadott és saját magul által meg-
fogalmazott szabályok mentén 
teremtsék meg és őrizzék ezt 
a biztonságot. Ehhez a hatóság 
hatékony eszközöket biztosít, 
de a szabályozás csak egy része 
a megelőző munkának.

A szakember elmondta, hogy 
az utóbbi években kifejezetten 
kedvezően alakult a hatóság és 
a társasházi képviselők közöt-
ti párbeszéd, amelyek során a 
katasztrófavédelem minden in-
formációt megad ahhoz, hogy 
a lakóközösségek jó döntéseket 
hozzanak átépítések, átalakítá-
sok vagy korszerűsítések előtt. 
Számos eszköz és felszerelés 
segíti az embereket abban, hogy 
az otthonuk valóban a béke szi-
gete legyen, hangsúlyozta Sán-
dor Roland, aki be is mutatta 
azokat a megbízható és aján-
lott műszereket, amelyekkel 
megelőzhetőek a nagyobb tra-
gédiák. A szén-monoxid- vagy 
füstérzékelő, a rendben tartott 
folyosó vagy egy jól megalko-
tott és betartott házirend kis 
befektetés ahhoz képest, hogy 
mekkora bajt okozhat ezeknek a 
hiánya... A változásokat január-
tól már követniük kell az érin-
tett lakóközösségeknek.

Halálos baleset Csömör határában
Bódult állapotban vezetett a baleset okozója

Tragikus kimenetelű baleset 
történt november utolsó napjá-
nak délelőttjén az M0 autópá-
lya mellett Csömör felé veze-
tő gyorsforgalmi útszakaszon. 
Egy 40 éves nő az autópályáról 
érkezvén a Timur utca felé vet-
te az irányt, mivel a XVI. kerü-
letben lakó édesanyját készült 
meglátogatni. Szabályosan ha-
ladt a gyorsforgalmi úton, me-
lyet a csömöri Laki saroktól, 
a körforgalomtól induló út ke-
resztez, ami egyenesen halad 
az autópálya feletti hídon át a 
Majorszegi dűlő irányába. Itt 
mindkét irányból Stop tábla vé-
di a gyorsforgalmi úton haladó-
kat.

A Laki sarok irányából egy 
500 lóerős Mercedes S350-es 
érkezett, amit egy 22 éves fia-
talember vezetett.  A kereszte-
ződéshez közeledve majdnem 
elsodort egy másik autót, mi-
közben 140-160 km-es sebes-
séggel száguldott az úton. A 
Stop táblánál is ezzel a sebes-
séggel haladt, és pont oldalba 
találta az érkező Opel Merivát.

A képen látható a baleset kö-
vetkezménye: az autók legalább 
50 métert repültek, az Opel ha-
talmas oldalirányú ütést kapott 
egy oldalról, majd a másikról 
akkor, amikor teljesen szétsza-

kították és lebontották az autók 
az útszéli korlátot. Az Opel tel-
jesen összetörve az árokba for-
dulva állt meg, a Mercedes a ke-
rekeire érkezett. 

Az Opel vezetője a roncsok 
közé szorult, a Mercedest ve-
zető fiatalember épségben 
szállt ki a édesapjától kapott 
autóból. A szemtanúk szerint 
nagyjából azt sem tudta, hol 
van. Mivel azt mondta, hogy 
nem ő vezetett, hanem egy 
sofőrszolgálat sofőrje, elein-
te egy további sérültet is ke-
restek, de kiderült rövidesen, 
hogy ő vezette az autót, jogo-
sítvány nélkül, láthatóan be-
drogozva, miközben azt hitte, 

hogy éppen Szentendrén van, 
nem pedig Csömörön.

Az Opel vezetőjét a tűzol-
tók vágták ki az autóból, majd 
a kórházban küzdöttek az éle-
téért, de olyan súlyos fejsérü-
lést szenvedett, hogy másnapra 
meghalt.

Megdöbbentő, hogyan vezet-
het ilyen állapotban valaki. Elő-
ző számunkban írtunk arról a 
nőről, aki észre sem vette, hogy 
a Füredi úton halálra gázolt va-
lakit, megállás nélkül elhajtott 
a szépségszalonba szempillát 
csináltatni. A bíróság ezt 5 év 
letöltendő börtönnel honorálta. 
Kíváncsiak vagyunk ezért majd 
mit szabnak ki. (F)

Fotók: Szőke Zoltán, a Csömöri Önkéntes Tűzoltók vezetője

Amikor csúszós a 3-as út...

Ha hidegre fordul az időjárás, a Kerepes 
és Gödöllő közötti útszakasz mindig pro-
dukál kisebb-nagyobb baleseteket. A ké-
pen látható kamion ezen az útszakaszon 
bicskázott be, miközben a szerelvény ele-
je az árokba csúszott. Személyi sérülés 

nem történt, a gödöllői tűzoltók daruval 
emelték ki a kamiont szorult helyzetében 
december 2-án. November 28-án a mo-
gyoródi elágazásnál csattant össze két 
autó, sérülés itt sem volt, a tűzoltók elta-
karították az útról a sérült autókat.

Több mint fél lábbal az olimpián
A magyar férfi kardvívó-vá-

logatott az idei világ- és Európa-
bajnokságon szerzett ezüstér-
mével gyakorlatilag kvalifikálta 
magát a tokiói olimpiára. De 
mivel az olimpiai részvételért 
zajló harc még nem zárult le (a 
küzdelemsorozat 2020 március 
végéig tart majd), a matemati-
kailag még támadható kijutá-
sunkat eddig nem volt szabadott 
kijelenteni. A hátralevő négy 
Világkupán alakulhattak volna 
úgy is a dolgok, hogy azok ne 
nekünk kedvezzenek. 

Ám a Decsi András vezet-
te kardcsapat nem elégedett 
meg a nyári düsseldorfi és 
budapesti ezüstérmeivel, ha-
nem a kvalifikáció utolsó négy 
világkupaversenyének is úgy 
vágott neki, mintha nem ott 
állnának a világranglistán (2. 
hely), ahol valójában állnak. 
Ennek pedig a riválisok lát-
ták a kárát. Az első (és egyben 
idei utolsó) kairói világkupán 
ugyanis a kertvárosi Decsi Ta-
mást is soraiban tudó kardcsa-
pat ismét remekelt. Sorrendben 
a grúzokat, az irániakat és az 
olaszokat megverve egészen a 
döntőig meneteltek a fiúk. Pedig 
mindhárom riválisuk nagyon 
kemény ellenfél volt, az meg 
nem könnyítette meg a csa-
pat helyzetét, hogy a kétszeres 
egyéni olimpiai bajnok Szilágyi 
Áron ezúttal kihagyta a ver-

senyt. A fiúk azonban nélküle is 
kiválóan vívtak. 

Az olaszok elleni elődöntő-
ben például Decsi Tamás bril-
lírozott, de előtte is mindig volt 
valaki, aki a vezéri feladatot 
magára vállalta. Decsi András 
csapata a kairói döntőben aztán 
a világranglistát toronymaga-
san vezető, és a vébédöntőben 
bennünket egyetlen találattal 
legyőző koreai csapattal talál-
ta szembe magát. A világkupa 
fináléja pedig a budapesti vé-
bédöntőhöz hasonló kiélezett, 
szoros küzdelmet hozott, mely-
ben ugyan ismét egy hajszállal 
az ázsiaiak bizonyultak jobbnak 
– Korea 45-41-re nyert –, ám a 
fiúk újfent bizonyították, hogy 
méltó ellenfelei tudnak lenni a 

világ jelenlegi legjobb kardcsa-
patának is. 

A kvalifikációból hátrale-
vő három világkupán, Varsó-
ban, Padovában és záráskép-
pen Budapesten (mindhárom 
verseny 2020 első negyedé-
ben lesz majd) lesz még le-
hetőségük a fiúknak az újabb 
erődemonstárciókra, talán még 
a koreaiak magabiztosságát is 
meg tudják majd ingatni, de a 
fókusz természetesen már a jö-
vő nyári olimpián lesz majd. 
Mert hogy a magyar kardcsa-
pat olimpiai részvétele ezzel az 
újabb bravúrezüsttel majdnem 
száz százalékban biztossá vált, 
ami azt jelenti, hogy ismét lesz 
majd kertvárosi vívó és edző az 
olimpián. 

Riersch Tamás

Decsi András és a kardcsapat

Elég sok munka zajlik mosta-
nában a XVI. kerület közterü-
letein, és Kovács Péter polgár-
mester utasítása szerint minden 
kivágott közterületi fát, még a 
vastagabb ágakat is be kell szál-
lítani a Kerületgazda Szolgálta-
tó Szervezet Demeter utcai te-
lephelyére. 

Itt gyűlnek a közterület volt 
fái, mígnem a fűtési szezon kö-
zeledtével megkezdődik a fák 
feldolgozása. Ez nem is annyi-
ra egyszerű, mint elsőre látszik: 
darabolni, behordani, majd 
nagy igyekezettel felhasogatni 
kell a téli tüzelőt. Csillik Kris-
tóf, a Kerületgazda vezetője 
motorosfűrésszel kuglizta a fát, 
kicsit odébb Somogyi Szabina a 

Katasztrófavédelemtől segített 
a kuglizásban, Mizsei képvi-
selő úr saját fűrésszel darabolt 
a sarokban, Szatmáry képvise-
lő úr kuglifát hasogatott, mint 
a Civil 16 egyesület két tagja 

is, Scheffer  és Daróczi urak, 
Szabó Tamás kabinetvezető és 
Szász alpolgármester úr szintén 
a hosszúnyelű fejszével szor-
goskodott – hogy legyen mivel 
tüzelni télen a rászorultaknak...
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Levélváltás az IkarusrólAtlétika-ünnep: Ikarus évzáró

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

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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Nemes Gábor ex-polgár-
mesterjelölt és kompenzációs 
listáról mandátumot szerzett 
önkormányzati képviselő köz-
életi megjelenésével új színfol-
tot kapott a kerület közélete. A 
korábbi ciklusban Vajda Zoltán 
képviselő volt a fő műsorszám, 
aki ha nekilendült a hozzászó-
lásnak, olyan szintet tudott elér-
ni, amitől szépemlékű Kun Béla 
is csettintene, hogy ez azért va-
lami – kár, hogy már nem tud 
csettinteni... Nemes képviselő 
úr ezt a csúcsot döntené meg, 
bár nem alaptalanul retteg at-
tól a népi mondástól, miszerint: 
Minél magasabbra mászik a 
majom, annál pirosabb a fene-
ke. (Korábban Nemes szakszer-
vezeti vezető volt, és ha szólás-
ra jelentkezett, a küldöttek egy 
része sírt, hogy már megint ezt 
a fazont kell hallgatniuk, más 
részük meg előre kacarászott, 
hogy már megint miket fog 
majd mondani.)

Szóval igyekszik, s legutóbb 
levélben(!) fordult a kerület pol-
gármesteréhez, hogy mi van 
a kínaiak által megvásárolt 
Ikarussal. (Normális körülmé-
nyek között egy képviselő oda-
megy a polgármesterhez és kér-
dez – s nyomban meg is kapja 
a választ.) De Nemes inkább 
levelez, s ilyen veretes kérdé-
sekkel hökkenti meg a kerület 
polgármesterét:

• A tulajdonosváltás során 
várható-e annak rendezése, 
hogy az önkormányzati követe-
lés teljesül?

• Kérem, adjon tájékoztatást, 
hogy az IKARUS telephelyen 
és az új tulajdonos által megvá-
sárolt egyéb ingatlanokon (és itt 
beleveszi a volt NABI Újszász 
utcai autóbuszüzemét is) jelen-
leg milyen érvényes tevékeny-
ségre, beruházásra van engedé-
lye a tulajdonosnak?

• Van-e tilalmi lista, hogy 
milyen tevékenységek tiltottak 
a térségben?

Kérdések a kampányból

Kovács Péter polgármester 
ugyancsak levélben válaszolt 
a feltett kérdésekre, csak kicsit 
csodálkozott, hogy mintha a 
kampányban Nemes Gábor oly-
képpen nyilvánult volna meg, 
mintha tisztában lenne azokkal 
a válaszokkal, amikre most pont 
rákérdez – pestiesen szólva ak-
kor hazudott – fogalmaz a pol-
gármester, és azt javasolja Ne-
mesnek, hogy a jövőben előbb 
kérdezzen, s utána vádaskod-
jon, így nem maradna szégyen-
ben.

Az Ikarus előző tulajdono-
sával, a végrehajtás alá került 
Felikon Kft-vel kapcsolatban 
a levélből megtudhatjuk, hogy 
annak adótartozását a tulajdo-
nában lévő ingatlanon jelzálog-
ként minden évben rávezettette 
az önkormányzati adóhatóság. 
A tartozás mértéke egyébként 
a törvény szerint adótitok, de 
ezt a „titkot” bárki megtudhat-
ja, ha három kattintással leké-
ri az ingatlan tulajdoni lapját, 
mert azon jelzálogként szerepel 
az önkormányzati adótartozás. 
(Érdekes momentum, hogy Ne-
mes Gábor a kampányban úgy 
nyilatkozott az Ikarus-ügy szak-
értőjeként, hogy még a tulajdo-
ni lapot sem ismerte...)

A lakópark fantomja

A levélváltásban szó esik 
lakópark építéséről is, amiről 
tudni kell, hogy 2006-ban még 
Demszky főpolgármester és 
Szabó Lajos Mátyás kerületi 
polgármester sajtótájékoztatón 
jelentette be, hogy az Ikarus 
helyén hatalmas lakópark épül 
– erre fel vásárolta meg a hol-
land-izraeli tulajdonos a gyár 
területét. Utána jött a választás, 

beruházást lehet megvalósíta-
ni; olyan tilalom, hogy például 
kínaiaknak autógyárat építeni 
tilos, fogalmilag kizárt. Egy te-
rület tulajdonosa az övezeti be-
sorolás alapján szabadon dönt 
arról, hogy milyen beruházást 
hajt végre. A polgármester leve-
lében visszakérdez a kérdezőre: 
milyen tilalmi listára gondol?

Bocsánatot kéne kérni...

Nemes Gábor képviselőnek 
írt levelét a polgármester a kö-
vetkezőkkel zárta: Kedves Gá-
bor, Ön tollat ragadott, melyből 
úgy látszik, hogy a kampány 
végeztével befejezte hazug pro-
pagandáját, és a konstruktív 
együttműködés irányába tesz 
lépéseket. Ha feltételezésem 
igaz és ez valóban így van, ak-
kor joggal remélhetem, hogy 
személyemet ért igaztalan vád-
jait (idézem az Ön szórólapját: 
„Felháborító: a telep korábbi 
tulajdonosa évekig nem fizetett 
helyi adót, milliárdos tartozást 
hagyott maga után, s a polgár-
mester szó nélkül tűrte ezt...”) 
visszavonja és bocsánatot kér. 
Kérem, legközelebbi e témá-
ban írt levelét kezdje a bocsá-
natkéréssel, hogy a konstruk-
tív együttműködés kereteit fenn 
tudjuk tartani, köszönöm.

Szerkesztőségi megjegyzés-
ként annyit még hadd fűzzünk 
hozzá a levélváltáshoz, hogy 
Nemes Gábor soraiból az kö-
vetkezne, hogy fogalma sincs 
a gazdasági társaságok műkö-
déséről. Pedig érdekes módon 
2016-ban társaival kft-alapí-
tásban vett részt (Bus Pub), 
aminek égisze alatt egy Ikarus 
280-as buszból átalakított moz-
gó kocsmát üzemeltettek. A 
gyalázatosan veszteséges céget 
2019 tavaszán a saját mostani 
felesége vette meg, és átnevez-
ve (Pub-lic) könnyen felejthető 
helyi lapkiadásra adták a fejü-
ket. Meglehet, hogy mostanára 
mindezt elfelejtette, pedig hát 
a kft-ben a rövidítés első szava 
nem a tulajdonosra, hanem a 
cégformára kellene vonatkoz-
zon. Életrajza szerint függet-
lenített szakszervezeti vezető-
ként közgazdász végzettséget is 
szerzett, és ekkor felrémlik az 
emberben a tanácsi idők számos 
párttitkára, akik simán ledokto-
ráltak, de ez valahogy egyál-
talán nem látszott meg rajtuk. 
Ilyen hamar visszatér a múlt?

Ferenci Zoltán

és Kovács Péter polgármester 
levelében így ír erről: A régi tu-
lajdonos, információim szerint 
lakópark építésének szándéká-
val vásárolta meg a területet 
2006-ban. Mint ahogy láthat-
ta volna, ha életvitelszerűen a 
XVI. kerületben élne, hogy az 
elmúlt 13 év alatt sem sikerült 
a mindenkori tulajdonosnak 
meggyőznie engem, hogy a volt 
Ikarus gyár területén lakóöve-
zet legyen. Erre a jövőben sem 
látok esélyt.

A polgármester említést tesz 
egy korábbi egyezségről, mi-
kor az adótartozás fejében az 
önkormányzat értékes területet 
szerzett volna meg az Ikarus 
gyárból, s ennek fejében hoz-
zájárult volna a terület keres-
kedelmi célú átminősítéséhez 
és kisebb részekre bontásához. 
Sajnos az Ikarus tulajdonosá-
nak szószegése miatt ez a meg-
állapodás nem valósult meg. 
Nem valós viszont az az ellen-
zéki vád, hogy a polgármester 
nem tett semmit a veszteségek 
elkerülésére. A legnagyobb 
veszteséget a kerület lakossá-
ga szenvedte el, amikor bezárt 
a gyár és rengeteg kerületi ve-
szítette el a munkáját, hogy már 
nem gyártanak is autóbuszokat. 
Az önkormányzat a saját lehe-
tőségeihez képest számos kár-
mentést hajtott végre, például 
megszerezte az Ikarus óvodát 
(ez a Baross Gábor utcai Fecs-
kefészek óvoda), valamint az 
Ikarus sporttelep teljes terü-
letét.

Kínai kapcsolat

Az Önkormányzat nem volt 
és most sem tulajdonosa az 
Ikarus Ipari Park területének 
– folytatódik a polgármester 
levele. A területet bírósági vég-
rehajtó árverésen értékesítette, 
a harmadik meghirdetésre volt 
egyáltalán jelentkező, aki meg 
is vásárolta az ingatlant. Az el-
járás még folyamatban van, a 
befolyt vételárból pedig a tör-
vény előírásai szerint részesed-
nek a hitelezők.

Az új (kínai) tulajdonossal 
rendszeres kapcsolatot tart az 
önkormányzat, és ő is tisztában 
van azzal, hogy a területen az 
előírások szerint milyen tevé-
kenységek végezhetők. Az új 
tulajdonos nem jelezte, hogy a 
jelenleg érvényes övezeti be-
soroláson változtatni kívánna. 
A polgármesternek arról nincs 
tudomása, hogy az Újszász ut-
cában is vásárolt volna terüle-
tet (valószínűleg az lehet az át-
hallás oka, hogy Nemes Gábor 
szegényes helyismerete miatt 
összekeverte a buszgyárakat. A 
szerk.)

Arra a kérdésre, hogy van-e 
tilalmi lista a térségre, kicsit 
akadozik a válasz, aminek az 
lehet az oka, hogy a kérdező 
láthatóan nincs tisztában egy 
beruházás lebonyolításával. 
Az övezeti besorolás ugyanis 
meghatározza, hogy  hol, mi-
lyen feltételek mellett, milyen 

Az egykori Ikarus Margit utcai irodaépülete. Eddig sem 
volt és ezután sem lesz a gyár területén lakópark

Nemes Gábor kompenzá-
ciós listás képviselői

Ifjabb Tomhauser István 
kertvárosi testnevelőtanár és 
atlétaedző legjobb esetben akár 
három versenyzőéért is szo-
ríthat majd a jövő nyári tokiói 
olimpián. Korábban Kiss Dá-
niellel és Baji Balázzsal már 
világ- és Európa-bajnoki érme-
ket szerző, illetve olimpiai rész-
vételeket kiharcoló edző neve 
ugyanis atlétikai körökben ga-
ranciát jelent a sikerre. Emiatt 
az ország számos részéből ér-
keznek hozzá atléták, akik az ő 
irányításával kívánják folytatni 
a felkészülésüket. Ezek az atlé-
ták – akik közül a remélt három 
olimpikon is kikerülhet majd 
– nem a kerületi Ikarus BSE 
sportolói, ám edzéseik egyik 
fő színhelye a Bátony utcai 
sporttelep, ahol a jelenlétükkel, 
munkájukkal és legfőképpen az 
eredményeikkel a helyi fiatalo-
kat is motiválni tudják.

Az Ikarus BSE Atlétikai 
Szakosztálya hosszú évek óta 
szárnyal. Így volt ez, amikor a 
tehetségek még lyukas tetejű, 
fűtetlen öltözőben, majd ba-
rakkokban öltöztek, sárban és 
salakon futottak, télen pedig 
kénytelenek voltak beköltözni a 
SYMA Csarnokba. És még in-
kább így van ez, amióta ideális 
körülmények között edzhetnek 
a mátyásföldi sporttelepen. 

Mára a szakosztály létszáma 
megközelítette a négyszáz főt, 
melynek fele gyermek, másik 
fele viszont már versenyző. Ez 
utóbbiak pedig rendre kima-
gaslóan szerepelnek a hazai és 
a nemzetközi versenyeken. A 
szakosztály vezetése minden 
év végén meg szokta köszönni 
az edzőknek, versenyzőknek, a 
szülőknek és a támogatóknak a 
munkáját. Mivel minden évben 
nagy létszámú rendezvényről 
van szó, a köszöntés céljára az 

Erzsébetligeti Színház nagyter-
mét szokták igénybe venni. 

Az idei eseményre, novem-
ber 21-én este ismét zsúfolásig 
megtelt a kerület legnagyobb 
terme. Ahol többek között 
Kovács Péter polgármester, 
Szatmáry Kristóf országgyűlé-
si képviselő és Gyulai Miklós, 
a Magyar Atlétikai Szövetség 
elnöke köszöntötte az atlétákat. 
Az évértékelőn elhangzott tájé-
koztatóból kiderült, a 2019-es 
évet ismét a nagy számok ural-
ták, az ikarusos atléták nagyjá-
ból 70 versenyen bizonyították 
tehetségüket. 

A legmesszebb közülük az 
egyesület egyetlen saját ne-
velésű olimpiai reménysé-
ge, Wagner-Gyürkés Viktó-
ria akadályfutó jutott, aki a 
Fedettpályás Eb-n a szabadtéri 
világbajnokságon és az USA 
– Európa atlétikaviadalon kép-
viselhette a kerületet. Mellette 
Detrik Balázs súlylökő a Csa-
pat Európa-bajnokságon, Ko-
vács László súlylökő a junior 
Európa-bajnokságon, Pap Márk 
gátfutó pedig az Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztiválon bizo-
nyíthatta a tehetségét. Az Ika-
rus BSE csapatai valamennyi 
korosztályban dobogós helyen 
végeztek az országos bajnoksá-
gokon, a gödöllőiekkel együtt-
működésben indított közös fel-
nőtt csapat pedig a CSB-n úgyis 

csak egy hajszállal maradt el a 
győztes Budapesti Honvédtól, 
hogy az USA-Európa viada-
lon résztvevő Wagner-Gyürkés 
Viktóriát kénytelenek voltak 
nélkülözni. Vele biztos meglett 
volna az aranyérem is.

Volt tehát mit ünnepelni nov-
ember 21-én az Erzsébetligeti 
Színházban, ahol nemcsak visz-
sza, hanem már előre is tekintet-
tek. Így többek között megfogal-
mazták, hogy Wagner-Gyürkés 
Vikinek mindenképpen ott 
kell majd lennie az olimpián, 
illetve a már említett ifjabb 
Tomhauser-tanítványoknak is 
meg kell futniuk a szintidőt. 
A szakosztály további fejlődé-
séhez pedig elengedhetetlenül 
szükséges egy munka (sport) 
csarnok megépítése, melyre a 
tervek már elkészültek, és ame-
lyet az önkormányzat is erre a 
ciklusra ígért. Illetve az is el-
hangzott, a sportág érdekei is 
azt kívánják, hogy a 2023-as 
budapesti atlétikai világbaj-
nokság megvalósuljon, mert 
az ehhez szükséges – Csepelre 
tervezett – infrastruktúra nem-
csak egy versenyt fog majd ki-
szolgálni, hanem a hazai atlé-
tika jövőjét is biztosítani fogja. 
Emiatt a kertvárosi atlétikai kö-
zösség is aláírta azt a petícióit, 
amely a 2023-as világbajnokság 
megrendezését támogatja.

Riersch Tamás

Búcsú a szentmihályi karatemestertől
Egy novemberi estén éle-

tének 58. évében váratlanul 
elhunyt a hazai karatesport 
egyik kiemelkedő személyi-
sége, Höning Miran Buda 7. 
danos karatemester (sensei), a 
Magyar Karate Szövetség ko-
rábbi elnökségi tagja és a Ma-
gyar Hontono Karate Szövetség 
elnöke. A Rákosszentmihályon 
élő és dolgozó szakember éppen 
Észak-Macedóniában, egy üz-
leti tárgyaláson vett részt, ami-
kor szállodai szobájában az esti 
lefekvés pillanataiban rosszul 
lett. Az ismerősei és az orvo-
sok már nem tudták megmente-
ni az életét. Buda sensei halálát 
nemcsak népes családja, hanem 
az egész karatetársadalom gyá-
szolja.

Höning Miran Buda boszniai 
születésűként és az egykori ju-
goszláv karateválogatott tagja-
ként számos nemzeti (délszláv) 
és nemzetközi versenyen bizo-
nyította kiemelkedő tehetségét. 
Házasságát követően felesége 
rákosszentmihályi otthonában 
telepedett le, majd edzőként 
tevékeny részt vállalt a hazai 
versenykarate alapjainak lera-
kásában és a sportág felfejlesz-
tésében. A kapcsolatait az ügy 
szolgálatába állítva segítette 
a válogatott munkáját, szű-
kebb hazájában, Rákosszent-
mihályon pedig megalapította 
a Hontono Karate Akadémiát, 
majd annak „élsportolói tago-
zatát”, a Fighter Karate Sport-
egyesületet. Ez utóbbi klubnak 
a versenyzői összesen 22 vi-
lág- és Európa-bajnoki érem-
mel gazdagították a magyar 
karatesport éremgyűjteményét. 
A 2011-ben a Fighter KSE fu-

zionált a patinás BVSC-
Zugló sportklubbal. Az 
együttműködés első 
gyümölcse Buda sensei 
egyik felfedezettje, Sze-
gedi Döme 2011-es juni-
or világbajnoki győzel-
me volt, amelyet számos 
kiemelkedő eredmény 
követett még. 

Buda sensei azon-
ban nem elégedett meg 
ezekkel az eredmények-
kel, hanem az általa ala-
pított karateakadémián 
tovább folytatta a te-
hetségek felfedezését. 
Ezt a munkát szakítot-
ta félbe váratlan halála. 
Személye pótolhatatlan lesz, 
de ha négy fiának és egy lányá-
nak sikerült valamit átadnia a 
tudásából – mindnyájan kara-
téznak, illetve válogatottak is 
–, akkor talán a Höning-iskolát 
jellemző szellemiség nem zá-
rult le végleg az észak-mace-
dóniai szállodában. 

A sensei imádta a karatét és 
imádta a gyerekeit, Alexandert, 
Ádámot, Dávidot, Gavrilot és 

Jelenát. Egy éve, mikor a csa-
ládja autóbalesetet szenvedett, 
a hír annyira sokkolta őt, hogy 
azt sem hallotta meg, hogy sen-
ki sem sérült, hanem azonnal 
szívinfarktust kapott. Állítólag 
akkor „a szíve is megszakadt”, 
amely a túlzott elővigyázatos-
ság ellenére sem bírta sokáig a 
terhelést. Buda halála jelképes 
lehet, hisz ő az az ember volt, 
aki mindent szívből csinált,

Riersch Tamás
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MÁTYÁSFÖLD LAKÓPARK

BERUHÁZÓ: ÚJ ZÖLDHÁZAK Kft.

Értékesítési információ a helyszínen:
1165 Budapest, Ajak u. 2. • 06/30-581-1235

www.matyasfoldlakopark.hu • ujzoldhazak@gmail.com

Minden lakáshoz tartozik:

saját helyrajzi szám, kizárólagos kertrész

2 SZINTES LAKÁSOK:

110 m² + terasz + erkély + garázs

BEKÖLTÖZHETÕ 110 m²-es
LAKÁSOK garázzsal, önálló kerttel,

csendes környezetben,
a XVI. kerület Ajak u. 2-ben ELADÓK!

Használatbavételi
engedéllyel

Önálló helyrajzi számmal Rákosi 
Autókereskedés 

és Bérbeadás
Autóbérlés 

kaució nélkül
Tel: 06-70-679-8500 

XVI. Rákosi út 151.

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

1164 Bp., Vidámvásár u. 71/B. • Telefon: (06 1) 401 0018
Nyitva tartás: H-Cs: 8-16-ig, P: 8-15-ig, Szo: 8-12 óráig

Önvédelmi és vadászfegyverek a Fegyverboltban

Cinkotán, a Viapharma cég 
üzletében kapott helyet a kerü-
let hiánypótló boltja, a Fegyver-
ellátó. Az üzlet profiljában első 
helyen engedély nélkül tartható 
önvédelmi fegyverek, gázsprék 
és egyéb eszközök találhatóak.  
Valamint a vadászok és a sport-
lövők által használt golyós és 
sörétes puskák fognak rövide-
sen helyet kapni.

Az üzlet vezetője Kovács 
László, aki egyetemi tanul-
mányai alapján magas szinten 
ért a biztonságtechnikához, és 
megfelelő képzettsége van a 
fegyverbolt vezetéséhez is – rá-
adásul könnyen és jól érthetően 
tájékoztatja az érdeklődőket a 
különféle fegyverek alkalma-
zásában, használatában és azt is 
meg lehet tőle tudni, hogy ezek 
megvásárlásához, tartásához 
esetleg viseléséhez miféle enge-
délyek szükségesek.-

A XVI. kerület ugyan a vá-
ros legbiztonságosabb kerüle-
tének számít, de az nem jelenti 
azt, hogy személy elleni táma-
dások azért ne fordulnának elő. 
Az önvédelem legegyszerűbb 
módja, ha valaki egy gázszprét 

hord magánál, aminek megfele-
lő használatával harcképtelenné 
teszi rövidebb-hosszabb időre a 
támadót. Ebből egy egész soro-
zat megtalálható az üzletben, és 
a fegyverbolt tulajdonosa nagy-
szerű tanácsokat tud nyújtani, 
hogy milyen esetben, melyiket 
lenne célszerű alkalmazni.

Az önvédelmi fegyverek 
egész arzenálja is megtalálha-
tó itt, elsősorban török gyárt-
mányú gáz-riasztó pisztolyok 
ezek, melyek viszonylag olcsók, 
kellően strapabíróak és nem 
utolsósorban megbízhatóak. 
Ebből a fajtából többféle kivitel 
is rendelkezésre áll a cinkotai 
Fegyverellátóban. A gáz-riasz-
tó fegyverekhez használhatók 
riasztó, illetve gáztöltények is. 
A riasztó töltény csak egy na-
gyot durran, akkorát, mint egy 
éles fegyver és egy nagyobb 
torkolattüzet képez. A gáztöl-
tényekből kettő fajta hatóanya-

gút ajánlanak, amiből az egyik 
a hagyományos könnygáz, a 
másik pedig a paprika, azaz 
kapszaicin töltetű. Ezek hatásá-
ra a támadó néhány percig nem 
tudja kinyitni a szemét és az 
egész feje égni, csípni fog. Ezek 
is nagy számban vannak a kíná-
latban. Aztán vannak a gumilö-
vedékes revolverek és puskák, 
amelyek viszonylag nagy torko-
lati energiával egy tömörgumi 
golyót lőnek ki, ami három mé-
teren belül valósággal letaglóz-
za a támadót. A revolverek más 
töltettel alkalmasak gáz-riasz-
tópisztolynak is. Airsoft kellé-
kek is megtalálhatók a boltban, 
főleg lövedékek és hajtógázok.

Sport- és vadászlőszereket is 
forgalmaznak, valamint igény 
szerint bármilyet be tudnak 
szerezni. Továbbá tokok, tás-
kák, egyéb kiegészítők, nagy 
választékban megvásárolhatók 
az üzletben.

GOLYÓS-SÖRÉTES ÉS SPORTCÉLÚ FEGYVEREKET 
BIZOMÁNYOSI ÉRTÉKESITÉSRE ÁTVESZÜNK, IL-
LETVE MEGVÁSÁROLUNK.

KERTVÁROSI KÉPÚJSÁG 
hirdetés és információ: 20/9392-658

Karácsonyi laptop akció keretében most egy igazi prémium 
minőségű laptop érhető el, csak és kizárólag az Arnold PC 
Szerviztől!

Laptop vásárlásnál a 120-150 ezer forintos belépőszint elha-
gyása után nem sokkal belefutunk a munkagépek világába, ahol 
a Lenovo ThinkPad sorozata az egyik legerősebb márkanév. A 
Lenovo üzleti szériáját nem a megszokás és tévhit miatt tartják a 
felhasználók még mindig az egyik legjobb választásnak és a gyár-
tó is tesz arról, hogy ez ne változzon meg. A meghirdetett T450-
es modellen is már első ránézésre, tapintásra látszik, hogy tipikus 
ThinkPaddel van dolgunk.

A T450-nél a cég megtartotta a bevett receptet, vagyis maradt a 
strapabíró anyaghasználat, a minőségi beviteli eszközök, a belső 
azonban megújult. A gép belsejében már a 14 nanométeres gyár-
tástechnológián alapuló Intel processzor található, ami jóval ala-
csonyabb hőtermelést és áramfogyasztást jelent – ez utóbbi pedig 
két nagyon fontos szempont egy laptopnál.

A meghirdetett felújított Lenovo Thinkpad T450 egy ti-
pikus, 14 colos 
notebook. Ideális 
középutat jelent 
a mobilitás és a 
használható bil-
lentyűzet/kijelző 
méret között. A 
21 mm-es vastag-
ságú notebook sú-
lya mindehhez 1,6 
kg, amely elvisel-
hető hosszabb 
hordozásra is. A 
kiváló teljesítmé-
nyű processzor mellé 8 Gb rendszermemória és nagy sebességű, 
mozgó alkatrész nélküli adattároló egység (SSD) párosul.

Összegezve az általam meghirdetett karácsonyi laptop akció 
keretében most egy megbízható, strapabíró, prémium minőségű, 
alumínium-magnézium házas, elnyűhetetlen felújított üzleti kate-
góriás laptopot kínálok megvételre, ami ráadásul villámgyors.

A laptop részletes specifikációja: Processzor: Intel® Core™ i5-
5300U, 2,3 Ghz; • Memória: 8 Gb DDR3; • Adattároló egység: 
256 GB SSD; • Kijelző: 14 colos, matt, 1600×900-as felbontású 
(HD+); • Videó kártya: Intel HD5500 (integrált); • gyári magyar 
VILÁGÍTÓS billentyűzet!; • Beépített webkamera; • Dupla, azaz 
külső és belső akkumulátor! Több órás garantált üzemidő!; • 3 db 
USB 3.0; • Memóriakártya olvasó; • Wi-Fi; • Bluetooth; • Beépített 
4G LTE; • Mini DisplayPort

Vételára csak 110.000 Ft, mely tartalmazza a legális Windows 
10 licencet, a komplett, személyre szabott telepítést, a Budapesten 
belüli díjmentes kiszállítást és az alkatrész-meghibásodásra vonat-
kozó 1 év garanciát!            Góger Arnold

Arnold PC Szerviz
http://arnoldpcszerviz.hu
Tel: +36-70-603-6732

HELYE: BP. XVI. SZLOVÁK ÚT 116. LEGENDA SÖRFŐZDE
(MEGKÖZELÍTHETŐ A 31, 46, 175 BUSZOKKAL)

IDŐPONT: 2015. DECEMBER 28. (HÉTFŐ) 11-16 ÓRÁIG

MENÜ:

- CSÜLÖK PÖRI, SZARVACSKA TÉSZTÁVAL

- PIZZA SZELET

- SÜTEMÉNY

- ÜDÍTŐ / SÖR

- ÉLELMISZER CSOMAG

- GYEREKEKNEK EGYÉB AJÁNDÉK

MENÜ:

- CSÜLÖK PÖRI, SZARVACSKA TÉSZTÁVAL

- PIZZA SZELET

 - SÜTEMÉNY

 - ÜDÍTŐ / SÖR

- ÉLELMISZER CSOMAG 

- GYEREKEKNEK EGYÉB AJÁNDÉK 

TELEFON: 06 / 70 326-0177

SZERETETTEL VÁRJUK A XVI. KERÜLETI NAGYCSALÁDOSOKAT, 

MUNKANÉLKÜLIEKET, LÉTMINIMUM ALATT ÉLŐKET!

KÉRÉSRE - INGYEN - VONALJEGYET BIZTOSÍTUNK ODA-VISSZA!

A plakáton szereplő kép, csak illusztráció!

Helye:Bp, XVI. Kövirózsa 8/c LEGENDA SÖRFŐZDE CENTER Közvetlenül a Védő utca mellett!( Lándzsa lktp.)
Megközelíthető a 44,45,276,277-es buszokkal!
Időpont:2016. Dec.28. (szerda) 11-16 óra között!
 
Menü: -csülkös bableves
          -pizzaszelet
          -sütemény
           -üdítő/sör
          -élelmiszer csomag
          -sok más értékes ajándék

HELYE: LEGENDA SÖRFŐZDE CENTER
BP. XVI. KÖVIRÓZSA 8/C - KÖZVETLENÜL A VÉDŐ UTCA MELLETT! (LÁNDZSA LKTP.) 

MEGKÖZELÍTHETŐ A 44, 45, 276, 277 BUSZOKKAL!

IDŐPONT: 2016. DECEMBER 28. (SZERDA) 11-16 ÓRA KÖZÖTT!

A CIVIL16 Egyesület ehhez az eseményhez 
fogad pénzbeli segítséget:

Számlavezető bank: OTP Bank; Számlatulajdonos: CI-
VIL16 Egyesület; Számlaszám: 11716008-22522199; Köz-
lemény: adomány
A Civil16 egyesület az ingyenes ételosztáshoz elfogad 
tartós élelmiszert, illetve az ételosztás napján bármilyen 
élelmiszer felajánlást (gyümölcs, pékáru, stb.). Tegyük 
együtt szebbé az ünnepeket mindnyájunk számára!

Karácsonyi laptop akció

SAS
GYÓGYSZERTÁR 
1913 ÓTA  AZ ÖNÖK 
SZOLGÁLATÁBAN

1163   BUDAPEST 
MARGIT UTCA 1.

06 1 403 73 03

SALVUS

590

SALVUS AKCIÓ!
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, 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, akciós asztallal, nagyobb területen! Minőségi női-
férfi-gyermek pamut fehérneműk, zoknik, nagy választékban 
az egész családnak. Női farmerok. Boka-, térdfixek, harisnya-
nadrágok. Nadrágok több fazonban, többféle anyagból. Pul-
csik, pólók, kötött mellények, ruhák, kardigánok. Karácsonyi 
árukészlettel várjuk vásárlóinkat! Nálunk bankkártyával is fi-
zethet, vasárnap is várjuk! ÁLdott karÁcsoNyt és boLdog új évet kívÁNuNk!

MARGARÉTA Virág-ajándék
karácsonyi asztali díszek, csokrok – 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

Különleges választékunkból: szürkemarha,
bivaly, mangalica • Nyitva K-P 6-17-ig,

Szombat: 6-13-ig, vasárnap, hétfõn ZÁRVA

ÉRLELT MARHAHÚSOK

Kellemes Ünnepeket, és
Boldog Új Évet kívánunk!

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

Itt a tél, jön a Karácsony (dióbél 3500-4900 Ft, mák 2000 
Ft, bőrös malac még nincs), aztán Szilveszter – lásd aktuális 
receptünket. Hideg van, no de a Sashalmi piacon a ruhabolt-
ban kapható sapka, sál, fuszekli, pulóver, kesztyű – nagy baj 
nem lehet. A bioboltban kapható mindenféle gyógytea, vita-
min a megfázásra, ha nem vettünk idejében meleg holmit az 
előbb említett helyen. Aztán itt van az italok boltja…

Most kezdődik a nagy bevásárlás, és a piacon minden be-
szerezhető. 

Baromfi árak: egész csirke 720-798 Ft, comb 798-890 Ft, 
szárny 678-890 Ft, mell 950-1198 Ft, tyúk 890 Ft, kacsamell 
2200-2980 Ft, kacsacomb 2000-2280 Ft, pulykamell 1680 
Ft, pulyka felsőcomb 1190 Ft.

Gyümölcsök: citrom 700-798 Ft, narancs 598 Ft, man-
darin 398-1198 Ft, kivi 698 Ft, grapefruit 598-898 Ft, banán 
498 Ft, szőlő 598-998 Ft, alma 250-348 Ft, körte 698 Ft.

Zöldségek: brokkoli 798 Ft, karfiol 350-498 Ft, sütőtök 
168-298 Ft, saláta 198 Ft, paprika 698-898 Ft, gomba 998 
Ft, paradicsom 498-798 Ft, fejes káposzta 290-398 Ft, kelká-
poszta 490-598 Ft, hagyma 250-290 Ft, padlizsán 698-990 
Ft, krumpli 248 Ft, sárgarépa 290-298 Ft, gyökér 798-890 
Ft, zeller zölddel 250 Ft.

Csinálhatunk házi savanyú káposztát: a legyalult fejes 
káposztát besózzuk, állni hagyjuk, majd langyossá hűlt 
felforralt vízzel felöntjük, alá kaprot, borsikafű köteget te-
szünk. Tetejére pirított serclit nyomunk és nem hideg helyen 
érleljük 5-10 napig. A serclit leszedjük, levét leszűrjük, majd 
visszaöntjük. A són kívül nem tartalmaz tartósítószert.

Sertéshúsok (zárójelben a mangalica): oldalas 1598-1650 
Ft (1550 Ft), csülök 1150 Ft (1100 Ft), dagadó 1580-1650 Ft 
(1720 Ft), lapocka 1580 Ft (1720 Ft), comb 1580 Ft (1720 Ft), 
tarja 1580 Ft (1720 Ft), karaj 1580 Ft (1720 Ft), vaddisznó 
comb 3200 Ft.

Marhahús (zárójelben a szürkemarha): felsál 2598 Ft, fe-
hérpecsenye 3200 Ft, rostélyos 1550-1980 Ft (2500 Ft), láb-
szár 2100-2380 Ft (3300 Ft), comb 2500 Ft (3700 Ft).

Hekk (mirelit) 1430 Ft, nílusi fogasfilé 2980 Ft.
Savanyú káposzta 498 Ft, tej 200-280 Ft.

Jó vásárlást kívánunk a Sashalmi piacon! (Tóth)

Árak a piacon

Aktuális receptünk
Korhelyleves

Hozzávalók: 40 dkg sertésdagadó, 20 dkg füstölt kolbász, 
4 dkg rizs, 1 dkg lencse, fél kiló savanyú káposzta, 3 dl tejföl, 
2 fej vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, só, őrölt bors, 8 dkg 
zsír, pirospaprika

Az apróra vágott vöröshagymát zsírban aranysárgára pirít-
juk, beletesszük a pirospaprikát, kis vizet öntünk alá, majd a kis 
kockákra vágott húst, zsírszalonnát teszünk bele és törött bors-
sal meghintve fedő alatt pároljuk, közben egy kis csontlével, 
vízzel felengedjük, hogy ne süljön oda. A káposztát csontlében 
majdnem készre főzzük, a levét félretesszük. Beletesszük a 
rizst, a kolbászkarikákat, a húst a pörköltlével. Ha a hús, rizs 
megpuhult, beletesszük a liszttel elhabart tejfölt, szükség sze-
rint a félretett káposztalével.

 Jó étvágyat kívánunk!

ElőrEndElés karácsonyra: 06-70/623-1807

kErtvárosi HalsütödE a sasHalmi piacon, ahol frissen sült hala-
kat és egyéb sült tengeri csemegéket lehet fogyasztani minden pén-
teken és szombaton a lángossütő helyén.

Nyitva tartás: 
December  10-től 20-ig 08:00 – 18:00 -ig 
December 21-től 23-ig 6:00 – 18:00 -ig 

December 24- én 6:00 – 12:00 óráig

Élő halat nem árulunk, csak friss konyhakész szeleteket.

Kertvárosi Halárus a Sashalmi piacon, állandóan változó friss termékek-
kel, halsalátákkal. Az üzlet a megszokott helyen található, a Ruhabolt és 

a Virágüzlet szomszédságában.

Halvásár a Sashalmi piacon
Friss karácsonyi Hal ajánlat

• Ponty szelet
• Ponty filé
• Ponty tej- ikra
• Afrikai harcsa filé
• Szürke harcsa filé
• Pisztráng egész
• Hering filé
• Makréla egész
• Halibut filé

• Atlanti tőkehal filé
• Atlanti tőkehal 
 szűzpecsenye
• Karmazsin törzs
• Lazac szűzpecsenye
• Lazac filé
• Sügér
• Fogas filé
• Süllő

Betlehem a Szent Családdal és élő állatokkal
2019. december 12., 22., 23. 

11.00 – 13.00 óráig 
gyertyamártó kézműves foglalkozás és „Angyalkeresés a tanyaudvarban”

Helyszín a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Kertvárosi Tanyaudvara 
Budapest, XVI. kerület, Sarjú utca 5.

A program a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat és a 
Varázsműhely Művészeti Alapítvány összefogásával valósult meg

Támogató a XVI. kerületi Önkormányzat 
A rendezvény védnöke: Ács Anikó alpolgármester

A Betlehem december 27-től január 5-ig látogatható 11 és 13 óra között 
(december 24., 25., 26., 31. és január 1. zárva)
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Alternatív gyógyászat
Ha magas a vérnyomás, ízületi gyulladás, depresszió, pánik, 
porckopás, pikkelysömör, asztma, allergia, emésztési beteg-
ségben szenved, forduljon hozzám bizalommal!
Pálfi Gábor vagyok, 20 éve tapasztaltam meg, hogy képes 
vagyok energiát közvetíteni. A lányom volt az első, akinek 
segítettem a teljes gyógyulásban, arcideg bénulása volt. Ke-
zeltem családtagokat, barátokat, ismerősöket, munkatársakat 
nagy sikerrel. Szív- és érrendszeri, női betegségek esetén is 
tudok segítséget nyújtani. 

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

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

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

Pára, penész megszüntetése résszellõzõ beépítésével

Tökéletesített légszigetelés
Mûanyag ablakok akár 3 rétegû üvegezéssel

Ajtó, ablak felújítása, újragyártása
Ablak és ajtócsere

Praktikus, helytakarékos

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

A Nap december 22-től ja-
nuár 20-ig tartózkodik a Bak 
jegyében. A Föld északi félte-
kéjén ez azt jelenti, hogy bekö-
szöntött a csillagászati tél. Mi-
felénk, ahol évente megélhetjük 
a négy évszak csodáját, talán ez 
a legkevésbé kedvelt periódus. 
A gyakori hideg, a kellemet-
len szél, a korai sötétedés, nem 
igazán tesz jót a lelkünknek. A 
kegyelmi órák azok, amikor ki-
süt a Nap, vagy „hull a pelyhes, 
fehér hó”. 

Az öröm lehetősége azok-
nál gyarapodik, akik szeretik 
a téli sportokat. 
Manapság egyre 
többen ismerik 
fel, hogy van élet 
a mínusz fokok 
világában is. Az 
emberi szervezet 
energiaszint je 
ilyenkor a legalacsonyabb, mely 
fogékonnyá tesz a légzőszervi 
betegségekre. 

A megelőzés egyik formája 
a megfelelő öltözködés, illetve 
a szabad levegőn végzett te-
vékenységek rendszeresítése. 
Nem kell órákig szaladgálni, de 
egy napi 30-40 perces séta a ter-
mészetben csodákra képes. A 
XXI. század embere kevés időt 
szán arra, hogy tegyen bármit is 
az egészségéért. A kényelmes 
élet, a civilizáció, a jólét nem 
csak mentális, hanem fizikai el-
satnyuláshoz is vezet. Aztán, ha 
jön a baj, akkor mindenki más 
hibás lesz, kivéve önmaga. Ki-
re lehet fogni a betegségeket? 
Sorolom: a stressz, a környezet-
szennyezés, a klíma, a frontha-
tás, a meleg, a hideg, az eső, a 
szél, a főnök, az ország veze-
tői... 

Aki belekóstolt valamelyest 
az ezoterikus tudományokba 
tudja, hogy a tünetek és betegsé-
gek jelzések arra, hogy valamit 
nem jól csinálunk. A kényszer-
pihenő sok esetben hasznos, de 
ez főleg akkor igaz, ha méltóz-
tatunk eltöprengeni azon, hogy 
mit kellene megoldani. Nem a 
betegség a probléma, hanem az 
azt elszenvedő egyén. A beteg-
ség-tükörben a valóságot kelle-
ne feltérképezni, ahelyett, hogy 
megdöbbennénk azon, hogy 
milyen szörnyen nézünk ki.

A közösségi oldalakon vi-
szonylag ritkán látunk beteg 
posztokat. Kivéve azokat, ami-
kor valaki éppen a rákot győzi 
le, vagy ha anyagi segítséget 
kér „csak külföldön” elvégezhe-
tő műtétekhez. Kimondhatjuk 
bátran, hogy az egónk csillogni-
villogni akar, büszke önmagára, 

Az asztrológus gondolatai

például azért, hogy elutazhatott 
olyan általa egzotikusnak vélt 
helyekre, melyekre az átlag ha-
landónak legjobb esetben csak 
álmaiban van lehetősége. 

Számomra az a legviccesebb 
és legszomorúbb egyben, ami-
kor valaki 60-70 éves korában 
képeket oszt meg önmagáról, 
néha silány és rosszul fényké-
pezett, előnytelen helyzetben, 
aztán elhiszi a virtuális dicsé-
reteket. „Jól nézel ki.” „Csini 
vagy!” „Semmit sem változtál.” 
Szögezzük le, hogy az öreg és 
a szép, két olyan jelző, amelyek 
kényelmetlenül érzik magukat 
egymás társaságában. Aki egy 
idős embert a szépségéért sze-

ret, ott valami nagyon 
félresiklott. Lehet 

őt tisztelni, 
elismerni a 
bölcsességét, 

a tudását, a ta-
pasztalatát, a világ-

látását, a kisugárzását. 
De a szépségversenyeket nem 
aggastyánoknak és öreganyók-
nak szervezik. 

Az asztrológia a Bak jegyét 
uraló planétát Szaturnusznak 
nevezi, aki nem más, mint az 
Olümposzi istenek ősapja. Bár 
nem egy fiatalembernek képzel-
jük el, de hatalmától mindenki 
félt, és ez így van manapság is, 
mert ő az Idő Ura. Emiatt ne-
künk, földi halandóknak is ő a 
mérték és a korlát. Mert életünk 
homokórájában folyamatosan 
fogy a homok.

A Bak ember összeszedett, 
egyenes és céltudatos. Ahhoz, 
hogy bárki célba érjen, nem áb-
rándozhat, félre kell tegye az 
érzelmeit és koncentráltan, jól 
felmérve képességeit és teherbí-
rását, előre kell induljon. A kér-
dés csak az, hogy a saját elkép-
zeléseinket vagy mások céljait 
valósítjuk-e meg. A célok leg-
nagyobb támogatója a hit és az 
akarat. Ezért van az, hogy azt a 
legkönnyebb megtenni, amiben 
hiszünk. És ez akkor is igaz, ha 
olyat tesz valaki, ami nem tűnik 
könnyűnek. 

Karácsonyt a keresztény vi-
lágban mindig a Bak jegyében 
ünnepeljük, mert akkor van a 
legnagyobb szükség a fényre, 
amikor a legnagyobb a sötétség. 
Jézussal a fény születik meg. Ő 
a világ világossága. És ez ma is 
éppúgy igaz, mint annak idején. 

Áldott Karácsonyt, kedves 
Olvasó és Boldog Új Esztendőt!

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

Vigyázzanak magukra és 
egymásra!       Tóth Sándor

Asztrológiai útmutató  
a Bak jegyében

Még nem tartoztak a fővároshoz a 16. kerület elődközségei, amikor 1908. de-
cember 20-án megjelent a Budapest környéke című lap cikke a helyi sajtó ne-
hézségeiről. „Budapest környéke lázas sietséggel fejlődik. Hol ezelőtt puszták 
és szántók – ott most virágzó …… és gyártelepek. Természetes, hogy e virágzó 
községek sem maradhatnak el a kultúra mögött, a kultúrával pedig egyidejűleg 
megszületik a környékbeli sajtó, ami általánosságban tisztességes nívón mozog. 
A közügyekkel elég tárgyilagosan foglalkozik és nem tűri a közügy panamáit. 
Vannak sajnos kivételek is. A hatóságok minden hírt félénken elzárnak a sajtó 
munkatársai elől, mert a környéken még mindig dívik a vidéken általánosan ér-
zett ellenszenv a sajtó és annak munkásaival szemben. Ki vannak szolgáltatva 
riport tekintetében a véletlennek és olvasóik megbízhatóságának, mert rendesen 
maguk az olvasók a leghűbb munkatársai egyszersmind a lapnak.”
Forrás: Sajtótörténet (Kertvárosi Helytörténeti Füzetek 1.)

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: AK, ÁV, KE, OL, OR, PE, RÍ, SÁ,
3 betűs szavak: AGA, BÓR, DAT, EME, IMI, MIL, OKA, REF,
4 betűs szavak: ABÁL, BILI, ERED, ESET, FUGA, OROM, RÉTI, RÓNA,
5 betűs szavak: AMODA, ELEGY, KIMÉR, KOPÁR, OKAPI, ÓMAMA,  
       PÓLUS, VEDEL, 
7 betűs szavak: DARABOK, RELATÍV, RENEGÁD.
A megfejtéseket a megjelenéstől számított 16 napig várjuk.

Előző keresztrejtvényünkből: Az újságot lapozgató olvasó az ELEGÁNS 
társaság tagjának érezhette magát. Nyerteseink: Bodor Mihályné (Taviró-
zsa u.), Csomós Magdaléna (Szentmihályi út), Kiss Kálmánné (Műszerész 
u.) és Schaller István (Kerepes, Szabadság úz). A nyeremények átvételének 
módját nyerteseinkkel telefonon egyeztetjük.

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

ENERGIA A JÉGEN

2019.12.15.

Regisztrálj az mvmjegkaland.hu oldalon!

HELYSZÍNEK:

Budapest, Jászberény, Szeged, Nyíregyháza, 
Zalaegerszeg, Pécs, Békéscsaba

Válaszd  ki a hozzád legközelebb eső jégpályát és érezd a mozgás pozitív energiáját! 
A részvétel ingyenes és regisztrációhoz kötött. 

MVM_Jegkaland-SAJTO-280x435.indd   1 2019. 10. 29.   17:13

Jótékony célú 
filmvetítés

A Hittel a Nemzetért Alapítvány  
jótékony célú filmvetítése lesz  

2019 december 14-én, szombaton  
19.00 órai kezdettel  

a Néri Szent Fülöp Katolikus iskolában 
(Budapest, XVI. Béla u. 23).

Pannoniay Boglárka Erzsébet rendező: HISZEK 
EGY HAZÁBAN c. filmjét mutatják be,  

a II.világháború, a szovjet hadifogság, a malenkij 
robot és az itthoni kommunista diktatúra 

borzalmairól, hogy soha ne felejtsük el a múltat.

Belépőjegy : 1000 Ft

Harmadik alkalommal szervezték meg idén november 
16-án a Cinkotai Huncutka Óvodába járó gyermekek 
szülei azt a jótékonysági vásárt, amelynek bevételéből a 
gyermekek óvodában töltött mindennapjait igyekeznek 
szebbé és jobbá tenni. A szülői kezdeményezésre és ösz-
szefogással létrejött hagyomány célja, hogy a családok 
által felajánlott használt játékokhoz, ruhákhoz, könyvek-
hez és egyéb használati eszközökhöz kedvező áron hoz-
zájuthassanak azok, akiknek szükségük van rá, a befo-
lyó összegből pedig az óvoda alapítványa az óvodások 
javára gazdálkodhasson. Az első két vásár bevételéből 
sikerült például az óvoda két telephelyén gumiburkolat-
tal lefedni az udvar egy részét és új, biztonságosabb ud-
vari játékokat beszerezni. Az évente két alkalommal meg-
rendezett vásárnak a Cinkotáért Közhasznú Egyesület 
jóvoltából a Cinkotai Kultúrház ad otthont, az árusítást 
és a szervezés minden lépését a lelkes szülők vállalják. 
Az egyszerű kis garázsvásárnak induló kezdeményezés-
ből a legutóbbi eseményre számos támogatóval, tombo-
lával, büfével és kézműveskedéssel kiegészült családi 
esemény lett, amelyre a kerület minden részéből, folya-
matosan érkeztek érdeklődők. Az eddig megrendezett 
három jótékonysági vásár bevétele több mint egymillió 
forintot hozott az alapítványnak.

Cinkotai Huncutkák

Jótékonysági vásár

Ötletbörze 
Kertvárosi Időutazásokra

Gábor Miklós kiállítás részlete

Az őszi sétaidény lezárult, egy színészmúzeumi vezetést kíná-
lunk még, aztán folytatás tavasszal, amikor szinte minden hétvé-
gén és szerdai napokon tartalmas programokkal várjuk a kulturá-
lis feltöltődésre vágyókat.

Közel két évtized alatt húszezren vettek részt Kertvárosi Idő-
utazásokon. Tavaszra több újdonságot tervezünk, és ismételjük a 
kedvelt városnéző sétákat is. Várjuk az ötleteket új sétacélpon-
tokra! Ezek lehetnek a 16. kerületben, de a tárlatvezetéses „múze-
umi szerdák” keretében a főváros más részein is.

Ha még nincs meg a karácsonyi ajándék, vásárolható Kertvárosi 
Időutazó sétajegy, már 1400 Ft-tól.

Január 8-án, szerdán 10.00 BESSENYEI és GÁBOR MIK-
LÓS – vezetés a színészmúzeum időszaki kiállításában, számos 
filmrészlettel. A nagyszabású kiállítás megidézi a 100 éve született 
színészek egyedülálló és sokszínű színházi és filmes életművét. 
(Felnőtt: 1800 Ft, nyugdíjas: 1400 Ft, 70 év felett: 800 Ft) 

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 
Időutazó facebook oldalán vagy hírlevélben.   Benedek Ágnes

Hóemberépítő 
versenyt hirde-
tett a XVI. kerüle-
ti Önkormányzat 
Facebook oldala a 
friss hóesés örömé-
re. A kész művet a 
résztvevő alkotóval 
együtt kellett feltöl-
teni, és a versenyt 
a lájkolók döntöt-
ték el. Az első he-
lyezett Somorjai-
Barancsik Enikő 
és kislánya lett a 
44 versenyzőből, 
ajándékul karácso-
nyi fotózást kaptak, 
profi fotóssal.
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H H  1 6 - 1 4  A P R Ó
Tetőtér beépíthető. Irányár 48 millió Ft. 
Tel: 06-20-265-4533

KereseK egy 1. emeleti, 1+2 szobás 
lakást a Jókai lakótelepen 4 emeletes 
házban. Liftes, 10 emeletes házban 4-5 
emeletig. Tel: 06-20-457-1049

Eltartás

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

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

életjáradéK szerződést kötnék 70 
év feletti személlyel. 4 millió forint egy 
összegű, és havi 50 ezer forint járadék 
kifizetéssel.06-30-213-4063

életjáradéKi szerződést kötnénk 
idős bácsival, nénivel. Önnek hosszú 
távon segítség, nyugdíjkiegészítés, ne-
künk befektetés. Minden költséget, ügy-
védi közreműködést mi állunk.  Várom 
hívását, köszönöm! Tel: 06-30-5591-655

Kiadó

idős házaspár albérlőt keres mátyás-
földi családi házába. +36 20 981 4482

laKHelyet keresek üresen is, a XVI. 
kerületben, Csömörön, Kistarcsán, Gö-
döllőn, 65.000 Ft-ért rezsivel együtt. 
Email: mihalyhergelt@gmail.hu, Tel: 06-
20-252-0255

Kiadó bútorozott, gépesített, különálló 
kertes kis ház Sashalmon, jó közleke-
désnél, rendszerető, fizetőképes egy 
személy vagy pár részére. Külön mérő-
órák, konvektoros, kis rezsi. Tel: 06-30-
579-0374

Állás, munka
OttHOn végezhető munkát kínálok. 
Tel: 06-70-246-0979

óvOdánKba gyermekszerető óvoda-
vezetőt, vagy óvodapedagógust, akár 
nyugdíjast, gyakornokot is, teljes mun-
kaidőben keresünk, Csömörre. Tel: 06-
30-539-0883

Kutyavezetőt keresünk! Kistarcsai 
szolgálati kutyakiképző iskolába napi 5 
órás munkaidőre kutyavezetői feladatok 
ellátására keresünk munkatársat. Érdek-
lődni telefonon a 06 20 9418 038-as 
számon!”

GyermeKFelüGyeletet, idős-
gondozást vállalok. Tel: 06-20-465-9834

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

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

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

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

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

FiatalOs, nyugdíjas hölgy takarítást, 
vasalást, idős és gyermek felügyeletét 
vállalja. Bevásárlás, orvoshoz való elkí-
sérést is. Tel: 06-20-426-8302

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

Adásvétel
Készpénzért veszek bútorokat, 
dísztárgyakat, írógépet, varrógépet, szőr-
mét, bundát, lemezeket, hangszereket, 
könyveket, porcelánokat, festményeket, 
órákat, csipkét, bizsukat, kitüntetést, ré-
gi pénzt, képeslapot, teljes hagyatékot, 
díjtalan kiszállással.  Tel: 06-20-597-8280

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!

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

Jármű

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

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

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

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 

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
erzsébet-liGet leGszebb ré-
szén 43 m2-es, 2 szobás lakás eladó. 
Tel.: +36 30 3011-926

KözpOnti helyen, 205 nm-es színvo-
nalas üzlethelyiség, eladó akár megoszt-
va is. Irányár: 57.500.000.- Ft. Tel: 06-
30-222-6247

eladó Rákosszentmihályon (Ferenc 
u.) 150 négyszögöles telken 3 szobás, 
étkezős+konyhás, klímás, 96 nm-es csa-
ládi ház. 20 nm garázzsal alápincézett. 

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. 12. szám  
2019. december 11.

Felelős szerkesztő:  
Szőke Katalin

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

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

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

Nyomtatás:  
Mediaworks Hungary Zrt. 
1222 Bp. Campona u. 1. 
Felelős vezető: Bertalan László 
nyomdaigazgató

H H  1 6 - 1 4  A P R Ó

Következő lapszámunk január 22-én,  
szerdán jelenik meg.

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

Ingyenes kiosztás az Örs vezér terén januárr 27-én 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.

dezés. Ingyenes felmérés! „Mindent és 
mindenkor!” Molnár József, tel: 06-30-
95-93-804

FaKiváGást, Gallyazást válla-
lunk zöldhulladék elszállítással. Tel: 06-
70-391-0259

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

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-

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-
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

A-Z Irodacentrum: irodatechnika, 
fénymásolók, karbantartás.  

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

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

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

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 Sashalmi Csemege 
mellett, a Thököly út 11. szám alatt. Nagykerekű bevásárló kocsik, csú-
szásgátlók, fürdőszobai kilépők és szőnyegek, többféle kültéri lábtörlő, 
sálak. 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. 
Kínálatunkban minőségi inox edények, serpenyők, katalógusból rendelés-
re 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

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

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

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

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

sóder, HOMOK, TERMŐFÖLD, tör-
melék szállítása lenyitható 5-6-7-8 köb-
méteres konténerekkel. XVI. kerületiek-
nek 10% kedvezmény! Király Sándor, 
1161 Milán u. 16. Tel: 06-30-9483-754, 
405-4231

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

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 dugulás-
elhárítás,  csőtörés-bemérés!  Család-
barát árak és szolgáltatás. 10% nyug-
díjas kedvezmény. Munkavégzés rövid 
határidővel, rugalmas, megbízható 
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, 

Weboldalak tervezése,

elkészítése
teljeskörû ügyintézéssel.

www.web16.hu

info@web16.hu

HONLAPKÉSZÍTÉS
garanciával

Tel: 06 (30) 873-3511

Újdonságok a Sashalmi Könyvtárban
Felnőtteknek ajánljuk: Frei Tamás: Bábel; Jakupcsek Gabri-

ella: Nagy levegő; Nyári Krisztián: Életemnél is jobban; Margitay 
Richárd: A futballvilág hihetetlen történetei; Christopher Moore: 
Ördögöd van; Colson Whitehead: A földalatti vasút

Gyerekeknek ajánljuk: Elisabetta Dami: Geronimo Stilton, 
a jégpálya bajnoka; Marék Veronika: Kippkopp a hóban; Mester 
Kata: Kis karácsony, nagy karácsony; Annie Schmidt: Itt a Miku-
lás! – Janó és Janka; Alex T. Smith: A kisegér, aki elhozta a kará-
csonyt; Andrea Weller: Karácsony – Mi micsoda ovisoknak

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 

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

KereseK gluténmentes étrenddel kap-
csolatos kiadványokat. Tel: 06-30-734-
9904

terHessé vált cégét megvásárol-
juk! Magas házipénztár és tagi kölcsön 
nem akadály! Céges problémák megol-
dása: 30/345-4724

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

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

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

Szépség 
és egészség

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

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

KOzmetiKai szOlGáltatást és 
talpmasszírozást vállalok az Ön ottho-
nában. Tel: 06-20-465-9834

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

FérFi – női – GyermeKFOdrász 
HázHOz megy: 405-1753, 06-70-576-
2778

szépüljön az ÜNNEPEK ELŐTT 
az otthonában, kényelmesen! Precíz, 
munkájára igényes, 30 év gyakorlattal 
rendelkező kozmetikus házhoz megy! 
Hétvégén is! Tel: 06-30-381-2071

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

új szaKKépzett kerékpárszerelő 
Csömör, Kistarcsai út 9-ben. Nyitva: 10-
18-ig, szombaton 10-14-ig. Tel: 06-20-
336-1044

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

vállalKOzói apróHirdeté-
seK Felvétele: 06-20-412-6353, 
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

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: 2020. január 15.

HH Aprók az interneten

Álláspályázatok
A XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 

az alábbi szakmákban keres SZAKorVoSoKAT:
1. Radiológus szakorvos 
   Rész, vagy főállásban. Általános radiológiai  vizsgálatok végzésére
2. Radiológus szakorvos 
   Részállásban általános UH vizsgálatok végzésére 
3. Belgyógyász – angiológus szakorvos 
   Részállásban. Közalkalmazotti, vagy közreműködői jogviszonyban
4. Belgyógyász – endokrinológus  szakorvos 
   Részállásban. Közalkalmazotti, vagy közreműködői jogviszonyban
5. Nőgyógyász szakorvos 
   Részállásban, közalkalmazotti, vagy közreműködői jogviszonyban 
6. Fül-orr-gégész szakorvos, rendelésvezető főorvos 
   Elsősorban főállásban, de igény szerint részállásban is betölthető 
7. Sebész szakorvos 
   Általános sebészeti ambulanciára részállásban 
8. Szemész szakorvos 
   Részállásban . Előny: egynapos sebészeti gyakorlat. 
9. Gasztroenterológus szakorvos 
   Részállásban 

Érdeklődni  a +36 1 401 1342 telefonszámon,  
vagy a titkarsag@szakrendelo16.hu e-mail címen lehet. 

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 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.
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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.

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.

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.

Útitárs
nyuGdíjas bácsi keres nemdohányzó, 
jogosítvánnyal rendelkező, 25-50 éves füg-
getlen hölgyet kisérőként kaliforniai 10 napos 
útjára. Lehetőleg decemberben vagy január-
ban. Útlevél szükséges! Tel: 06-20-439-0133

Csömör, az édes falu – mézeskalácsból

57 négyzetméteres lakás 
21,8 millió Ft minimáláron

Budapest XVI. kerület, Margit utca 28. C. ép. 
1. ajtó alatti, 101474/C/1 hrsz-ú 57 nm területű la-
kás, a hozzá tartozó társasházi közös tulajdonból 
323/10000-ed tulajdoni hányad

100 négyzetméteres pince 
8 millió Ft minimáláron

Budapest XVI. kerület Szent István utca 42. 
szám alatti társasház 110211/0/A/5 hrsz-ú albérle-
tének és a hozzá tartozó 378/1000-ed eszmei há-
nyadának részét képező, 100 nm alapterületű pin-
ce, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint egyéb 
helyiség megnevezésű ingatlan.

1615 nm-es beépítetlen telek 
30,9 millió Ft minimáláron

Budapest XVI. kerület, Farkashida utca 1/B. 
szám alatti, 103191 hrsz-ú, 1615 nm, kivett beépí-
tetlen terület megnevezésű ingatlan.

849 négyzetméteres bezárt színház 
57,7 millió Ft minimáláron

Budapest XVI. kerület, Krenedits Sándor u. 3. 
szám alatti, 109941 hrsz-ú, 849 nm területű, ki-
vett színház megnevezésű ingatlan.

Az ingatlanok iránt érdeklődni lehet a XvI. 
kerületi Polgármesteri Hivatal Vagyonhasz-
nosítási irodáján, tel: 401-1484, 4011-400

Eladó önkormányzati ingatlanok

AdvENtI vÁSÁR kézműves termékekkel az Újszász úton, 
a veranda delikát mellett minden szombaton és vasárnap

Mézeskalácsból elkészítve látható Csö-
mör egy jelentős része a községi könyv-
tárban, köztük jelentősebb középületek, 
ismerős családi házak. Az alkotások a 
Csömöri Tót Hagyományaink Házában ké-
szültek több hónapos munkával, több év 

mézeskalács-házikó készítés tapasztala-
tait felhasználva (legfőbb összetevők: 70 
kg rozsliszt és virágméz.) A kiállítás de-
cember 20-ig tekinthető meg, egyben lici-
tálni is lehet a művekre, melyeket a nyer-
tesek december 21-én vihetnek haza.
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FÛTÉS
VÍZ – GÁZ

1162 Bp. Szlovák út 106. Tel: 402-1691, 402-1692

Nyitva: H-P: 7-17, Szo: 7-12 óráig

KIVITELEZÕKNEK KEDVEZMÉNY! • Ingyenes házhozszállítás

Vállaljuk fûtési rendszerek tisztítását,
átmosását kedvezõ áron!

Ajándékozzon gondoskodást!

12.500,-
XC70 szénmonoxid riasztó

Minden
Kedves Vásárlónknak

KELLEMES
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET

és BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁNUNK!

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: 402-07471161 Bp. Csömöri út 5.•Tel: 402-0747
www.hartmannkft.hu•hartmann@profigep.huwww.hartmannkft.hu•hartmann@profigep.hu

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és Boldog Új Évet kívánunk
minden Kedves Vásárlónknak!

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.

A koncertek két zeneteremben 20 órától egyidőben zajlanak
December 14., szombat:
 • Tunyogi Emlékzenekar koncert • Dusty Sound koncert
December 15., vasárnap, 18 órától!:
 • Shadow Hungary Band koncert • Tarnai Rock Band koncert
December 19., csütörtök: László Attila koncert (16 órától)
 • Superformance koncert
December 20., péntek:
 • Bajnok Rock Team koncert • Vincze Lilla és zenekara koncert
December 21., szombat:  • Rock Team koncert
December 22., vasárnap: • Dinamit koncert, vendég: Vikidál Gyula
December 23., hétfő: • Blues Life Band & Claptonmánia koncert
December 27., péntek:
 • Gesarol koncert • Hungarica – ünnepi évzáró koncert
December 28., szombat: Aradi&Varga SHOW (18 órától)
 • Deák Bill Gyula koncert • Blues Company koncert
December 29., vasárnap:
 • Kugli Évbúcsuztató klubkoncert • Dust N’ Bones koncert
December 30., hétfő:  • Évzáró P. Mobil koncert
December 31. – 2020. január 1.: Legenda Szilveszter 19/20
  Érzés, Retro Disco, Country
Január 3., szombat:  • Old Fox koncert • Missio koncert
Január 4., szombat:  • Bajnok Rock Team koncert
Január 10., péntek:
 • Moon Flower koncert • Shadows Hungary Band koncert
Január 11., szombat:
 • Party Face koncert • Mr.Basary Group koncert
Január 17., péntek: • Tompox koncert    • Dixis zenekari koncert
Január 18., szombat:  • Érzés koncert • Filtol koncert
Január 19., vasárnap: Dohászy Tibor, Nagy Laci és barátai dob show
Január 24., péntek:  • Hit Rock koncert • Bíborszél koncert
Január 25., szombat:
 • Retro Gang koncert (populáris rock!Queen) • GT Project koncert
Jegyek kaphatók a helyszínen vagy előrendelhetők a +36-30-793-
2834 vagy a +36-30-308-5976 telefonszámon.

Olimpikon karácsonyraMiközben azon izgulunk, 
hogy az olimpiai szereplésre 
esélyes kerületi sportolók kö-
zül kinek sikerül majd kvalifi-
kálnia magát a 2020-as tokiói 
Nyári Játékokra, egy olimpi-
kont szinte készen kaptunk. 
Mondhatnánk azt is, hogy a 
kerület legnagyobb karácsonyi 
ajándéka Péni István sportlövő 
Sashalomra való költözése volt. 
István ugyanis biztos olimpiai 
résztvevőnek számít, aki ráadá-
sul Tokióban is éremesélyesként 
versenyezhet majd.

– Bár az eddigi életem Zug-
lóhoz kötődött, oda születtem, 
ott jártam iskolába, eddig ott 
laktam és ma is ott, az UTE Me-
xikói úti lőterén edzek, mégis 
örömmel jöttem Sashalomra. A 
nagyapám és az édesanyám ré-
vén kötődtünk és kötődünk ma 
is az EMG gyárhoz, ipari telep-
hez, amely pont az új otthonom 
közelében van, így gyakorlati-
lag hazajöttem a kerületbe.

Péni István 2014 és 2017 után 
idén harmadszor érdemelte ki az 
Év Férfi Sportlövője kitüntető 
címet. Ehhez a díjhoz nagyban 
hozzájárult, hogy már február-
ban – a magyar sportolók közül 
harmadikként – olimpiai kvótát 
szerzett az indiai világkupán 
elért aranyérmével. Majd éves 
jó szereplését egy nyári minsz-
ki Európa Játékokon szerzett 
bronzéremmel tetézte. Nemrég 
a kínai Putijanban rendezett vi-
lágkupa-döntőben – mely ver-
senyre minden számban a világ 
16 legjobb sportlövőjét hívták 
meg – egy 2. és egy 4. helyezést 
ért el. Ráadásul mindkét sikert 
olimpiai számban aratta.

– Az idei évem nagyon moz-
galmas volt, rengeteget utaz-
tam, egy picit el is fáradtam a 
nagy menetelésben, aminek az 
Európa-bajnokságon ittam meg 
a levét, hisz ott nem sikerült 
döntőbe jutnom. Az olimpiára 
sokkal tudatosabban szeretnék 
majd felkészülni, kevesebbet 
akarok utazgatni, többet fogok 

edzőtáborozni, és megpróbálok 
a felkészülésem mellett másra, 
mint például az egyetemi tanul-
mányaimra is fókuszálni. A cél 
azonban mindenképpen a nyári 
tokiói szereplés lesz. Ezzel kelek 
és ezzel fekszem minden áldott 
nap. Bár tudom, hogy mi a cé-
lom és mit akarok elérni, azzal 
is tisztában vagyok, hogy min-
den majd ott és azon a napon 
fog csak eldőlni. Nagyon erős-
nek kell lennem mentálisan, és 
meg kell próbálnom az olimpiai 
rutinomat is minél jobban ki-
használni.

Péni István immár kertvárosi 
sportolóként szerepel majd feb-
ruárban a lengyelországi Euró-
pa-bajnokságon. Ezt követően 
az olimpiai kvótaszerzés hely-

színén, Új-Delhiben is lőállás-
ba áll majd, illetve áprilisban 
részt vesz a tokiói előolimpi-
án is. A Nyári Játékokon pedig 
várhatóan három számban, a 
10 méteres légpuskában, az 50 
méteres szabadpuskában és a 
mix versenyszámban (férfi – 
női vegyescsapatban) szurkol-
hatunk majd neki. Péni István 
juniorként mindent – világ- és 
Európa-bajnokságot, ifjúsági 

Péni István, az Év Férfi Sportlövője cím birtokosa a XVI. kerületbe költözött

olimpiát – megnyert, a felnőt-
tek között pedig a vébékről egy 
ezüstje, az Európa-bajnoksá-
gokról pedig két ezüst- és három 
bronzérme van. A riói olimpián 
legfiatalabb sportlövőként a 10 
méteres légpuskaszámban 13. 
lett, majd az összetett verseny-
ben az eddigi legjobb magyar 
eredménnyel 1172 körrel a 12. 
helyen végzett. 

Riersch Tamás

Uszodaigazgatói pályázat
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormány-
zat képviselő-testülete Pályázatot hIrdet a 
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 
ÜgyVezetőI tISztSÉgÉneK betöltésére meg-
bízási jogviszonyban. (kivonat a pályázatból)
Pályázati feltételek: felsőfokú (egyetemi, vagy főiskolai) vég-
zettség; büntetlen előélet; B kategóriás jogosítvány.
A pályázatnak tartalmaznia kell: 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány; eddigi szakmai tevékenységet bemutató 
részletes önéletrajz; iskolai végzettségről szóló oklevél hiteles 
másolata; vezetői program, a cég jövőbeli működésével kapcso-
latos szakmai helyzetelemzésre épülő részletes elképzelések
Előnyt jelent: hasonló területen uszoda vagy sportlétesítmény üze-
meltetésében szerzett tapasztalat; közgazdasági, műszaki, vagy jogi 
végzettség  széles, kiterjedt ügyfélkapcsolat; legalább 2 éves vezetői 
tapasztalat; menedzserszemléletű irányításban szerzett munkata-
pasztalat. Díjazás: bruttó 500.000 Ft + juttatások

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. december 20. péntek 12.00

(Részletes pályázati kiírás beszerezhető az önkormányzatnál.)



2019. december A Helyi Hírek közéleti melléklete

A XVI. kerületben nem hozott 
fordulatot az önkormányzati 
választás, ami Budapesten nagy 
fegyvertény az országot 
kormányzó pártok esetében. 
Megdicsérték a Fideszben?  

Az eredményt önmagában dicséret-
nek tartom. Az, hogy a Fidesz és a 
KDNP ismét bizalmat kapott a 
helyiektől, számomra azt igazolja, 
hogy a hitelesség, a stabilitás és a 
következetes munka a helyi politi-
kában is nagy érték. 30 éve ismer-
jük egymást azokkal a vezetőkkel, 
akik 2006 óta irányítják a XVI. 
kerületet. Közös a gondolkodá-
sunk, és töretlen az egymásba vetett 
bizalmunk. Ezt a csapatmunkát 
külső tényező is segíti, mégpedig a 
kerületi minimum. A Kertvárosban 
a különböző világnézetű képvi-
selők abban mindig egyetértettek, 
hogy a kerület az első, tehát a 
helyben élők érdekei előrébb valók 
a pártpolitikai csatározásoknál. Az 
önkormányzati választás eredmé-
nye újból megerősített abban, hogy 
a konszenzuskeresést rokonszen-
vesnek tartják az emberek. Hozzá-
teszem, hogy Zuglóban is szót 
értettünk az elmúlt években Kará-
csony Gergely polgármesterrel. 
Abban bízom, hogy utódjával, 
Horváth Csabával folytatódik a 
partneri viszony. 

Az Egészséges Budapest Prog-
ram keretében eredetileg idén év 
végére készült volna el a Jókai 
utcai rendelőintézet modernizá-
ciója. Mi a csúszás oka, és elég 
lesz-e az 1,2 milliárd forintos 
állami támogatás? 

2017-ben egy pályázattal és a 
kormánydöntéssel indult a projekt, 
és bár azóta valóban nőttek a kivite-
lezői árak, a csúszás fő oka, hogy a 
szakrendelő vezetése halad a 
korral. Menet közben úgy módo-
sultak a tervek, hogy ha már 
építünk, akkor építsünk egy 
„fullos” szakrendelőt. Elkészültek 
a bővített tervek, és sikerült 
meggyőznöm a kormányzatot 
arról, hogy biztosítson pluszforrást, 
így most már elindulhat a közbe-

Pluszforrást kapott a kerület a Jókai utcai szakrendelő korszerűsítésére, így bővültek, módosultak a tervek is, hogy a kertvárosiak jövőre 21. századi igényeket kielégítő, 
korszerű intézményt vehessenek birtokba. A Reformátorok téri játszóteret viszont már átadták, ahogy sorra vehetik birtokba az autósok az aszfaltozott földutakat is. 2019 
eredményeit és a következő évek terveit vettük sorra Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselővel. 

ÉVVÉGI MÉRLEG SZATMÁRY KRISTÓFFAL 

szerzés a kivitelező kiválasztására. 
A támogatás eredeti összege 1,2 
milliárd forint volt, amely 300 
millió forinttal emelkedik. Remé-
nyeim szerint 2021-re gy 21. száza-
di színvonalú, új ellátásokkal 
kiegészített szakrendelőt vehetnek 
igénybe a 16. kerületiek, akiknek a 
helyzete amúgy is speciális, hiszen 
itt nem állami, hanem önkormány-
zati fenntartású intézményről van 
szó. 

A másik nagy kerületi beruházás 
az elmúlt években a Reformáto-
rok tere volt, amelyet több 
lépcsőben fejlesztettek. Mi szólt 
az egyedülálló városfejlesztési 
beruházás mellett?

Néhány éve indult egy közös 
gondolkodás a polgármester úrral 
és a képviselőtársakkal arról, hogy 
a 16. kerületnek – amely több 
kisebb különböző településből jött 
létre az ’50-es években - szüksége 
lenne egy olyan szimbólumra, 
amely túlmutatva az egyes telepü-
lésrészeken közös identitást fejez 
ki. A reformáció 500. évfordulója 
mutatkozott végül egy olyan közös 
ügynek, amellyel Budapesten 
túlmutatva nemcsak egy országos, 
de egy nemzetközi vonalra is fel 
tudtuk fűzni a kerületet. Büszkék 
vagyunk arra, hogy Közép-Európá-
ban a miénk a legnagyobb emlék-
műve a protestáns felekezeteknek, 
Európában pedig Genf után a 
második legnagyobb. A feladat 
innentől már csak az volt, hogy ez 
ne egy öncélú park legyen, hanem 
töltsük meg olyan funkciókkal, 
amelyek odaviszik az embereket, 
élettel töltik meg a teret a minden-
napokban is. Erre mind a kilátó, 
mind a most átadott játszótér 
kiválóan alkalmas. 

Az óriáscsúszdákra az első 
körben sok panasz érkezett, a 
szülők balesetveszélyesnek talál-
ták. Javíttatta a kerület, de még 
mindig akad panasz. Átalakíttat-
ják újra? 

Biztos, hogy van tanulsága a törté-
netnek, de ezt szélesebb összefüg-

gésben kell levonni. A csúszdák 
egy ISO minősítéssel, a megfelelő 
szabványok szerint és jóváhagyá-
sokkal megterveztetett, kivitelezett 
és átadott eszközök. A felelősséget 
nem áthárítva, de hogy jöhetne egy 
polgármester vagy képviselő 
ahhoz, hogy egy tervező által 
megtervezett, minősítő által leiga-
zolt, majd megépített csúszdára azt 
mondja, hogy az így nem jó?! Az 
elejétől fogva ki volt írva, hogy 
kisgyerekek nem használhatják, 
vagyis a történtek a szülői felelős-
séget is felvetik, hogy mit enged-
nek meg és mit nem a gyerekeknek. 
Értelemszerűen azért nehéz a 
helyzet, mert egy ilyen átadón, meg 
utána, mikor a kisgyerek fel akar 
menni a csúszdára, akkor a szülők 
nagyrésze nem mondja azt, hogy 
nem mehet fel, teszem hozzá, az én 
gyerekem is ott volt a megnyitón, 
és ő is lecsúszott. Sőt, mi felnőttek 
csúsztunk le elsőként. Őszintén 
sajnálom, ha bárkinek bármi kelle-
metlenséget okozott a csúszda, 
ezért is gondolom, hogy a polgár-
mester úr, amikor jöttek a pana-
szok, jól tette, hogy minden enge-
dély és minősítés ellenére leállíttat-
ta, és a gyakorlati tapasztalatok 
alapján átterveztette a csúszdákat. 
Úgy tudom, hogy a panaszok nagy 
része ezután megszűnt, egy-két 
beírás van a polgármester úrnál. 
Ezeket is kivizsgáljuk, és ha az 
észrevételek tartósan megmarad-
nak, akkor természetesen újra 
hozzá fogunk nyúlni a csúszdák-
hoz. A játszótér egyébként szerin-
tem összességében jó döntés volt, 
az átadó óta látom, hogy nagyon 
sok kerületi szereti és használja. Ha 
egy 3 méteres csúszdát építettünk 
volna oda, akkor a játszótér az 
egyedieségét veszítette volna el, 
szóval a tanulság, hogy meg kell 
találni azt az egyensúlyt, ami az 
egyedieség és a biztonság között 
van.
 
Milyen kerületi beruházásokért 
lobbizik 2022-ig a kerületben? 

Én azt gondolom, a legnagyobb 
projekt a HÉV-metró összeköttetés. 
Bízom benne, hogy az új fővárosi 

vezetés, meg a BKV új vezetése is 
legalább annyira pozitívan áll 
ehhez a beruházáshoz, mint a 
korábbi. Már csak azért is, mert az 
összes HÉV-projekt közül szerin-
tem ez a legjobban előkészített, 
tehát ami 2022-ben már a befejezé-
séhez közeledhetne. Ha a terveknek 
megfelelően el tudna készülni ez a 
HÉV-metró összeköttetés, az egy 
minőségi változást hozna nemcsak 
az egész 16. kerület, de Gödöllő, 
Kerepes, Kistarcsa, sőt a szárnyvo-
nal miatt a 17. kerület, illetve Zugló  
számára is, hiszen a Veres Péter út 
és a Kerepesi út kocsiforgalmát is 
jelentősen csökkenthetné az átszál-
lás nélküli bejutás a városba. 
Magam is letenném az autómat az 
esetek 90 százalékában, ha a 
sashalmi HÉV megálló metrómeg-
álló lenne. Ezt a nagyprojektet 
emelném ki, emellett a következő 
években döntően a szociális és a 
szabadidős infrastruktúrát, lehető-
ségeket szeretnénk a 16. kerületben 
bővíteni. 

Miniszteri biztosként koordinál-
ja a Budapesti Útépítési Progra-
mot. Hol tartanak? 
Jól állunk, az idei, 10 milliárd 
forintos keret 95%-át felhasznál-
tuk, bár akadnak furcsaságok. 
Zugló vezetése végül nem pályá-
zott, más kerületek pedig – az 
önkormányzati választás után – 
visszavonták pályázatukat, amivel 
lemondtak az állami támogatásról. 
Döntésük okát nem ismerem, nem 
tudom, hogy a saját forrás hiánya 
vagy a választási ígéretek megvaló-
sításához szükséges pénzátcsopor-
tosítás áll-e a háttérben. A pályázók 
egységesen 200.000 forintot kaptak 
egy méternyi földút aszfaltozásá-
hoz. A tényleges költség ezt 
meghaladhatta, ha például az 
önkormányzat járdát vagy díszkivi-
lágítást is kialakított az érintett 
útszakaszon. 2020-ban folytatódik 
a program, a jövő évi költségvetés-
ben az Országgyűlés további 5 
milliárd forintot különített el a 
fővárosi földutak aszfaltozására. 

ÜNNEPRE KÉSZÜLVE
A keresztyén világban nincs még egy olyan ünnep, amelyet olyan 
intenzív várakozás kísér, mint a karácsonyt. Ebben a várakozásban 
egyszerre van jelen a titok, az izgalom és a rítus. A gyermekek minden 
évben azt latolgatják, hogy célba ért-e az angyalnak címzett levél. A 
felnőttek pedig minden évben előveszik a családi recepteket, hogy 
úgy főzzék meg a halat, úgy süssék meg a pulykát, és úgy készítsék el 
a bejglit, ahogy szüleiktől, nagyszüleiktől tanulták. Az adventben a 
mindennapok változatossága az állandósággal, a profán a szenttel 
vegyül. De minden eleme egy irányba kalauzol, mint egykor a betle-
hemi csillag. Mert az advent rendeltetése az, hogy jelezze a karácso-
nyi csodáig hátralévő időt. A mi családunkban is keverednek a világi 
és vallási hagyományok az ünnepi időszakban.

A karácsonyi menüt - benne a borlevest – mi is generációról generáci-
óra öröklődő receptek alapján állítjuk össze otthon. Az asztalt a féltve 
őrzött étkészlettel terítjük meg, és az ajándékozásnak is a megvan a 
maga rítusa. Szeretetünket csomagoljuk be ajándékainkkal a család-
tagjainknak, de ebből jutott a kertvárosi, nehéz sorsú családoknak 
összegyűjtött többezer cipősdobozba is. Külön öröm és büszkeség, 
hogy idén kerületünk közismert személyiségével, Bálint Gazdával 
közösen népszerűsíthettük az adventi adománygyűjtést. Ezek mind 
egy irányba vezetnek minket. Keresztyén emberként hiszek abban, 
hogy a Karácsony legfőbb ajándéka a Betlehemben testet öltött isteni 
kegyelem. Az a bizonyosság, hogy a Mindenható önmagát adta az 
általa teremtett emberért. Ezzel az üzenettel kívánok mindannyiunknak 
áldott, békés Karácsonyt és boldog új évet!

Szatmáry Kristóf
országgyűlési képviselő

A cikk a következő oldalon folytatódik
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JÁTÉKOS REFORMÁCIÓ

Rackabirkák, kárpáti borzderes szarvasmarhák, 
fürjek, fácánok, halastó, no és persze Bálint Gazda 
Gyümölcsöskertje. Idilli tanyasi élet és hangulat – a 
fővárosban. A fővárosi TÉR_KÖZ pályázat támogatá-
sával, a Naplás-tó környezetének felújítása részeként 
létrehozott kertvárosi tanyaudvar óvodások, iskolások 
kedvelt helyévé vált az elmúlt hónapokban.
 
A kertvárosi tanya ötletének előzménye egy tanösvény, 
amelyet még 2012-ben hozott létre a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálat a Naplás-tónál. A siker ösztönözte őket arra, 
hogy nagyot álmodjanak, és a környezettudatos nevelés 
részeként létrehozzanak Budapesten egy olyan helyet, ahol 
a gyerekek testközelből ismerhetik meg az őshonos állato-
kat, kertészeti kultúrákat. Az elképzelést a XVI. kerületi 
önkormányzat felkarolta, a fővárosi Köztér pályázat segít-
ségével pedig az idén 10 éves őrszolgálat kertvárosi tanya-
udvara ősszel megnyílt a nagyközönség előtt. Vállalásuk 
nem kevés: óvodásoknak, iskolásoknak tartanak foglalko-
zásokat, amelyeken a gyerekek különleges élményekkel 

gazdagodnak. A tarka lakossággal feltöltött baromfiudvar, 
a rackajuhok karámja és lakói, a dolmányos varjak, a 
fürjek, fácánok röpdéje, a galambdúc és a halastó már most 
is bőven ad látni- és tanulnivalót az érdeklődőknek, jövőre 
azonban az itt kialakított közösségi kertekben már saját 
terményeiket is megkóstolhatják a gyerekek, és ahogy a 
fák megnőnek, megkezdődhet a szüret a tanya részét 
képező Bálint Gazda Gyümölcsösében is. A Sarjú utca és 
a Szilas-patak menti kiserdő között kialakított tanyaudvar  
2020 nyarára készül el teljes egészében, jövőre lesz helyük 
a mangalicáknak és a libáknak, kacsáknak is. 
A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat mögött eseménydús 
évtized áll. Az elkötelezett természetvédők ma már öt 
kerületben veszik fel a harcot az illegális szemétlerakók, a 
kábelégetők és más természetkárosító magatartást tanúsí-
tókkal szemben. Kezdetben a XVI. és XVII. kerületi 
mezőőrei egyesítették erőiket, a X., XV. és a XVIII. kerü-
letiek később csatlakoztak hozzájuk. Eredményeikhez 
apró lépések vezetnek, mindennapi tevékenységük sikere 
az egyre tisztább közterület.

Vegyük először az első kalapot! Rekultivál-
nánk a MÁV Építők területét, az egyre 
eredményesebb röplabdázóinknak új edző-
csarnokot- és versenycsarnokot építenénk, 
felújítanánk a fedett teniszcsarnokot, a 
birkózócsarnokot, a felnőtt futballcsapatunk 
pályájának lelátóját pedig újjáépítenénk. 
Ami pedig a közösségi beruházásokat illeti: 
a környék közlekedését javítaná a MÁV 
Építők területére tervezett, 800 férőhelyes 
P+R mélygaráz, amely fölé 4-5000 férőhe-
lyes konferencia- és sportcsarnokot építe-
nénk, de csak akkor, ha Budapest új vezeté-
se támogatja azoknak a nemzetközi sporte-
seményeknek a megrendezését, amelyekhez 
az előző vezetés hozzájárult. Közösségi 
célokat is szolgálna a BVSC uszodájának 

Ha a pályázatok összértéke meghaladja a 
keretösszeget, a kormány kipótolja a hiányzó 
pénzt. Így nem fordulhat elő, hogy nyertes 
pályázat megvalósítására ne legyen forrás.

Ugorjunk Zuglóba, ahol Ön az országo-
san ismert BVSC elnöke. A sportklub 
látványosan fejlődik a tao-támogatások-
nak köszönhetően. Mik a tervek a követ-
kező évekre?

Folytatjuk a 2017-ben elkezdett infrastruk-
turális fejlesztéseket, a terveket hamarosan 
letesszük a kormány asztalára. Ezek között 
szűken vett sportfejlesztések és távlati, 
közösségi beruházások egyaránt vannak. 

bővítése egy rekreációs részleggel, ahogy 
egy sportkollégium létesítése is. A nagyon 
távlati terveinkben szerepel egy szálloda 
építése is, amelyre előbb-utóbb akkor is 
szükség lesz, ha a Városliget átalakítása 
csak részben valósul meg. Egyébként a mi 
átfogó célunk, és ezt minden beruházásnál 
szem előtt tartjuk, hogy a BVSC legyen az 
első zöld sportklub Magyarországon. Ennek 
megvalósítása az energiahatékonysági beru-
házásokkal már megkezdődött, és ezt 
szolgálja a geotermikus hőenergia hasznosí-
tása is, amellyel létesítményeink fűtését 
oldjuk meg már 2020-tól.

A fejlesztések eredménye megmutatkozik 
a BVSC taglétszámának növekedésében? 

Igen. Amikor 2010-2011-ben átvettük a 
klub vezetését, 6-700 igazolt versenyzője 
volt a BVSC-nek. A létszámot megtripláz-
tuk, ami az utánpótlásban elért eredménye-
inkben meg is mutatkozik. Ha pedig a 
további fejlesztések megvalósulnak, remé-
nyeink szerint 3-3500 sportolónk lehet.       

Mit vár jövőre, a tokiói olimpián? 

Abban bízunk, hogy több szakosztályunk-
ból – vízilabda, úszás, vívás, birkózás, 
karate - is részt vesznek a BVSC sportolói 
az ötkarikás játékokon. 6-10 versenyzővel 
már elégedett lennék. Természetesen – mint 
minden sportvezetőnek – nekem is az érem-
szerzés az álmom.  

BÁLINT GAZDA 
GYÜMÖLCSÖS-
KERTJE
Facsemetesor tiszteleg és állít örök 
emléket a tanyaudvarban Bálint 
Györgynek. A legismertebb magyar 
kertész, akit százezrek szeretnek, 
100. születésnapjára kapta ajándék-
ba a 16. kerülettől a róla elnevezett, 
különleges gyümölcsöskertet. A 
bejáratnál felállított tábla a névadó 
életútjára utal, és az általa kifejlesz-
tett karcsú orsóforma metszési mód 
leírását is bemutatja a látogatóknak. 
A gyümölcsfák első metszését 
Bálint Gyuri bácsi maga végezte el.

TANYA A VÁROSBAN

ASZFALTOZZÁK A 
BUDAPESTI FÖLDUTAKAT
Sorra adták át idén a leaszfaltozott fővárosi 
földutakat. Eddig 10 milliárd forint jutott a célra, 
a pénzből 215 út kapott aszfaltburkolatot, közel 
47 kilométer hosszúságban – jövőre pedig újabb 
5 milliárd forintos keret nyílik meg. A Budapesti 
Útépítési Programot a Fidesz fővárosi szervezete 
kezdeményezte, és harcolta ki hozzá a kormány-
zati támogatást. Szatmáry Kristóf országgyűlési 
képviselő miniszteri biztosként felel érte.
A közép-európai térséghez képest a magyar főváros 
úthálózatának minősége jónak mondható, ám a 

nyugat-európai városokkal összevetve már nem ez a 
helyzet. Az ok több évtizedes: 1950-ben Nagy-Bu-
dapest létrehozása, öt település fővároshoz csatolása 
közigazgatási döntés volt, ám azt évtizedeken 
keresztül nem követte infrastrukturális fejlesztés. 
Így a XVI., XVII., de Újpesten, Csepelen, Óbudán, 
Budafokon, sőt a belsőbb kerületekben, Kőbányán, 
vagy a XIV., XI. kerületben is előfordulnak földu-
tak. A Fidesz budapesti választmánya 2016-ban 
vetette fel a kérdést, 2018 márciusában pedig már 
megvolt a kormányzati döntés  a projekt elindulásá-
ról. A 2019-es központi költségvetésben  pedig 10 
milliárd forintos költségvetési forrást rendeltek 
hozzá, a program koordinálását pedig Szatmáry 
Kristóf vállalta. Négy ütemben írtak ki pályázatot a 

budapesti kerületek számára, amelyen 13 kerület 
több mint 200 földút leaszfaltozásához nyert támo-
gatást. Ennek eredményeként idén már megkezdőd-
hetett a korszerű burkolatot kapott utak átadása, 
mégpedig elsőként a XVI., a XVIII. és a XXII. kerü-
letben. Az útépítések folytatódnak, a jövő évi költ-
ségvetésben a kormány újabb 5 milliárd forintot 
biztosított a célra, így a belterületekről fokozatosan 
eltűnhetnek a múltat idéző utak, amelyek nemcsak 
aszfaltburkolatot kapnak, de biztosított lesz a csapa-
dékvíz-elvezetés is. 

A XVI. kerület 1,2 milliárd forint állami támogatás-
ból gazdálkodhat, melyhez 100 millió forint önerőt 
tett hozzá az önkormányzat.   Így 11 földút aszfalto-

zására nyílt lehetőség közel 6 kilométer hosszan.  
Hat út már készen van, öt esetében a munkálatok 
még tartanak. A XVI. kerületben egyébként 
2006-ban a belterületi úthálózat 27 százaléka volt 
földút, ez az arány mára 1 százalékra csökkent. A cél 
pedig az, hogy a Kertvárosban, ahol a probléma nap 
mint nap többezer embernek okoz nehézséget, 
2021-re már egyetlen földút se legyen. 

A Budapesti Útépítési Program kerete pluszforrást 
jelent az érintett önkormányzatoknak, a települések 
önerőből nem tudnák pár év alatt elvégezni a földu-
tak felszámolását. Az erre szánt összegeket viszont 
így más fejlesztési célokra fordíthatják.

„Testünk a kert, akaratunk a 
kertész.” – veti oda Jago a 400 éve 
írt Othelloban. Shakespeare szelle-
mes mondásának trendi megfelelő-
je a mai korban az egészségtuda-
tosság. Mert testünk és lelkünk 
ápolásáért valóban felelősek 
vagyunk. Ám a baj akkor is bekö-
vetkezhet, ha annak megelőzéséért 
minden tőlünk telhetőt megte-
szünk. Ilyenkor számít igazán, 
hogy a társadalombiztosításra 
befizetett forintjainkért milyen 
ellátást kapunk. Mivel a Kertvá-
rosnak saját kórháza nincs, a kerü-
let vezetése a járóbeteg-ellátás 
korszerűsítésével emeli az egész-
ségügyi szolgáltatás színvonalát. 
A szakrendelők 30 szakágban 

nyújtanak ellátást – a röntgentől- 
és ultrahangtól kezdve az egyna-
pos sebészeten át a diétás tanács-
adásig. Az elmúlt években a kerü-
let vezetése valamennyi rendelőt 
felújíttatta. A cinkotai városrész 
pedig saját egészségházat kapott, 
amelyet júniusban adtak át. A 
modern műszerekkel felszerelt 
egészségügyi intézmény több mint 
10 ezer embernek biztosít 21. 
századi színvonalú egészségügyi 
ellátást. 

A Jókai utcai rendelőintézet 
modernizációjára régóta várt a 
Kertváros 75 ezer lakója. Az 
elavult orvosi eszközöket lecseré-
lik, az épületre új szintet húznak, 

hogy jusson hely a két új tornate-
remnek és a korszerű műtőblokk-
nak. Bővítik – a többi között - a 
kardiológiát, az egynapos sebésze-
tet és a gasztroenterológiát, így a 
rendelőintézet jóval több beteget 
láthat el, mint most. Ennek 
köszönhetően rövidebbek lesznek 
a várólisták. A rendelőintézet 
felújítása a Kertváros történetének 
legnagyobb egészségügyi beruhá-
zása, amelynek megvalósítását a 
kormány 1,5 milliárd forinttal 
támogatja az Egészséges Budapest 
Programhoz kapcsolódóan. Ehhez 
az összeghez tett hozzá a kerületi 
önkormányzat további 120 millió 
forintot. A Szakrendelő így össze-
sen 1,6 milliárd forintból 2021-re 
készül el. Az Egészséges Budapest 
Programot egyébként 2017-ben 
hirdették meg a budapestiek és a 
főváros vonzáskörzetében élők 
egészségügyi ellátásának javítására.        

MINŐSÉGI ELLÁTÁS

Kedvességgel többre megy a szülő, mint 
vasszigorral. Luther Márton, a reformáció 
atyja is azt vallotta, hogy a gyermek 
könnyebben tanítható meg az Isten és az 

embertársak iránti tiszteletre, ha a nevelés 
során örömökkel és élményekkel gyarapo-
dik. Ez a szellemiség vezette a Kertvárosi 
Önkormányzatot, amikor a Reformátorok 

terének bővítéséről határozott. A sashalmi 
projekt 2. üteme idén indult, és a kivitele-
zők fél év alatt végeztek is a munkával. Az 
emlékparkot családi szabadidőparkká 
formálták, olyan közösségi térré, ahol a 
szülők, nagyszülők kávé mellett beszélget-
hetnek egymással, miközben gyermekeik, 
unokáik a játszókertben és a kalandpályán 
teszik próbára ügyességüket. A beruházás 
közel 400 millió forintos költségét szinte 
teljes egészében kormányzati támogatásból 
fedezték. „A városfejlesztésben a Reformá-
torok terének ízléses kialakítása példaér-
tékű a többi fővárosi kerület számára. A 
XVI. kerületi önkormányzat megmutatta, 
hogy látványos eredmény érhető el akkor, 
ha egy helyhatóság az együttműködést 
keresi a kormánnyal.” – hangsúlyozta az 
októberi átadó ünnepségen a Miniszterel-
nökséget vezető Gulyás Gergely, aki maga 
is gyakorló református. 

Az emlékpark ötletgazdája a kerület 
országgyűlési képviselője, Szatmáry 
Kristóf volt. A fideszes politikus szerint a 
sikeres városfejlesztés „motorja” az erős 
elkötelezettség. „A lokálpatrióta polgárok-

nak tudniuk kell, hogy álmaik megvalósítá-
sában a kerület vezetése biztos partner. A 
Kertvárost olyan politikusok irányítják, 
akik meghallgatják és meg is hallják a helyi-
ek szavát.” – fogalmazott Szatmáry Kristóf. 
A Reformátorok terének 1. üteme 2017 
októberében, a reformáció emlékévében 
zárult. Az 500. évforduló tiszteletére 
avatták fel az emlékparkot, ahol Luther 
Márton, Kálvin János és a magyarországi 
protestánsok szabad vallásgyakorlását 
megteremtő Bocskai István fejedelem 
szobra látható. „Lutherben a forradalmárt, 
Kálvinban a puritán hittudóst, Bocskaiban 
pedig a hazáját féltő, győztes uralkodót 
öntöttem bronzba. Ők hárman az időtálló 
eszmék hírnökei a 21. századi hókonzum-
kultúrában.” – vallott korábban a kompozí-
ció üzenetéről R. Törley Mária szobrász-
művész.  A kerület vezetői már 2017-ben 
elkötelezték magukat a Kárpát-medencé-
ben egyedülálló park bővítése mellett. 
Hisznek abban, hogy ha a játszótérről haza-
felé menet a felnőttek mesélnek Lutherről, 
Kálvinról és Bocskairól, a gyermekek 
megértenek valamit a reformáció társada-
lomformáló eszmeiségéből.   

Új egészségház Cinkotán, korszerűsített rendelőintézet a Jókai utcá-
ban. A Kertváros történetének legnagyobb egészségügyi beruházá-
sát valósítja meg a kerület vezetése a kormány támogatásával. A 
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat szakrendelője az Egészséges 
Budapest Program részeként újul meg. Cinkotán az önkormányzat 
saját erőből épített két szintes egészségházat.  

Gyermekzsivaj teszi teljessé Luther, Kálvin és Bocskai eszmeiségét a Reformátorok 
terén. Az októberben felavatott játszótér valódi közösségi térré formálta a 
Kárpát-medencében egyedülálló emlék- és szabadidőparkot. A felnőttek kávé mellett 
beszélgethetnek, miközben gyermekeik, unokáik önfeledten ugrálnak a trambulinon, 
csúsznak a drótkötélpályán vagy a biztonságossá tett óriáscsúszdákon.   

Az Egészséges Budapest Program keretéből jutott félmilli-
árd forintos fejlesztési támogatáshoz a Zuglói Egészség-
ügyi Szolgálat. Ebből újult meg a szolgálat Örs vezér téri 
szakrendelőjének informatikai rendszere, a digitális 
röntgentechnológia, valamint kiépültek az ezekhez 
kapcsolódó munkaállomások és az archiváló rendszer. 
Kiépül a digitális diagnosztikai rendszer a Hermina úti 
szakrendelőben is, az informatikai és betegirányító 

rendszer pedig megújul. A fejlesztés részét képezi négy-
dimenziós kardiológiai, ultrahang- és fizikoterápiás 
készülék beszerzése is. 
A Bethesda Kórház új épülettömbbel bővül. A héteme-
letes, 1200 négyzetméteres modern szárnyban új 
szülészeti-nőgyógyászati egységet és gyermekpszichi-
átriai osztályt alakítanak ki, illetve létrehoznak egy 
koraszülött-intenzív centrumot is.

ZUGLÓBAN IS FEJLESZTIK AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKET

BŐVÜL ÉS MEGÚJUL A PEST
MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ
Több milliárd forintból korszerűsítik 
a kistarcsai kórházat, amely a XVI. 
kerület és Zugló lakosságának fekvő-
beteg-ellátásának egy részét is végzi. 
Az energiahatékonysági beruházások 
már a végéhez közelednek: mintegy 3 
milliárd forintból cserélik a nyílászá-
rókat, szigetelnek és modernizálják a 
kazánrendszert.  Emellett karácsonyra 
megújul a nővérszálló és a szülésze-
ti-nőgyógyászati osztály. A beruházá-

sok azonban folytatódnak. Az Egész-
séges Budapest Program keretéből 1 
milliárd forint jut műszerbeszerzésre, 
a tervezett gépek-berendezések 
harmadát már meg is vásárolta a 
kórház. Ezzel párhuzamosan pedig 
elkezdődött az intézmény bővítésének 
a terveztetése is: 2 új épület szolgálja 
majd a betegek ellátását, miközben 
megújulnak a kórház régi, még nem 
korszerűsített részei is. 
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Munkanapcserék jelölése

Nyári id.

Téli id.

Minõségi

üzemanyagok

Csömöri benzinkút

Ikarus benzinkút

kedvezõ áron!

Kulturált kiszolgálás

BENZIN

Csömör, Major út 0182/11

Bp. XVI. Arany J. u.

Nyitva minden nap 06-22

Nyitva H-P 06-20, Szo:06-16
(a SPAR-ral szemben)

1163 Kövirózsa u. 8/c

Sörözõ, étterem
rendezvénytermek

koncertekkel

1165 Bp. Veres Péter u. 197.
Telefon: 20/961-6820

Csapolt Legenda sörök, Bowling,
Biliárd, Céges rendezvények,

névnap, szülinap, osztálytalálkozó

Legenda Bowling Club

Legenda Sörfõzde CenterLegenda Sörfõzde Center

Asztalfoglalás: 30/7932-834Asztalfoglalás: 30/7932-834

Videoszalagok, hangszalagok,

diaképek DIGITALIZÁLÁSA
hanglemezek, fényképek,

XVI. Hermina út 16. (bejelentkezésre)
Ferenci Videó: 20/9392-658

Emlékmentés

Játékbolt

1163 Bp. Veres Péter út 99.

Webáruház: 06-20-433-7841
Tel: 06-20-263-3836, 06-1-604-7219

Társasjátékok, logikai, készségfejlesztõ
és oktatójátékok, kreatív játékok, építõ-
és fajátékok, tudományos és mozgásfej-
lesztõ játékok, stb... • Játék kölcsönzés

okosjatek.huokosjatek.hu

A legjobb fejlesztõ játékok boltjaA legjobb fejlesztõ játékok boltja

Erzsébetligeti UszodaErzsébetligeti Uszoda
1165 Újszász u. 106-108. Tel: 402-2148

1162 Segesvár u. 16. Tel: 402-2175

uszoda, szolárium, szaunák,
merülõmedence, aquafitness, sószoba,

masszázs, jóga, fitness, fodrász, kozmetika

Szentmihályi UszodaSzentmihályi Uszoda

uszoda, szauna, szolárium

Gyermek és felnõtt úszásoktatás
mindkét uszodában

Gyermek és felnõtt úszásoktatás
mindkét uszodában

aquafitness, masszázs, jóga, fitness,

fodrász, kozmetika, bébiúszás

Torony Patika  Csömöri út 117.

Tel: 401-0303 H-P: 830-2030, Szo: 9-14

Pallasz Athéné Patika Tel: 405-6097

Rákosi út 90. H-P: 730-1930, Szo: 8-12

Nagyicce Patika,    Tel: 401-0078

1163 Veres P. u. 11. H-P: 8-20, Szo: 8-13.

Sashalom Patika  A Sashalmi HÉV-

1163 Veres P. út 32-34.  állomás mögött
H-P: 8-20 óráig Tel: 403-5894

Sas Gyógyszertár  H-P: 8-19, Szo: 8-12 

1163 Margit u. 1. (a piacnál) T: 403-7303

Vidámvásár Patika H-P: 8-20, Szo: 8-12

1164 Vidámvásár u. 2.  T: 400-3326

Park Patika H-P: 8-19, Szo: 8-12

1165 Diósy L. u. 5.  Tel: 407-0971

Corvina Patika H-P: 8-20

1165 Hunyadvár u. 43/B. T: 407-2970

G YÓ G YS Z E R TÁ R A K
Ügyeletes patikák (0-24 óráig):
Veres Péter út 11.,    Tel: 401-0078
a XVI. kerület hivatalos ügyeleti gyógyszertára

Örs vezér téri SzTK,  Tel: 221-3861

Felnőtt orvosi ügyelet 
(déli, éjszakai, hétvégi) 

1165 Benő u. 3.  Tel: 06-70-370-3104

Gyermek orvosi ügyelet 
(éjszakai, hétvégi) Tel: 264-3314

XVI. kerületi Szakrendelő: 
XVI. Jókai u. T: 401-1300

Hősök terei rendelő: 405-7688

Tüdőgondozó (Hunyadvár u.) 407-2612

Péterfy Sándor utcai Kórház 

Tel: 461-4700, 321-1910, 342-7520

Kistarcsai Flór Ferenc Kórház 

 Tel: 06-28-507-600, -507-700

Heim Pál Gyermekkórház 

1089 Üllői út 86. 

 Tel: 210-0720, 459-9100

XVI. kerület
XVI. kerületi Kormányablak 

1165 Baross Gábor u. 28-30. 
Okmányiroda:  Telefon: 1818
H: 7-17; K: 8-16; Sz: 12-20; Cs: 8-16; P: 8-14
Foglalkoztatási Osztály, T: 403-0002
1105. Kőrösi Csoma S. u. 53-55.

Corvin Művelődési Ház 
Erzsébetligeti Színház T: 401-3060

XVI. ker. Rendőrkapitányság 

 Tel: 407-8455, 407-0767

TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 
Szociális étkeztetés; Idősek klubja
XVI. Veres P. u. 109. 407-2816

XVI. Vidámvásár u. 7. 400-3198

XVI. János u. 49. 405-4615

Érsekújvár u. 7-13. 401-0516

Nyugdíjasok Segítő és Szállító
Szolgálata:  407-2008, 407-2812

XIV. kerület
Polgármesteri Hivatal 
1145 Pétervárad u. 2. T: 467-2300
hivatal@zuglo.hu T: 8729-100

XIV. kerületi Kormányhivatal 
1145 Pétervárad u. 11-17. 
 Tel: 550-1858, 

XIV. ker. Rendőrkapitányság 
 központ: 461-8162
Felnőtt orvosi ügyelet:  
1146 Hermina út 7. (éjszakai, hétvégi) 
 Tel: 220-6693
Gyermek orvosi ügyelet: 
(éjszakai, hétvégi) 1138 Révész u. 10-12.

 Tel: 349-8601

Cserepesház Tel: 383-1341

Főpolgármesteri Hivatal 
V. Városház u. 9-11. Tel: 327-1000

Földhivatal (IV-VII. és XIII-XVII. ker.) 
1149 Bosnyák tér 5. Tel: 422-4510

NAV (APEH) Ügyfélszolgálat 
XIV. Gvadányi u. 69. Tel: 467-7100

MÁV belföldi és nemzetközi  
tudakozó  Tel: 349-4949

Volánbusz  Tel: 382-0888

BKK INFO: 325-5255, 461-6500

Bejelentések a Fővárosi Ügyeleti
és Irányító Központba (FÜIK)
Gázszivárgás, Vízcsőtörések,
Közvilágítás, Épületomlás, Úthibák,
Jelzőtábla-hiány, Kóbor állatok:
FÜIK tel: 301-7500 (0-24h)
Kóbor kutyák, kóborló macskák 
elszállítása  Tel: 280-6832/4 m.

Elmű-Émász  T: 06-80-38-39-40

Kéményseprők:  Tel: 999-0664

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
1163 Havashalom u. 43.   4011-400 

H: 13-1730, Sze: 8-16, P: 8-12

Postahivatalok 1165 Jókai u. 2/B. 
 H-P: 8-20, Szo: 8-14 óráig

1161 Rákosi út 99-101. 
 H-P: 8-19, Sz: 8-12

Auchan Liget Posta T: 28/887-685

TESCO Fogarasi Posta  T: 422-1657

1165 Zsélyi Aladár u. 6. • Bemutatóterem: 1072 Klauzál tér 9.

Alapítva 1946

Kárpitos bútorkészítõ és kereskedõ Bt.Kárpitos bútorkészítõ és kereskedõ Bt.

www.mihalybutor.huwww.mihalybutor.hu

• Stíl és modern bútorok készítése, javítása• Stíl és modern bútorok készítése, javítása
• Antik és bõr bútorok restaurálása,• Antik és bõr bútorok restaurálása,
asztalos munkával, bútorszövettelasztalos munkával, bútorszövettel

Tel/Fax: 321-0383, mobil: 30/954-1727

Teljes cukrászdai
kínálat!
Magas színvonalú

cukrászati
háttérrel!

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

Vári Cukrászat
1163 Sárgarózsa u. 17.

Szlaukó György

Bp. XVI. Vidámverseny u. 10.

400-0083

06-20/9629-328

Sóder, homok szállítása
Konténeres sittszállítás

Gépi földmunka

1164 Bp. Felsõmalom u 5-7.
Tel: 401-0300

Fehér Edit bölcsõdevezetõ

Idõszakos gyermekfelügyelet

Játszóház • Sószoba

Játékos gyemektorna

Baba-mama muzsika

Idõszakos gyermekfelügyelet

Játszóház • Sószoba

Játékos gyemektorna

Baba-mama muzsika

a lakosság számára

Napsugár Bölcsõde

szolgáltatásai

Ferenci
András

masszőr
Tel: 06-20-472-1223

F
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SZÉT VAGY ESVE? ÉN ÖSSZERAKLAK...SZÉT VAGY ESVE? ÉN ÖSSZERAKLAK...

Kertvárosi Kávézó

Reformátorok terén, a Kilátónál
Keressen a Facebookon is!

Várjuk minden nap!

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