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A Csömöri Auchanban
november közepétől
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Újévi interjú Kovács Péter polgármesterrel

5 év 6 hónapot kapott A zebrán történt gázolás után 
a szélvédőbe szorult gyalogossal 
elautóztak a Kerepesi úton

a kokainos gázoló

mÉDia- és saJtÓReFeRenst keres  
a XVi. kerületi Polgármesteri hivatal!

Befagyott a Naplás-tó

Trianon – hogyan 
jutottunk odáig

3. oldal

Nagy népszerűségnek örvend a tó tükörsima jege a té-
li sportok kedvelőinek körében, a jégen való tartózko-
dással kapcsolatos szabályokat tekintjük át a 11. oldalon
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Az elütött gyalogossal a szélvédőben menekültek

Egy Füredi utcai, harmadik 
emeleti lakó nem adott életjelet. 
Rokon kérésére erővel hatoltak 
be december 19-én délután.

Január 1-jén erővel ment be 
a raj egy Thököly úti lakásba, 
bent egy elhunyt személyt ta-
láltak.

Január 4-én délelőtt egy Eg-
ressy úti lakást törtek fel a tűz-
oltók a rendőrség kérésére.

Betegmentés
Január 2-án délután comb-

nyaktöréses beteget hoztak le a 
mentőknek egy Hungária kör-
úti, harmadik emeleti lakásból.

Január 4-én egy Bánki Donát 
utcai ház harmadik emeleté-
ről szállítottak le egy beteget a 
mentősöknek.

Őrizetlen tűz
A városligeti Dvorzsák sé-

tányon magukat ligetvédőknek 

nevező hajléktalanok étkezés 
céljából tüzet gyújtottak, majd 
őrizetlenül hagyták. December 
19-én délelőtt oltotta el a raj.

Cserépkályha
Egy Torontál utcai, harmadik 

emeleti lakás szobájában egy 
négyzetméteren égtek a tárgyak 
a cserépkályha mellett decem-
ber 17-én délután.

Közlekedési mentések
Egy VW típusú személygép-

kocsi útpadkának ütközve fel-
borult december 14-én éjjel a 
Hungária körút 117. előtt. Veze-
tője nem sérült meg, a rendőrök 
vérvételre vitték kórházba.

A Szugló utca és Nagy Lajos 
király útja sarkán két személy-
gépkocsi ütközött december 21-
én este 10 óra után. Az egyik-
nek csak a karosszériaelemei 
voltak a helyszínen, a másik – 
egy Mercedes – a villamossíne-
ken landolt, gazdája elhagyta a 
helyszínt.

December 23-án 9 órakor a 
Vezér út és Fogarasi út sarkánál 
két személyautó karambolozott, 
senki nem sérült meg.

A Stefánia út 2. előtt Seat Le-
on ütközött Suzukival (ami az 

oldalára borult) december 28-
án 22 óra 15 perckor. Egy sérült 
kórházba került, a forgalmi aka-
dályt kézi erővel távolították el.

Január 7-én hajnali 5 órakor 
az Ajtósi Dürer sor 1-nél Dae-
woo Matiz közlekedési lámpá-
nak ütközött. Egy beszorult sze-
mélyt a tűzoltók feszítő-vágóval 
mentettek ki.

Faág
A Telepes utca és Miskol-

ci utca sarkán egy 8 méteres 
magasságban letört, lógó ágat 
szedtek le XIV/létra használatá-
val december 22-én.

Pincetűz
Egy Örs vezér úti tetőtér-be-

építéses családi ház pincéjében 
tűz ütött ki december 25-én es-
te. Az albérlő tetőtéri lakhelyén 
füstöt érzékelt alulról jönni. A 
közben megérkezett főbérlő-
vel megtalálták a füst forrását 
a pincei satupad alatt. Valaki a 
zárt pinceablakot kinyitva gyú-
lékony anyagot dobott be; fel-
merül a szándékosság gyanúja.

Adventi koszorú
Egy Vezér úti, harmadik 

emeleti lakás szobájában ki-

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
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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.

Másodfokon 5 év 6 hónapot kapott Tűzoltósági hírek

gyulladt az adventi koszorú 
december 26-án reggel. Az alat-
ta lévő asztal üveglapja betört a 
hőtől, a szőnyeg fél négyzetmé-
teren égett.

Gázmérgezés
December 31-én reggel gáz-

mérgezést szenvedett három 
személy. Egy felnőtt súlyosan, 
egy másik felnőtt és egy gyer-
mek könnyebb sérülést szenve-
dett. A Gázművek lezárta a hi-
bás gáztűzhelyt.

Zárlat
Egy Fogarasi úti, harmadik 

emeleti lakásban égett a bizto-
sítéktábla december 31-én es-
te. A tűzoltók kiérkezése előtt 
a szomszéd áramtalanítás után 
részben eloltotta a tüzet vízzel, 
a végleges oltást egy puttony-
fecskendővel végezték.

Tűzijáték
Január 1-én éjfél után a Gva-

dányi út 104. előtt az utcán tű-
zijáték maradványait oltották el 
egy D sugárral.

A lift rabjai
Január 6-án éjjel 1 óra után 

egy Vezér utcai, tízemeletes la-
kóépület liftje akadt el. A ben-
ne utazó 4 személyt a tűzoltók 
mentették ki.

XVI. kerület
Szivárgó gázcsonk

December 9-én 10 óra 18 
perckor riasztották a tűzoltókat 
a Rákosi út 56-hoz, ahol a sar-
kon álló gázcsonk körül többen 

Telefon: 06-30/587-5950 • 1/409-1481
*Budapesten és néhány környezõ településen 5000 Ft feletti rendelés esetén. Részletek a honlapon!

0,97 kg-os üvegekben

Akácméz 2.400,-
Hársméz 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*

Vegyes méz
10% kedvezménnyel

Aktuális AKCIÓNK:

Online rendeléskor
bankkártyával is fizethet!

a tavalyi árhoz képest!
0,97 kg-os üvegekben,

1.395 Ft/db

Csömöri események

XIV. kerület
Szeméttűz

Az Olaf Palme sétányon égő 
szemétdombot oltottak el a tűz-
oltók december14-én délelőtt.

Lakásfelnyitások
December 10-én este hívta 

a rajt egy édesanya a Csernus 
utcába, mert fia (aki korábban 
öngyilkossággal fenyegető-
zött) bezárt lakásába nem tud 
bemenni. A raj a bejárati ajtót 
feltörve hatolt be a lakásba, ott 
azonban senki nem volt.

Egy Torontál utcai, második 
emeleti lakás idős lakója nem 
adott életjelet magáról, a zár-
ban belülről benne volt a kulcs. 
December 16-án a tűzoltók az 
erkély ablakát betörve mentek 
be, és átadták a beteget a men-
tőknek.

Az M0-ról Csömörre vezető gyorsforgalmi út kezdeti 
kanyarja elég éles ahhoz, hogy aki az autópályán hoz-
zászokott a sebességhez, az árokban végezze. Így járt 
január 10-én este egy Merci vezetője, aki az útról lesod-
ródva az árokban állt meg. Személyi sérülés szerencsére 
nem történt. (Fotó: Szőke Zoltán, Csömöri ÖTE)

A csömöri gyorsforgalmi úton ki van téve a vadveszélyt 
jelző tábla, így elsőbbsége biztos tudatában futott át egy 
őzike az úton január 18-án este. Egy autós viszont nem 
számított őzre, és el is ütötte – majd úgy gondolta, hogy 
elég baja van a saját kocsiban esett kárral, nem akar még 
a vadásztársaságnak is fizetni, és elhajtott. Az úton jött 
egy másik autó, a bent ülők észrevették az úttesten fek-
vő, erősen remegő állatot. Szerencsére valahonnan na-
gyon értettek az őzekhez, és egy pokróccal nyomban be-
burkolták a sérült állatot, elsősorban a fejét, mert az őz, 
ha nem lát semmit, nyomban megnyugszik. A pokrócba 
csavart őz nyugodtan megvárta hát, míg a vadőr odaér, 
és elviszi magával. Az elütött állatnak szerencsére nem 
lett nagy baja az ütközés okozta stresszen kívül, úgy-
hogy a vadőr harmadnapra szabadon is engedte – remél-
hetőleg ezután majd elsőbbségi helyzetben is fölöttébb 
óvatos lesz, ami általában ajánlatos minden gyalogosan 
közlekedőnek. (Fotó: Szőke Zoltán)

Aknagránát a bicikliúton
Január 15-én egy ar-

ra járó értesítette a csö-
möri önkéntes tűzoltó-
kat, hogy a bringapálya 
szélén egy rozsdás grá-
nát fekszik, ami előző 
nap még nem volt ott, 
mert akkor is erre járt, 
és észre vette volna. A 
tűzoltók biztosították 
a helyszínt, és értesítették a tűzszerészeket, akik a bejelentést ki-
emeltnek tekintve két órán belül a helyszínen voltak. Megállapí-
tották, hogy valóban éles gránátról van szó, második világháborús 
magyar gyártmány német gyújtószerkezettel – a gránátot nyomban 
el is szállították. Az teljesen tisztázatlan, hogy miként kerülhetett 
a bringaútra: tán valaki viccből odatette, netán szállítás közben vé-
letlenül elveszítette... Tudjuk, bátraké a dicsőség, de ennek ellenére 
nem tanácsos egy fel nem robbant gránáttal közlekedni.

gázszagot éreztek. Az elzáró 
szerelvény mellett szivárgott a 
gáz, a Gázművek szakemberei 
intézkedtek az elzárásáról.

Közlekedési balesetek
A Kossuth Lajos utca 105-nél 

személyautó ütközött a kerítés-
nek december 14-én reggel 5 
órakor, személyi sérülés nem 
történt. A raj áramtalanított és 
átadta a helyszínt a rendőrség-
nek.

Január 5-én éjjel két órakor 
két személyautó ütközött a Csö-
möri út 120. előtt, senki nem sé-
rült meg.

Lakásfelnyitások
Idős személy elesett Enikő 

utcai, földszinti lakásában. De-
cem ber 15-én délután károko-
zás nélkül az ablakon át hatol-
tak be a tűzoltók, utat engedve a 
mentőknek.

December 17-én délelőtt 
a Margit utcában a gondozó-
nő nem tudott bejutni 90 éves 
ápoltjához, aki nem bírt kijön-
ni a bezárt lakásból és kiabálva 
kért segítséget. A raj a rendőr-
ség hívására erővel törte fel a 
hevederzáras bejárati ajtót.

Egy Csipkés közi, második 
emeleti lakó nem adott életje-
let magáról. December 24-én 
délután hozzátartozói kérésre a 
raj erővel hatolt be a sérült sze-
mélyhez.

Szintén december 24-én 18 
óra 53 perckor jött a hívás az Ol-
ga utcából, mert egy első eme-
leti lakó nem nyitott ajtót. A raj 
a rendőrség jelenlétében az er-
kélyajtón át hatolt be a lakásba, 
ahol alva találták az illetőt.

Fakárok
A Szilágyi Dezső utca 23. 

előtt 5 méteres fa dőlt az út-
testre. December 24-én délelőtt 
fűrészelték szét a forgalmi aka-
dályt.

Délután a Hősök fasora 11-be 
történt kivonulás, ahol a telek-
határon lévő 8 méteres fa dőlt a 
szomszédos épület tetejére.

December 26-án délután a 
Futórózsa utca 116-nál dolgo-
zott a fűrész: egy tujafa dőlt 
meg vészesen.

CO-jelzés
A Kendermag utca 87-ben 

december 21-én reggel bejelzett 
a riasztó. A kivonult raj műsze-
rei nem mutatták ki gáz jelenlé-
tét.

Hívatlan látogató
December 28-án éjjel a Ná-

dor utcában valaki a kerítésen 
átmászva akart bejutni egy 
családi házas ingatlanba, ám 
leesett onnan, beverte a fejét 
és elvesztette az eszméletét. A 
mentősöknek a tűzoltók hozták 
ki a kerítésen átemelve, a Bal-
eseti intézetbe szállították.

Égő hulladék
December 31-én délután egy 

Etelköz utcai építési területen 
álló konténerben gyulladt ki 
a hulladék, amit az arra járók 
részben eloltottak. A raj egy 
D sugárral hűtötte vissza a két 
négyzetméteren még izzó ré-
szeket.

Aki fAházbAn lAkik, kössön jó biztosítást. A tűzoltó-
ság felvételn látható 200 négyzetméteres családi ház 
Erdőkertesen található, január 10-én kapott lángra, és 
mire gödöllői és aszódi tűzoltók odaértek, már teljes 
terjedelmébyen lángolt, oltás után nem sok maradt be-
lőle. A lakhatatlanná vált épület nyolc lakója rokonok-
hoz költözött.

beton úttorlAsznAk ütközött és a roncsba szorult 
egy autós december 26-án Gödőllő előtt a 3-as úton. A 
súlyosan sérült vezetőt a tűzoltók szabadították ki.

Rendőr helyszínel az összetört Audi mellett a Nagy Lajos ki-
rály útján 2016. november 7-én, miután az autó halálra gá-
zolt egy idős férfit a Füredi úton (Fotó: Mihádák Zoltán / MTI)

a kokainos gázoló
Emlékezetes baleset volt, mi-

kor a fiatal nő egy Audival XVI. 
kerületből egy zuglói szépség-
szalonba hajtva a Füredi úton 
elgázolt egy idős gyalogost, 
majd megállás nélkül tovább-
hajtott, és az összetört kocsival 
leparkolt a szépségszalon előtt, 
és felrakatta a műszempillá-
kat. A rendőrök itt találtak rá, 
s mint kiderült, kokainozott. A 
köznyelv ekkor ragasztotta rá 
a kokainos gázoló cimkét. Az 
nem bizonyosodott be egyértel-
műen, hogy vezetés közben is 
be volt-e lőve, az mégis nagyon 
furcsa, ha valaki elüt egy em-
bert, a balestben félig lebontja a 
fél autót, majd ezután megállás 
nélkül megy tovább a szépség-
szalonba.

A másodfokú tárgyalásra 
decemberben került sor, miu-
tán kiderült, hogy bár a bíróság 
első fokon eltiltotta a vezetés-
től, közúti ellenőrzés során újra 
megfogták, hogy bedrogozva 
vezetett. Emiatt újabb tárgya-
lásnak néz elébe.

A Fővárosi Törvényszék má-
sodfokú ítéletében fenntartot-
ta az első fokú ítéletet: T. Klá-

ra Petra bódult állapotban való 
vezetésért és segítségnyújtás 
elmulasztásáért 5 év 6 hónap 
szabadságvesztést kapott, 6 év-
re eltiltották a közügyektől, a 
vezetéstől pedig véglegesen el-
tiltották. Az ítélethirdetésen a 
vádlott orvosi javaslatra nem je-
lent meg, védője szerint nagyon 
rossz pszichés állapotban van.

Ebben közrejátszhat az is, 
hogy au újabb drogos vezetés 

miatti eljárásban a bíróság el-
rendelte a bűnügyi felügyele-
tét, ami annyit jelent, hogy az 
otthonát csak külön engedély-
lyel hagyhatja el, és nyomkö-
vetőt kell viselnie. A tárgyalá-
son a védő bejelentette, hogy a 
szerinte megtorló jellegű ítélet 
miatt valószínűleg a Kuriához 
hordulnak jogorvoslatért, mert 
ha védence emberölést követett 
volna el, akkor se kap ennyit.

A balesetek történetében tel-
jesen példátlan esemény tör-
tént január 15-én este a Kere-
pesi úton. Egy BMW haladt a 
XVI. kerület irányába, a ko-
csiban hárman ültek. Amikor 
a kis templom elől induló, jel-
zőlámpával nem ellátott zebrá-
hoz értek, egy gyalogos haladt 
a zebrán, akit elütöttek. A gya-
logos rázuhant a kocsira, a feje 
pedig beszorult a szélvédőbe. 
A balesetező kocsi vezetője és 
két utasa, ahelyett, hogy mentőt 
hívtak volna a sérült fiatalem-
berhez, egyenesen továbbhaj-
tottak a Kerepesi úton – az au-
tóba ékelődött sérülttel.

Ezt több autós is látta, és 
egyikük leintett egy épp arra já-
ró rendőrautót, és integetve el-
mesélte, hogy milyen képtelen 
dolog történt. 

A rendőrautó elindult arrafelé, 
amerre a BMW-t távozni látták. 
A Meki közelében leintette őt  
egy másik autós, aki elmondta, 
hogy épp az imént látta, amint 
egy BMW, szélvédőjében egy 
beszorult emberrel bekanyaro-
dik a Meki parkolójába, pont a 

behajtani tilos táblánál. A rend-
őr keresni kezdte a környéken 
a BMW-t, és meg is találta az 
áruház beszállítói parkolójánál. 
A sérült már a földön feküdt, a 
BMW ott parkolt, és a három 
férfi izgatottan járkált fel-alá.

A rendőr értesítette a men-
tőket, mert a sérültnek nagy 
fájdalmai voltak, majd szólt a 
kollégáknak, és amíg oda nem 
értek, gondoskodott arról, hogy 
azok hárman ne tudják elhagyni 
a helyszínt.

A mentők az elgázolt gyalo-
gost többszörös töréssel, belső 
sérülésekkel szállították kór-
házba, a rendőrök pedig a kocsi 
vezetőjét és a két utast őrizetbe 
vették.

Közlekedési szakembert kér-
deztünk az esetről, hogy ennek 
a cselekménynek mi lehet a jo-
gi megítélése. Mint megtudtuk, 
cserbenhagyásnak nem tekint-
hető, de az sem igaz, hogy a sé-
rültet orvoshoz vitték volna. Mi-
után mind a vezetőnek, mind az 
utasoknak segítséget kellett vol-
na nyomban hívni, ennek elmu-
lasztása lehet az, amivel mind-
hármukat (!) megvádolhatják.

Gyűrűt váGtAk A tűzoltók. Egy idős asszony megdagadt 
ujjáról vágták le a gyűrűt január 7-én a VIII. kerületi tűzoltók – ott 
rendelkeznek az ilyen művelethez szükséges eszközökkel és szak-
tudással. A hasonló rászorulás nem ritkaság, a német tűzoltók pél-
dául egy férfi hímtagjáról vágtak le egy 5 kilós súlyzótárcsát, mi-
után az felpróbálás után nem jött le. Az nagyobb mutatvány volt...

Fotó: Czétényi Balázs tû.törm.

Ekkora lyukat ütött a gyalogos feje a BMW szélvédőjé-
be, beszorulva vitték további 700 métert a Kerepesi úton

– Itt állunk egy új esztendő 
küszöbén – hogyan tekint vissza 
az előző évre? – kérdeztük Ko-
vács Péter polgármestert

– A 2019-es év az önkor-
mányzat sikeres éve volt, a 
megkezdett beruházásaink 
több ségét sikerült befejeznünk 
– kezdte válaszát Kovács Péter. 
– Egyedül a Jókai úti szakren-
delő bővítése került át az idei 
évre, sikeresen megvalósultak 
az iskola- és óvodafelújítások, 
és ezek a tervezett ütemben 
idén is folytatódnak. Nagyon 
sok pénzt nyertünk pályázato-
kon, a kerületben még meglé-
vő földutak felszámolására – ez 
egy kormányzat által támoga-
tott program, amiben jelentős 
szerepe van Szatmáry Kristóf 
országgyűlési képviselőnek. 
Több mint egymilliárd forintot 
kaptunk eddig ebből a forrás-
ból, a múlt évben 12 földútból 
lett aszfaltos utca, idén eddig 
négy újabb utca kap szilárd bur-
kolatot ebben a programban. 
Ezek sorába tartozik a Legen-
da Bowling Klub előtt elhala-
dó, borzalmas állapotban lévő 
Nógrádverőce utca, aminek 
átépítésére idén kerül sor, de a 
forrásokat a Kormány már előre 
biztosította.

– Megvalósult első ütemben 
a Jókai úti lakótelep közterüle-
teinek felújítása, sőt már baba-
kocsival is meg lehet közelíteni 
a lakótelep felől a postát – egy 
hosszú rámpát építettünk az 
egyre nagyobb számú kisma-
mák kedvéért. Kerül itt valame-
lyik játszótérre egy fitneszpark 
is – az történt ugyanis, hogy pá-
lyázaton megnyertük nyolc sza-
badtéri fitneszpark létesítését, 
de a szabályok szerint mi csak 
a helyszínt jelölhetjük ki, hogy 
oda mi épül meg, abba nincs be-
leszólásunk. Azt tudom, hogy 
ahol ilyen sportpark megépült, 
annak nagyon örültek az ott la-
kók.

– A közterület-felújítás során 
megépült a Jókai út mentén a 
kutyafuttató is, ami korábban 
sok vita forrása volt.

– Korábban sokan sokfelé ál-
modtak kutyafuttatót Mátyás-
földön, végül most ez valósult 
meg. Persze ezzel is van prob-
léma, mert hiába van kiírva a 
nyitva tartási idő, ezt nem tart-
ják be. A futtató egyik oldalán 
a honvédség területe található, 
a másik oldalon viszont lakó-
házak vannak, és ott nem min-
denki boldog attól, ha este 11-
kor a kutyafuttatón ricsajoznak. 
De megoldást jelenthet, hogy a 
kerületi közterület-felügyelet 
létszámát hamarosan úgy bő-
vítjük, hogy a nap 24 órájában 
is lesz közterület-felügyelő, így 
lesz, aki rendet tesz, ha rendel-
lenesen zajonganak a kutyafut-
tatón.

– Az egészségügyi beru-
házások között kiemelkedik a 
Cinkotai Egészségház – az ön-
kormányzat itt lebontott egy ré-

Újévi interjú 
Kovács Péter polgármesterrel

Bálint gazda és Kovács Péter a Sarjú utcai Tanyaudvar 
látogatásán, mögöttük Oláh Csaba, a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálat vezetője

Útépítés az Árpádföldi úton. A fővárosi földutakat meg-
szüntető programból eddig több mint egymilliárd forin-
tot kapott a XVI. kerület

Végleges helyére került a kutyafuttató a Jókai utca mentén

gi önkormányzati épületet, és 
egy vadonatúj, kétszintes orvosi 
rendelőt épített helyette. Az év 
végére lett teljesen kész a Hősök 
terei rendelő, népszerű nevén a 
kis-SZTK belső felújítása. Az 
egészségügyi beruházások te-
kintetében a fővárosi kerületek 
között az elsők vagyunk.

– A Reformátorok tere csúsz-
daparkja viszont nagyon hamar 
híres lett.

– Az egész beruházás na-
gyom szépen sikerült, a kilá-
tóval lényegében a Kertváros 
jelképévé vált. A csúszdaparkot 
pár nap után (javaslatomra) át-
építették, sőt a tavaszi szezon 
előtt még lankásabbra, kanyar-
gósabbra alakítják. Itt is van 
szabadtéri fitneszpark, sőt a 
kerületben egyedüliként két be-

épített trambulin is. Ráadásul a 
kerületnek ez szinte semmibe 
sem került, mert a beruházás 98 
százalékát a Kormány finanszí-
rozta, ezt külön köszönjük a ke-
rület országgyűlési képviselő-
jének. Megjegyezném, hogy ez 
lett Közép-Európa legnagyobb 
reformációs emlékműve. 

– Tervezünk egy másik ki-
látót is, a Naplás-tó melletti 
kiserdő egyik magaslati pont-
jára, ami várhatóan idén el is 
készül. A plázsok is készen 
vannak már a Naplás-tó mellett 
(amit csak úgy nevezünk, hogy 
Naplázs), kész a kerékpárút, 
ami összeköttetést teremt a 
XVII. kerület kerékpárútjával, 
és épül a halőrház és a büfé 
épülete a tó partján. ►

(Folytatás az 5. oldalon)
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– Nagyon szép lett Bálint 
Gyuri bácsi gyümölcsöskertje a 
tanyaudvarban...

– Jelképesen azt mondhat-
nám, hogy ez teszi fel a koronát  
a tanyaudvarra, ami önmagában 
is nagyszerű kezdeményezés. 
Egy valóságos kis állatkert lett 
ott a Kárpát-medence háziálla-
taiból. Van itt rengeteg szárnyas, 
fürjek, nyulak, juhok, és még két 
kárpáti borzderes marha is he-
lyet kapott – nagyon tetszik min-
denkinek, aki odalátogat. Gyuri 
bácsi javaslatára a kialakított 
közösségi kerteket tavaszra 
úgynevezett magas-ágyásokká 
alakítják át a mezei őrszolgálat 
munkatársai, akik a tanyaudvart 
egyébként gondozzák.

– A fővárosi fenntartású fő-
utak felújításából is bőven ka-
pott a XVI. kerület az utóbbi 
években.

– Valóban így volt, de ez an-
nak következménye, hogy fővá-
rosi képviselőként bevetettem 
egy trükköt: a felújításra váró 
utak kiviteli terveit jó előre el-
készíttettük, egyeztettük, és 
amikor a döntéshozatalra ke-
rült a sor, akkor így előnybe 
kerültünk azokkal a kerületek-
kel szemben, ahol nem voltak 
kész az úttervek. Így készült el 
a Rákosi út és Mátyás király út 
felújítása a körforgalommal, a 
Bökényföldi és a Cinkotai út (ez 
fővárosi tervek alapján készült, 
az önkormányzat csak a járda-
építést finanszírozta), valamint 
a Pálya utca. Kész tervekkel 
vár a sorára a Rózsa utca és a 
cinkotai Magtár utca.

– Az új fővárosi vezetés nem 
fogja a felújításokat más szem-
pontok alapján átütemezni?

– Elképzelhető, hogy a fel-
újítások jelentősen visszaesnek, 
elsősorban azért, mert az új ve-
zetés szerint a fővárosnak nincs 
elég pénze. Szót emeltem azért, 
hogy a HÉV-Metró összeköté-
sének kiviteli terveire biztosít-
sák a szükséges összeget, mert 
csak így lehet EU-s forrásokat 
szerezni a megvalósításra, de 
egyelőre nem kaptam bizta-
tó választ. A korábbi vezetés 
rengeteg fejlesztést meg tudott 
valósítani a rendelkezésre álló 
pénzből, most pedig csak a pa-
naszkodást lehet hallani. Tisz-
tábban akkor lehet majd látni, 
ha elkészül a 2020-as év fővá-
rosi költségvetése. Persze az 
is tartalmaz érdekes dolgokat. 
Például az iparűzési adóbevé-
tel 10 százalékos növekedésével 
számolnak, ami annyit jelent a 
gyakorlatban, hogy minden fő-
városi cégnek 10 százalékkal 
növekszik idén az árbevétele. A 
fővárosi anyagból az derül ki, 
hogy a jelentős fejlődést makro-
gazdasági adatokra alapozzák.

– A főváros által beszedett 
iparűzési adó egy része a kerü-
leteket illeti, mekkora ez a rész?

– A költségvetési törvény 
értelmében az iparűzési adó 
54 százalékával a főváros gaz-
dálkodik, a többit szétosztják 
a kerületek között. Nekünk a 
maradék 4,16 százaléka jut, egy 
olyan megosztás alapján, amit 
még a Demszky-éra alatt dol-
goztak ki, és a legfőbb vetítési 
alap az volt, hogy mekkora hi-
ány keletkezik az önkormány-
zatoknál. Vicces módon aki 
felelőtlenül gazdálkodott, az 
több pénzt kapott a fővárostól. 
Parlamenti képviselőként sokat 
tanakodtunk a fővárosi polgár-
mesterekkel, hogyan lehetne 
ezt igazságosabbá tenni, de nem 
találtunk rá megoldást, így ma-
radt ez az eloszlási arány.

– Tehát megkapjuk a kerüle-
teknek jutó iparűzési adó-rész 
4,16 százalékát, ami valamivel 
több mint 6 milliárd forint, eh-
hez jön még helyi adóbevétel-
ként az építmény- és telekadó, 

valamint a gépjárműadó, ami-
nek 40 százaléka a kerületben 
marad, és ez együtt kiadja az 
idei költségvetésünk harmadát, 
7,2 milliárd forintot. Szeret-
ném megjegyezni, hogy a múlt 
évben az adóbevételi terv 100 
százalékra teljesült, amit ezúton 
is megköszönnék az adófizető 
polgároknak. A helyben besze-
dett helyi adóbevételeket, mióta 
polgármester vagyok, minden 
évben kizárólag fejlesztésre 
költjük.

– Az előbbi arányból ki is le-
het következtetni, hogy a kerü-
let idei költségvetése meghalad-
ja a 21 milliárd forintot.

– Így van, és ez egyben azt is 
jelenti, hogy az idei költségve-
tés összege több mint 8 száza-
lékkal haladja meg a múlt évit. 
Ebből fejlesztésre fordítunk 8,5 
milliárd forintot. Ennek mint-
egy negyede lesz egészségügyi 
fejlesztés, az összeg elsősorban 
a Jókai úti szakrendelő építésére 
van félretéve.

– A teljes költségvetés egy-
negyedét teszi ki az állami tá-
mogatás, amiből több mint öt-
milliárd a működési támogatás, 
és idén 1,3 milliárdot kapunk 
fejlesztési  célra. A költségveté-
sünk közel 2 százaléka érkezik 
az EU-ból: pályázaton nyertünk 
forrásokat a kerékpáros fejlesz-
tésekre. Ez utóbbi azért emel-
ném ki, mert gyakran éri az 
önkormányzatot az a vád, hogy 
Európa Uniós pénzekből köny-
nyű fejleszteni – látható tehát, 
hogy nem ebből folynak nálunk 
a fejlesztések.

– A költségvetés nagy részét 
a dolgozói bérek és járulékok 
teszik ki (ebbe beletartozik a 
hivatalon kívül az összes in-
tézmény is), ez teszi ki a teljes 
költségvetés 28,7 százalékát, 
a dologi kiadások 20 százalék 
körül alakulnak. Egyébként 
egy önkormányzat mozgásterét 
az mutatja meg, hogy milyen 
arányban vannak a kötelezően 
ellátandó és az önként vállalt 
feladatok. Nálunk 80 százalék 
a kötelezően ellátandó feladatok 
aránya, az önként vállat felada-
tok pedig 20 százalékot tesznek 
ki, ami eléggé magas arány.

– A tervezett fejlesztésekből 
mi valósul meg 2020-ban?

– A legnagyobb beruházás 
a Jókai úti szakrendelő bővíté-
se és felújítása lesz, ami csak 
2021-ben fejeződik be. Folyta-
tódik a Móra iskola felújítása, 
nekilátunk a Szent Korona utcai 
másik óvoda külső-belső felújí-
tásának, ami két ütemben szin-
tén 2021-ben fejeződik be. Be-
fejeződik az Cinkota-Árpádföld 
határán lévő bölcsőde kibővíté-
sének építése.

– Az állami földút-program-
ban további egymilliárd forint-
ra pályázunk, és ezzel jelentő-
sen lecsökken a kerületben még 
megtalálható földutak száma. 
Folytatódik az udvarfelújítás az 
óvodákban, iskolákban: idén a 
Batthyány kisiskola udvara és 
a Cziráki utcai oviudvar kerül 
sorra. Komplex felújítás lesz a 

– Az építési szabályok már 
most is eléggé szigorúak: 2018 
októberétől a már beépült la-
kóterületeken 600 négyzetmé-
ternél kisebb telekre egy lakás 
építhető, ennél nagyobbra leg-
feljebb kettő, és egy gépkocsi-
nak telken belül kell megoldani 
a parkolását.

– Ez azért érdekes, mert je-
lenleg is láthatóak olyan építke-
zések, ahol három lakásos tár-
sasházakat építenek...

– Ez csak úgy fordulhat elő, 
hogy az építési engedélyt még a 
korábbi szabályok alapján kér-
ték, és különféle halasztásokkal 
mindmostanáig hatályban tar-
tották a korábbi engedélyt. 

– Milyen lenne az új, még szi-
gorúbb szabályozás?

– A Településfejlesztési Bi-
zottságot, mint szakbizottságot 
arra kértem, hogy vizsgálják 
meg a következőket: lakóöve-
zeten belüli foghíjak beépítésé-
nél a telekmérettől függetlenül 
csak egy lakás legyen építhe-
tő; a telken ne egy, hanem leg-
alább két gépkocsi parkolását 
kelljen megoldani; az elkészült 
lakóház csak akkor kapjon 
használatbavételi engedélyt, ha 
a telken nyolcvan négyzetmé-
terenként egy-egy fát telepí-
tettek. Kiemelném, hogy ez a 
szabályozás csak a már beépült 
területekre vonatkozna, az új 
építésűekre, mint például a Ter-
ra Zebra lakópark, ettől eltérő 
szabályok vonatkoznak.

– Ha a bizottság és az önkor-
mányzat testülete is egyetért ez-
zel, akkor mikor léphet életbe ez 
az új szabályozás?

– Bár az építés szabályozása 
kerületi hatáskör, a hatályba lé-
péshez rengeteg egyeztetést kell 
lefolytatni különféle hatóságok-
kal, és több lakossági fórumot 
is meg kell tartani. Ha mindez 
sikerül, akkor még akár ebben 
az évben is elkészülhet ez az új 
rendelet.

Ferenci Zoltán

Újévi interjú Kovács Péter polgármesterrel

A Tanyaudvar hátsó részén található Bálint gazda gyümölcsöskertje

(Folytatás a 3. oldalról)

Csömöri út Szlovák úton túli 
szakaszán, valamint a Délceg 
utcában: ezeken a helyeken az 
útépítéssel együtt a csapadékvíz 
problémáját is megoldjuk, jel-
lemzően helyben szikkasztás-
sal, ami igen jelentős járulékos 
költséggel jár. A csapadékvíz 
helyben tartásával kapcsolatban 
a kerület több helyszínén lesz-
nek különféle fejlesztések.

– Béremelési tervekről is le-
het hallani...

– Jelentős béremelés is vár-
ható, ami 4,1-től 25,1 százalé-
kig terjed. Már a múlt évben 
megnöveltük az Erzsébetligeti 
Színházban és a szociális gon-
dozási területen dolgozók bérét, 
náluk ezért alacsonyabb most a 
bérnövekmény mértéke. Mivel 
idén újra nőtt a minimálbér és a 
bérminimum mértéke, így min-
denhol béremelést kellett vég-
rehajtani – az állam ezt úgy el-
lentételezte, hogy csökkentek a 
bérjárulékok. Közvetlen állami 
támogatás érkezik a védőnők és 
az óvodapedagógusok bérnöve-
kedésére.

– Polgármesteri programját 
32 pontba foglalta össze – ezek-
ből mi valósul meg az idei évben?

– A programról az interne-
ten szavazhattak a kerület lakói, 
hogy melyek kerüljenek előtér-
be, közülük mi a legfontosabb. 
Az első három a szakrendelő 
bővítése, a HÉV-Metró össze-
kötés és az építési szabályok 
szigorítása lett. A szakrendelő 
bővítése rendben lesz, ha sike-
rül hozzá megfelelő kivitelezőt 
találni.

– A HÉV-Metró összekötésé-
nél jelenleg problémák vannak, 
mert a főváros jelenlegi vezeté-
se bár szavakban támogatja ezt 
a fejlesztést, de nem tesz sem-
mit a megvalósulásért. Ebben a 
helyzetben a lakosság segítségét 
fogom kérni, mert mint a terve-
zett stadionstoppal kapcsolat-
ban is tapasztaltuk, a lakossági 
támogatás csodákra képes.

Felújították a Jókai utca menti közterületeket

Megépült a Cinkotai Egészségház

Gyászos évkezdet
Nem szeretem az új éveket, mert mindig tragédiával kezdődnek. 

Újabb és újabb tragédiákkal. Mint indén is. Alig kezdődött el a 
2020-as esztendő, és az ország máris Gesztesi Károlyt gyászolja. 
És sajnos mi sem maradtunk gyász nélkül. Január elején ugyanis 
Tivadartól kellett elbúcsúznunk. Akit, bár nem szerepelt annyit a 
hírekben, legalább annyira szerettünk, mint a népszerű színészt. 

Tivadar ugyanis az Ikarus BSE Atlétikai Szakosztályának szí-
ve-lelke volt. Hogy mióta? Szerintem mindig is. Én legalábbis nem 
emlékszem olyan 
atlétikai esemény-
re, lett légyen az a 
Bátony utcában, 
az Erzsébetligeti 
Színházban, a Pó-
lus parkolójában 
vagy a Honvéd 
pályáján, ahol ne 
üdvözöltük volna 
egymást. Tivadar 
ugyanúgy hozzá-
tartozott az Ika-
rus atlétikai ver-
senyeihez, mint a 
gát, a magasugró szivacs vagy távolugró árok. Nélküle lehetetlen 
lett volna ilyen magas színvonalú eseményeket rendezni. Mindig 
mindent tudott az atlétikáról, bármilyen kérésnek eleget tett, részt 
vett a versenyek szervezésében, ha kellett, szállított is, és sosem 
derogált neki elpakolni, vagy megjavítani az eszközöket. Nem volt 
nap, hogy ne látogatott volna ki a pályára, ha nem volt dolga, akkor 
csak azért, hogy körbe nézhessen. 

Azonban az aranyszívű és arany hajú Tivadar felett is szálltak 
az évek, olyannyira, hogy idén már a hetvenedikbe lépett – volna, 
ha új év kezdetén atlétanyelven szólva nem vág ki egy utolsó nagy 
sprintet, mely után fáradtan örök nyugalomra tért. Tivadar 2020 
elején befejezte földi pályafutását, és közhelynek tűnik, de az ő 
esetében hatványozottan igaz, nagy űrt hagyott maga mögött. Ma 
még senki sem tudja, hogyan lesznek a nyári nagy versenyek nél-
küle. Csak abban reménykedhetünk, hogy égi pihenője közepette 
is figyelemmel kíséri majd atlétikánkat, s jelzést ad, ha úgy látja, 
valamit mégsem jól csinálunk.

Tivadart atléta- és kertvárosi berkekben mindenki csak Tivadar-
ként ismerte. De mi most teljes nevén búcsúzunk tőle. Nemeslaki 
Tivadar, te nemes lelkű sportember, aki rengeteget dolgoztál ér-
tünk, pihenj jól új életedben! Mi örökre megőrzünk Téged a szí-
vünkben. (riersch)

A vívók hagyományosan az 
országos bajnoksággal zárják 
az óesztendőt. Így volt ez 2019-
ben is, amikor a legjobb hazai 
pengeforgatók advent utolsó 
hétvégéjét a karácsonyi vásá-
rok helyett a Gerevich Aladár 
Nemzeti Sportcsarnokban töl-
tötték. Mára az országos baj-
nokságok sokat veszítettek 
értékükből. Ma már sokkal 
fontosabb a nemzetközi pás-
tokon eredményt elérni, mint 
az, hogy itthon legyen „király” 
valaki. Ugyanakkor ezek az év 
végi versenyek azért még sokat 
megőriztek a bájukból és presz-
tízsükből, arról nem is beszélve, 
hogy egy országos bajnoki cím-
nél nem lehet szebb karácsonyi 
ajándék. 

Nos, ebből a szempontból 
elmondható, az árpádföldi De-
csi-család, illetve a Kertvárosi 
Vívó SE 2019-ben nagyon szép 
és gazdag karácsonyi ajándékot 
kapott. Köszönhetően annak, 
hogy férfi kardvívásban a ver-
senyzőik házidöntőt vívtak. A 
kétszeres olimpiai bajnok Szil-
ágyi Áron egy hosszabb őszi pi-
henőt követően az országos baj-
nokságon versenyzett először, 
s hogy nem felejtett el vívni, 
azt bizonyítja, hogy 2018. után 
2019-ben is megnyerte az orszá-

gos bajnokságot. A döntőben az 
ellenfele kerületünk büszke-
sége, az egyéni világbajnoki 
bronzérmes Decsi Tamás volt, 
aki kiváló és magabiztos ví-
vással jutott a fináléba, és ott is 
csak nagy küzdelemben kapott 
ki nagynevű riválisától. Attól a 
Szilágyi Árontól, akit 2015 óta 
testvére, Decsi András készít fel 
a versenyekre. 

Egy kétszeres olimpiai baj-
noktól nem szégyen kikapni, 
hát még úgy, hogy az ellenfél 
győzelmében a testvérbáty ke-
ze is benne van. Decsi András 
pedig kétszeresen is elégedett 
lehetett, hisz egyrészt a tanít-
ványa diadalmaskodott a leg-
rangosabb hazai vívóversenyen, 
másrészt szövetségi kapitány-
ként a döntőt látva konstatálhat-
ta, hogy a válogatott két tagja 
még az év végén sem veszített 
jó formájából. 

A férfi kardcsapat eddigi 
jó szereplésének köszönhető-
en szinte majdnem biztosan 
olimpiai résztvevőnek számít 
– ezt véglegesen kijelenteni, 
csak a kvalifikáció március vé-
gi zárultával lehet majd –, így 
Áronnak és Tominak valóban 
karácsonyi ajándék volt az or-
szágos bajnokságon szerzett 
arany- és ezüstérem. (riersch)

Karácsonyi házidöntő

Decsi Tamás, Szilágyi Áron, Kossuth Bálint és Raab 
Krisztián – ők ketten harmadik helyezést értek el 

Közeledik az első világhá-
borút lezáró Trianoni bé-
keszerződés aláírásának 
századik évfordulója, és 
ekkor ismét felmerül a kér-
dés, hogy milyen körülmé-
nyek vezettek el ehhez az 
előnytelen békeszerző-
déshez. Egy volt hadügy-
miniszter, egy ellenforra-
dalmi csoport és egy volt 
miniszterelnök révén helyi 
érdekeltsége is van a nagy 
történelmi folyamatoknak.

Az első világháború köz-
vetlen előzménye volt, hogy az 
Osztrák-Magyar Monarchia an-
nek tálta Boszniát, ami egyene-
sen vezetett a trónörökös szara-
jevói meggyilkolásához, és az 
első világháború kitöréséhez.

A történelmi Magyarország 
területén élt 5,5 millió hadköte-
lesből 3,6 millió vonult be kato-
nának, közülük mindössze 524 
ezer élte meg épségben a hábo-
rú végét, 833 ezer katona fog-
ságba esett, a sebesültek száma 
megközelítette a másfél milliót, 
500-600 ezer katona pedig hő-
si halált halt. A háború a részt 
vevő államokban közel 10 mil-
lió ember halálát és 20 millió 
sebesülését okozta. Ráadásul az 
utolsó évben kitört egy halálos 
járvány, a spanyolnátha, ami vi-
lágszerte 20-40 millió halálos 
áldozattal járt.

Ferdinánd trónörökös után 
Ferenc József is meghalt 1916-
ban, s a monarchia irányítása a 
gyakorlatlan IV. Károlyra ma-
radt. A háborút a németek és a 
monarchia elveszítette, éhezés, 
nélkülözés jutott osztályrészül 
a háborús erőfeszítésekben ki-
vérzett vesztes államok lakossá-
gának. IV. Károly megpróbál-
ta államszövetséggé alakítani 
Ausztria-Magyarországot, de a 
terv kudarcot vallott, és meg-
bukott a császárság, és a monar-
chia területén új államok szer-
veződtek.
Arisztokretén miniszerelnök

Károlyi Mihályt még IV. Ká-
roly, mint magyar király nevez-
te ki 1918 októberében, de aztán 
novemberben császárként és 
királyként is lemondott, Káro-
lyi, a vörös gróf pedig az erősen 
balos szakszervezetek és a szo-
ciáldemokraták szolgálatába lé-
pett. Merénylők meggyilkolták 
a korábbi miniszterelnököt, Ti-
sza Istvánt. Úgynevezett Nem-
zeti Tanács alakult, és számos 
népjóléti intézkedést vezettek 
be: munkanélküli segélyt, emelt 
béreket, nyolc órás munkaidőt, 
földosztást. Megadták az általá-
nos választójogot, és a követke-
ző év áprilisára kiírták az álta-
lános választást.

A magyar hadsereg vezeté-
se erősen forradalom-ellenes 
volt, s nem csak ők tartották 
Károlyi Mihályt alkalmatlan-
nak a bonyolult helyzetben lévő 
ország vezetésére. Diplomáci-
ai köröben úgy tartották: Ma-
gyarországon meggyilkolták a 
legokosabb grófot, és kinevez-
ték miniszterelnöknek a legbu-
tábbat. A Károlyi kormány-
ban részt vevő szocialisták az 
arisztokrata grófot egymás kö-
zött csak arisztokreténnek gú-
nyolták. Károlyi szilárdan hitt 
a tárgyalásokban és a pacifista 
békeelvekben, és nem felhasz-
nálta, hanem leszereltette a 15 
hadosztálynyi harcedzett ma-
gyar hadsereget. (A mátyásföl-
di Szurmay Sándort, volt had-
ügyminisztert letartóztatták és 
internálták – ő úgy vélte, hogy a 
rendelkezésre állt magyar had-
erő elégséges lett volna a tör-
ténelmi határok megvédésére.) 
Linder Béla, Károlyi hadügy-
minisztere kijelentette: Nem 
kell hadsereg többé. Soha töb-
bet nem akarok katonát látni.

Oroszországban ekkor va-
dul tombol a proletárforrada-

lom, Lenin vezetésével. Lenin 
jobbkeze egy bizonyos Kun Bé-
la, aki 1916-ban esett orosz fog-
ságba, de ott a társaival megala-
kította az Orosz Kommunista 
Párt magyarországi csoportját. 
Később fegyverrel és írásaival 
részt vesz a harcokban a Vö-
rös Hadsereg oldalán, publikál 
a Pravdában (korábban egy vi-
déki lap újságírója volt, együtt 
dolgozott a fiatal Kosztolányi 
Dezsővel). A kommunisták ra-
dikális irányvonalához tarto-
zott, akik a vörösterror magas 
szintjét tartotta csak elfogadha-
tónak – a pragmatikus Lenin ezt 
az irányvonalat kuneristának 
nevezte.
Exportált proletárdiktatúra

Amikor híre jött a magyar-
országi forradalomnak, Lenin 
a kiképzett magyar kommu-
nistákat kisebb csoportokban 
Budapestre küldte, pénzzel is 
ellátva őket.  Lenin képzeleté-
ben a háborús nyomorúság igen 
alkalmasnak látszott a bolsevik 
forradalom általános kitörésére, 
ami elméletileg a világon min-
denütt létrejön, hogy a világ 
proletárjai egyesülhessenek. 

Kosztolányi Dezső a pro-
letárdiktatúra első napjaiban 
meglátogatta Kun Bélát, hogy a 
belpolitikai helyzetről kérdezze. 
„Mondd, mi ez itt, öregem?”, 
s várta, hogy a régi vagány új-
ságíró-kolléga félszemével hu-
nyorogva, csibészesen röhög-
ve bevallja, hogy ez az egész 
csak móka, kár izgulni... Kun 
Béla azonban propagandaízű 
szavakkal vázolja a helyzet ko-
molyságát, s az eljövendő kímé-
letlen harcot. „És mi lesz velem? 
Mi lesz az írókkal?” – kérdi 
Kosztolányi. Reád semmi szük-
ség a proletár-államban – vá-
laszol Kun Béla. – Versek nem 
kellenek. Majd tanulsz valami 
mesterséget. Ha okoskodsz, ki 
fogunk végezni.

A csőcselék uralma

Az írók problémájának meg-
oldására többféle ötlet felve-
tődött akkoriban: méhészeti 
szakfelügyelőknek kell őket 
átképezni, vagy be kell soroz-
ni a Vörös Hadseregbe. Krúdy 
Gyula: A bolsi című novellája 
arról emlékezik meg, amikor 
Kun Béla tanácskozásra hívja 
az írókat, és aki nem szidja a 
rendszert, azoknak állami állást 
ajánl, biztos fizetéssel. Már tré-
fálkoztak is, mikor ellenőrzés 
céljából megérkezett egy fegy-
veres bolsevik különítmény:

„A tréfálkozást csak éppen 
Szamuelly elvtárs megérkezése 
szakította meg, aki bőrkabátos 
emberekkel, kézigránátokkal, 
géppuskákkal megjelent hirte-
lenében, hogy népbiztos-társát 
ellenőrizze, vajon csakugyan 
írókkal van együtt, nem összees-
küvést sző ellene (már moszkvai 
ellenlába ellen). Az írók ijedtük-
ben abba a kis kamrába vonul-
nak, amely az udvarra nyílik, de 
az ablakon vasrács van, kiugra-
ni nem lehet. Kun és Szamuelly 
között izgatott szóváltás a belső 
szobában. Végre Szamuelly el-
vonul zörgő, csörgő vastalpú le-
gényeivel, szívdermesztő hangú 
autóival. Kun biztos ránknyitja 
az ajtót, szegény összebújt, re-
megő burzsujokra... – Folytat-
hatjuk a tanácskozást.”

A proletárdiktatúra szél-
nek eresztette a bírókat, s he-
lyettük munkásbírók ítélkeztek 
– bármelyik munkás lehetett bí-
ró, ha idősebb volt 20 évesnél. A 
folyamatban lévő pereket meg-
szüntették, a börtönökből még a 
rablógyilkosokat is kiengedték, 
ezek egy része aztán beállt a 
bolsevik terrorkülönítmények-
be végrehajtónak. 

Korántsem valószínűtlen a 
következő anekdota, ami A vö-
rös rémuralom Magyarorszá-
gon című könyvből való: Az 
egyik proletárbírósági tárgya-
láson a vádbiztos (államügyész) 
kérdésére, hogy a vádlottak ho-
vá vitték a lopott dolgokat, a fe-
lelet így hangzott: Ugyanahhoz 
a budafoki asszonyhoz, akihez 
tavaly veled vittük azt a biciklit.

A gyárakat köztulajdonba 
vették, munkásvezetők irányí-

tása alatt, a béreket hat-nyolc-
szorosra emelték, minden-
kit felvettek a gyárakba, ahol 
egyébként (részben az anyaghi-
ány miatt) szinte teljesen leállt a 
termelés.

Mindenki menekült

A terrorkülönítmények ret-
tenetes dolgokat műveltek az 
egész országban. Egyiküket, 
akik jellemzően autóval jártak, 
egy volt matróz, Cserny József 
vezette, Szamuely Tibor főleg a 
vasutat kedvelte. Idézet a fenti 
könyvből (írta Pekár Gyula v. 
miniszter, államtitkár):

„Szamuely az ellenforradal-
mak elfojtó hőse volt. A kez-
detleges és gyengén szervezett 
ellenforradalmakat verte le, ak-
ként, hogy túlerővel jelent meg 
a helyszínen, s néhány akasz-
tott ember jelezte az illető város 
vagy falu főterén, hogy Szamu-
ely elvtárs itt járt látogatóban...

Ahová ez az akasztóvonat be-
futott, rémülten menekült pol-
gár, munkás, ellenforradalmár 
és jobb érzésű szocialista egy-
aránt – nem volt ekkor menek-
vés senki számára, véletlenek 
döntöttek ekkor élet és halál fe-
lett. Szolnokon 57 embert – ka-
tonatisztet, polgárt, parasztot 
és gyereket –, Kalocsán 19-et, 
Kapuvárott 7-et, Dunapatajon 
62-t, Dömösön 9-et akaszta-
tott a halálvonat parancsnoka, 
és se szeri, se száma azoknak 
a helységeknek, ahol Szamuely 
Tibor meg nem tizedelte volna a 
becsületes és munkás magyar-
ságot. Válogatott hóhérgárda 
kísérte, akik válogatott kínzá-
sokkal, röhögve és kárörvendő 
káromkodások között végezték 
ki áldozataikat, a forradalmi 
törvényszék halálraítéltjeit...

Munka után aztán nekilátott 
a sötétlelkű gyilkosfiú gárdá-
ja a rablásnak. Sarcot vetettek 
a városra vagy falura, amit jó 
pénzben vagy élelmiszerben 
kellett, halálbüntetés terhe mel-
lett mindenkinek beszolgáltatni, 
egy másik vörös csapat túszo-
kat szedett össze, akiket Pestre 
szállítottak, de bizony sokszor 
megesett, hogy lerészegedve 
már a vonaton összeszurkálták 
őket, és egyszerűen kihajítot-
ták a haldoklókat a kocsiabla-
kon. A hazatérő akasztóvonat 
vagonszám hurcolta magával 
a vidéken összerabolt holmit, 
ékszert, pénzt, bort, élelmiszert 
– marakodó osztozkodás, ittas 
lárma, duhaj énekszó és mocs-
kos káromkodás hangja töltötte 
meg a gyönyörű, első osztályú 
Pullman-kocsikat, s a szán-
tóvető paraszt keresztet vetve 
megborzongott az alkonyatban, 
mikor földjén az ordító, éneklő, 
kivilágított halálvonat dübö-
rögve, füstöt okádva véres ke-
zekkel keresztülrohant.”

A Sashalmi-11 elnevezésű 
csoport a Parlament épületé-
ben várta sorsát a Tolnai-5, a 
Ceglédi-8, a Vasutas-16 és a 
Vendéglői-7 között. Sok jóra 
nem számíthattak, az ország-

ház pincéjében Oroszországból 
érkezett hóhérok tették a dol-
gukat, vallatták a burzsuj ellen-
forradalmárokat. Pekár Gyula, 
visszaemlékezése szerint sokat 
beszélgetett velük oroszul, s 
egyikük, név szerint Iczigovics, 
ha megitta a szokásos másfél 
liter rumját, még szellemes is 
tudott lenni. Kihúzta kozák-
kését, és megmutatta, hogyan 
kell egy burzsuj szemét egyet-
len kanyarítással kivenni: mint 
magot a barackból. 

Egyébként valódi keleti kín-
zási módszereket hoztak ma-
gukkal, mint: besózással fű-
szerezett élvenyúzás, a kihúzott 
nyelvnek az orra való felszege-
zése, az éheztetéssel kombinált 
keresztrefeszítés, vagy a has-
zsebek tréfája, midőn a kétol-
dalt felhasított altest nyílásaiba 
dugják a burzsuj két kezét, hadd 
szorongassa ott benn a belek 
bugyellárisát. (A Sashalmi-11-
ről hiába kerestünk feljegyzést 
a helytörténeti gyűjteményben, 
valószínűleg nyomtalanul a Du-
nában végezték a mi helyi ellen-
forradalmáraink is.)

Fegyver-arzenál  
a Lenin-fiúknál

Kun Béláék a szocialisták 
nyomására időnként vissza-
fogták a bolsevik terrort. 1919. 
május 19-én a Cserny különít-
ményt (két zászlóalj katona és 
tüzérség bevetésével) lefegyve-
rezték. Lerakott fegyvereik a 
következők voltak: hét 140 mil-
liméteres, hat 90 milliméteres 
aknavető, három 75 millimé-
teres páncélágyú, hét gyalog-
sági ágyú, hét gépfegyver, 64 
láda bomba, 130 láda kézi-
gránát, 41 rekesz gépfegyver 
lőszer, 115 láda lőszer gyalog-
sági ágyúhoz, 807 láda lőszer 
az aknavetőkhöz. Ezen kívül 
nyolc személyautóval és hat te-
herautóval is rendelkeztek.

Szovjet-Mag yar ország 
vezetői az ország területi in-
tegritásával egyáltalán nem 
foglalkoztak. Elveik szerint a 
proletárdiktatúra minden or-
szágban törvényszerűen bekö-
vetkezik, és az internacionaliz-
mus nem törődik (!) a határokkal. 
A dolog rendben is lett volna, 
hiszen az orosz Vörös Hadse-
reg már Ukrajnában járt, és csak 
addig kell kitartani, míg azok el 
nem érik a Kárpátokat – akkor 
Szovjet-Magyarország egye-
sül Szovjet-Oroszországgal. De 
egy ukrán hadúr keresztülhúzta 
a számításokat: szembefordult 
Leninnel, és a határtól 200 km-
re feltartotta Lenin hadseregét. 
Köröskörül pedig olyan álla-
mok jöttek létre, amelyek igényt 
tartottak Nagy-Magyarország 
különféle területeire. Normális 
hadsereg pedig nem volt. Kun 
Béla a harcedzett katonákra 
nem számíthatott (azok zsiger-
ből kergették volna el a vörös 
bandát), tehát felfegyverezte a 
budapesti munkásságot.

Ez nem is sikerült rosszul – 
némi kiképzés után a csehszlo-
vákok ellen indultak, akik már 
Miskolcig jöttek előre (a szer-
bek közben elfoglalták Pécset, 
a románok nem csak Erdélyt, 
hanem Debrecent is, és ott áll-
tak a Tisza túlpartján).

Sikeres felvidéki hadjárat-
ban a Vörös Hadsereg szép si-
kereket ért el, és félig felszaba-
dította a Felvidéket. A győztes 
antant-országok vezetői ekkor 
diplomáciai ajánlatot tettek Kun 
Bélának: ha a kijelölt határok 
mögé viszi vissza északon a 
csapatait, akkor visszavezény-
lik a románokat a Tiszától. Kun 
Béla belement az alkuba, kiürí-
tették a felszabadított részeket, 
és ezzel teljesen demoralizálta a 

Vörös Hadsereget, aminek nagy 
része gyakorlatilag szétszéledt.

A románoknak viszont eszük 
ágában nem volt visszavonulni, 
sőt egy erőtlen próbálkozással 
vereséget szenvedtek a prole-
tárok, és a románok, átkelve a 
Tiszán, Budapest felé indultak 
(szinte ők sem hiték el, hogy ez 
lehetséges). Ez augusztus 1-jén 
történt, 3-án érték el a fővárost.

A menekülés

Kun Béla már áprilisban po-
litikai menedékjogért folya-
modott Bécsben a népbiztosok 
számára, s ezt meg is kapta 
(Ausztria nagyon balos-vörös 
volt akkoriban). Vonatában fel-
fegyverzett Lenin-fiúk kísérték, 
akiket a határon az osztrákok 
lefegyvereztek, majd vissza-
küldték őket Magyarországra. 
Könnyek között búcsúztak Kun 
Bélától: Akkor most minket fel-
akasztanak? (Összesen 14-et 
akasztottak fel a több százból...) 
Szamuely Tibor szintén nem 
kapott menedékjogot, s mikor 
kiderült, hogy visszaküldik Ma-
gyarországra, egy elrejtett kicsi 
pisztollyal főbe lőtte magát.

Kun Béla és népbiztos társai 
Bécsben biztonságban voltak, 
egyszer próbálták őket a ma-
gyar különítményesek elrabol-
ni, egyszer pedig (sikertelenül) 
megmérgezni. A Bécsi Magyar 
Újságban és a baloldali hazai 
lapokban szemérmetlenül kri-
tizálták a magyar állapotokat. 
Kun Bélát később orosz hadifog-
lyok közé rejtve útnak indították 
Oroszországba. Lenin még két 
alkalommal vetette be a hivatá-
sos forradalmárt: Ausztriában 
és Németországban próbálta ki-
robbantani a bolsevik forradal-
mat, sikertelenül. Később Kun 
Béla a Krím elfoglalásakor irá-
nyította a vérengzést (amit még 
Lenin is túlzásnak tartott), majd 
a Komintern VII. kongresszusán 
sértetten ülve maradt, miközben 
mindenki állva tapsolt, s ezért 
vagy másért Sztálin 1938-ban 
kivégeztette.

Román uralom

A románok egyetlen puska-
lövés nélkül foglalták el Buda-
pestet, majd Győrig nyomultak. 
Az általuk ellenőrzött területen, 
a románoktól kapott fegyverek-
kel alakult meg Horthy hadse-
rege, amely a románok kivonu-
lása után bevonult Budapestre.

1920 elején a román csapatok 
végül kivonultak Budapestről, 
de kifosztották a várost. A ma-
gyaroknak át kellett engedniük 
valamennyi hadifelszerelésü-
ket, kivéve azokat, amelyekkel 
a Horthy irányítása alatt álló 
sereg rendelkezett. Ezenkívül 
át kellett adniuk a románoknak 
teljes hadiiparukat, a magyar 
vasúti kocsik felét, az állatállo-
mány 30%-át, a mezőgazdasági 
eszközök 30%-át, illetve 35 ezer 
vagon gabonát és takarmányt. 
A Nemzeti Múzeum kifosztását 
az antant-megbízottak segítsé-
gével sikerült megakadályozni.

A konszolidáció Horthy 
Miklós kormányzósága alatt 
vette kezdetét, előtte egy ideig 
Friedrich István mátyásföldi 
felvonógyáros volt az ország 
miniszterelnöke.

A trianoni határokat a győz-
tesek jóindulatának köszönhet-
jük: Magyarország mindent el-
veszített, amit elveszíthetett. (F)

Trianon – hogyan jutottunk odáig

Kun Béláék Budapesten 
megalakítják a Kommunisták 
Magyarországi Pártját (KMP), 
Kun lett a központi bizottság 
elnöke, lapot alapítanak, s az 
agitátorok Károlyi ellen szóno-
kolnak a gyűléseken, izzítják az 
éhező munkások hangulatát, a 
Vörös Újság kormányellenes 
cikkeket jelentet meg, sztrájko-
kat szerveznek, készítik elő a 
proletár-forradalmat. A szocia-
listákkal tárgyalásban állnak a 
kommunista párttal való egye-
sülésre.

Egy lövöldözésbe jutó tünte-
tés miatt a kommunisták gyűj-
tőfogházba kerülnek, de senki 
nem őrzi őket, ki-be járnak. Ká-
rolyi 1919. március 20-án hírét 
veszi, hogy a győztesek milyen 
határokat terveznek Magyar-
országnak, és tiltakozásul le-
mond. Kun Béla vezetésével a 
kommunisták ekkor egyesülnek 
a hatalmat addig is birtokló 
szocialistákkal, és március 21-
én kikiáltják a Tanácsköztársa-
ságot, Szovjet-Magyarországot.

Március 21-re virradólag 
fontos dolog történt: mintegy 
600 fegyveres kommunista el-
foglalta a főváros fontosabb köz-
intézményeit, a minisztériumo-
kat, a bankokat – szóval átvették 
az ország felett az irányítást. 
Kun Béláék Lenintől megkapták 
a Szovjetállam szervezési alap-
elveit, amit rohamtempóban két 
nap alatt magyarra fordítottak, 
s a csepeli szikratávírón (amit 
az egész világon lehetett fogni) 
hetente konzultáltak a bolsevik 
forradalom magyarországi fejle-
ményeiről.

Károlyi leszerelte a katona-
ságot, Kun Béla és népbiztos 
társai leszerelték a rendőrsé-
get és a csendőrséget. Saját 
fegyveres csoportokat hoztak 
létre, aminek feladata az ellen-
forradalmi burzsoázia elleni 
harc volt – itt, az úri Magyar-
országon, a polgári Budapesten!

Cserny József és a Lenin-fiúk – gyilkoltak, raboltak

A szomszédos országok 
területi igényei Magyaror-
szággal szemben
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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
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Ruházati bolt a Halárussal
szemben, akciós asztallal, nagyobb területen! Minősé-
gi női-férfi-gyermek pamut fehérneműk, zoknik, nagy 
választékban az egész családnak. Női farmerok. Bo-
ka-, térdfixek, harisnyanadrágok. Nadrágok több fa-
zonban, többféle anyagból. Pulcsik, pólók, kötött mel-
lények, ruhák, kardigánok. Karácsonyi árukészlettel 
várjuk vásárlóinkat! Nálunk bankkártyával is fizethet, vasárnap is várjuk!

MARGARÉTA Virág-ajándék
Valentin napra 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

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
Beléptünk az új évbe vigadozva, bizakodva, optimistán, 
ahogy kell, bár a nagyvilágból és közelebbről nem túl jó 
hírek szállingóznak. Remélhetőleg nem olyasmibe léptünk 
lágyan, ami nem okoz nagy örömöt (ám állítólag szerencsét 
is hozhat), de ha a lábunk elé nézünk, nem lehet nagy baj.

Sokat lelkesen panaszkodnak mindenre: semmi sem elég, 
semmi nem jó, most én is csatlakozom e csapathoz. Tél van, 
disznótorok ideje, de jó hurkával évek óta nincs szerencsém 
találkozni. E télen is vettem a palotai, Bosnyák téri, Sashal-
mi piacon, Lidlben, Aldiban, háznál; nekem mindegyik fű-
részporos ízű, vagy túl sós, száraz, vagy túl zsíros volt. A 
rizst szinte fövetlen keverik a masszához, az abálás rövid 
idejű, a májas hurkába nem való rizs, hanem zsemlekocka és 
majoránna, és nem a hagyományosan előírt anyagok vannak 
bennük. Biztos, hogy bennem is van hiba, ahogy vénülünk 
„Minden romlik (az ízlésünk is), csak erkölcsünk javul!” 
Már akinek…

No de vége a panasznapnak, szombaton a Sashalmi pia-
con jártunk árakat böngészni. Hiába, a hétvégén pezseg iga-
zán az élet a piacon. A hAlAS is nyitva van (süllő 4600 
Ft, hekk 1450 Ft, szürkeharcsa 4990 Ft, sügér 3400 Ft). Ős-
termelőknél a dióbél 3500 Ft (másutt 4000-4500 Ft), a házi 
sonka 2500 Ft, a töpörtyű 2700 Ft, van paradicsomlé 950 
Ft-ért, fekete szőlő, fekete áfonya, eperlekvár, ribizlilekvár 
(600 Ft), az akácméz 950 Ft/kg.

Zöldségek: hagyma 290 Ft, cékla 200 Ft, zeller 600 Ft, 
krumpli 240-348 Ft, karfiol 698-898 Ft, fejes káposzta 298 
Ft, kelkáposzta 498 Ft, sárgarépa 298-348 Ft, gyökér 698-
798 Ft, piros retek 198 Ft, kígyóuborka 698 Ft, paprika 998 
Ft, paradicsom 1398-1898 Ft.

Gyümölcsök: citrom 700-798 Ft, grapefruit 698 Ft, körte 
798 Ft, narancs 498-848 Ft, banán 498 Ft, mandarin 548-590 
Ft, alma 100-448 Ft, ringló 598 Ft, kivi 898 Ft.

A tojás darabja 38-48 Ft, házi tej 200-350 Ft.
Sertéshúsok (zárójelben a mangalica): comb 1698 Ft 

(1720 Ft), lapocka 1698 Ft (1720 Ft), hosszú karaj 1700 Ft, 
tarja 1680 Ft, oldalas 1680 Ft (1550 Ft), dagadó 1680 Ft.

Marhahúsok: felsál 2598 Ft, fehérpecsenye 3200-3400 
Ft (szürkemarha 3960 Ft), rostélyos 1980 Ft, hátszín 3400 
Ft, lapocka 2380 Ft, comb 2500 Ft (szürkemarha 3300 Ft), 
borjúcomb 3400 Ft, borjúlapocka 2780 Ft.

Baromfi: csirkecomb 798-890 Ft, mell 980-1198 Ft, 
szárny 698-738 Ft, libacomb 2280 Ft.

Boldog új évet és jó vásárlást kívánunk 
a Sashalmi piacon! (Tóth)

Árak a piacon

Aktuális receptünk
Rostélyos szépasszony módra

Hozzávalók: 60 dkg rostélyos, 6 dkg zsír, 2 fej hagyma, 2 
szál sárgarépa, 2 dl fehérbor, 2 dl víz, 3 evőkanál paradicsom-
püré, kakukkfű, babérlevél, petrezselyem, só, törött bors

A húst forró zsírban mindkét oldalon barnára sütjük, majd 
kiszedjük a lábasból. Ebben a zsírban megpároljuk a kockára 
vágott vöröshagymát és sárgarépát, felengedjük a borral és a 
vízzel. Beletesszük a paradicsompürét, babérlevelet, kakukk-
füvet. Sózzuk és borsozzuk. A mártásba rakjuk a hússzeleteket 
és nagyon lassú tűzön puhára főzzük. Finomra vágott petrezse-
lyemmel megszórva tálaljuk, krumplipürével.

 Jó étvágyat kívánunk!

Új gasztronómiai közösségi helyet terveznek Csömörön
A Csömör központjában található régi lakóépület felújításával új, minőségi gasztro-
nómiai közösségi helyet tervez létrehozni az önkormányzat. A Hősök terén, a művelő-
dési ház mellett található  hangulatos, tornácos, kerttel rendelkező épületben magas 
minőségű, de elérhető árú hideg és/vagy melegkonyhai készítményekkel fogadnák 
a vendégeket.   A tervek szerint az önkormányzat alternatív kulturális programokat 
is szervezne az épületbe. Az ingatlan felújítására és a létrehozandó közösségi hely 
kialakítására, üzemeltetésére  partnert keres az önkormányzat. A pályázat részletei  
a http://www.csomor.hu/oldal/palyazat-ingatlan-berbeadasara oldalon érhetőek el.

Csömöri Polgármesteri hivatal a „Közszolgálati tisztviselők-
ről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet

Igazgatási  osztályvezető 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határo-
zatlan időre szól
A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság 
út 5. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöl-
tője által ellátandó feladatkörök: melléklet 9. pont I. besorolá-
si osztályba tartozó szociális és gyámügyi feladatkör.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. 03. 01
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 14. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.
csomor.hu honlapon szerezhet. 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete a közalkalmazottak jogállásáról szóló (a továbbiakban Kjt.) 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet 

Csömöri Községgondnokság 
Intézményvezető  

(magasabb vezető) álláshely betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határo-
zott időre:2 évre szól (2020. április 01.-től 2022. március 31.-ig), 
amely ismételt pályázati eljárás nélkül még három évvel meg-
hosszabbítható. 
A munkavégzés helye:  Pest Megye, 2141 Csömör, Állomás utca 6.
Az állás betöltésének ideje: 2020. április 01
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 01. 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 02. 28.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.
csomor.hu honlapon szerezhet. 

Csömöri Polgármesteri hivatal a „Közszolgálati tisztviselők-
ről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet

Pénzügyi osztályvezető 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidő kikötésével. 
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határo-
zatlan időre szól
A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöl-
tője által ellátandó feladatkörök: melléklet 19. pont I. besoro-
lási osztályba tartozó pénzügyi és számviteli feladatkör.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2020. március 16. napjától tölt-
hető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 14. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.
csomor.hu honlapon szerezhet. 

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

Tavaly ősszel harmadik cik-
lusát kezdte meg  Csömörön  a  
civil önkormányzat. A nagy-
község  alpolgármestere – az 
előző öt évhez hasonlóan – is-
mét Tormay-Lesták Mária, aki 
az oktatási, nevelési, ifjúsági 
területét felel.

– A civil önkormányzati ve-
zetés kezdete óta, azaz tíz éve 
dolgozik az önkormányzat 
képviselő-testületében. Há-
rom gyermekes édesanyaként 
komoly kihívásnak tűnik a 
feladat, hogyan tud megbir-
kózni vele?

– Ha egy évtizede bepillan-
tást nyerhettem volna a jelen-
legi életembe, nagyon elcsodál-
koztam volna. Nem sejtettem, 
hogy mostanra lesz három cso-
dálatos gyerekem, és vegyész-
ként azt sem terveztem, hogy 
ilyen módon veszek részt a te-
lepülés életében. A 2010-14-es 
ciklus alatt az Oktatási- Sport- 
és Kulturális Bizottság elnöke 
voltam, ebben az időben szü-
letett második kisfiunk, Artúr. 
Ma Magyarországon eleve alul-
reprezentáltak a nők a politiká-
ban, elmondhatatlan érzés volt 
a  saját bőrömön megtapasztani, 
milyen támogató a testület 
hozzáállása a kialakult új hely-
zethez. Artúr vagy velem volt 
az üléseken, színessé téve a vi-
tákat, de az is előfordult, hogy 
előkészítettem a bizottsági ülés 
témáit és a helyettesem vezette 
az ülést, ha kismamaként ott-
hon volt a helyem. A következő 
ciklus alpolgármesteri címe és 
a ciklusban született Natasa kis-
lányom is váratlan meglepetés 
és nagy ajándék volt számomra. 
Ezzel együtt a kihívás is hatal-
mas, nem egyszerű összeegyez-
tetni a nagycsaládot és a még 
nagyobb munkát.

– Mi motiválja?
– Tősgyökeres csömöriként 

gyerekkorom óta aktív tagja va-
gyok a falu közösségének, egész 
életemben próbáltam megtalál-
ni a hasznos és értékes kapcso-
lódási lehetőségeket másokhoz, 
a településhez. A legtöbbet pe-
dig így, képviselőként, alpolgár-
mesterként tehetem a Csömö-
rön élőkért.

– Az önkormányzati mun-
kában elsősorban az oktatási, 
nevelési területet vezeti. Mi-

lyen kihívásokkal néz szembe 
ezen a téren Csömör?

– Önkormányzatunk kiemel-
ten kezeli a csömöri gyerekek 
nevelési, oktatási helyzetét. Az 
elmúlt két ciklusban számos fel-
adatot elvégeztünk, így például 
bővítettük az óvodánkat, szülői 
igényre evangélikus óvoda is 
létrejött, az iskolánál, zeneisko-
lánál pedig számos fejlesztést 
végeztünk, és tesszük ezt ma is 
annak ellenére, hogy az önkor-
mányzatok már évek óta nem 
diszponálnak az iskolák felett. 
Az előttünk álló időszakban 
több fontos fejlesztést is terve-
zünk. 

Az egyik legnagyobb, hogy 
idén megkezdjük a csömöri böl-
csőde építését. Bár a faluban és 
a környéken több bölcsődével 
is ellátási szerződést kötöttünk, 
ezek megtartása mellett helyi, 
önkormányzati intézményünk 
is lesz hamarosan. Az iskola is 
bővítés előtt áll. Ebben az ügy-
ben egy éve kezdtük meg a tár-
gyalást a tankerülettel, melynek 
eredményeként tavaly novem-
berben bejelentették, a  Pest me-
gyei tankerületi központban ti-
zenhat köznevelési intézményt 
bővítenek majd, melynek része 
lesz a csömöri is, így 16 osztály-
teremmel egészül ki a jelenlegi  
iskolánk kapacitása.

– Az intézmények fejlesz-
tése mellett biztosítanak más 
támogatási formákat is a helyi 
gyermekeknek, diákoknak?

– Természetesen. Az épü-
let- infrastruktúra mellett az 
oktatás és nevelési munkát is 
fontos kiemelni. Így például az 
önkormányzatunk finanszíroz-
za a helyi diákok erdei iskoláit, 
a külföldi testvértelepülésekre 
szervezett osztálykiránduláso-
kat, valamint a nemzetiségi ok-
tatást is.

De számos más, a családok 
mindennapjait érintő támo-
gatási formát is kidolgozunk, 
így a térségben nálunk a leg-
sokrétűbb a gyermekeket, ta-
nulókat segítő pályázat. Azaz, 
a  kötelező előírásokon túl is 
számos támogatási lehetőséget 
nyújtunk,  gondolok itt például 
az újszülöttek támogatására, a 
Bursa Hungarica állami ösztön-
díjrendszerhez való csatlakozá-
sunkra, de ide tartozik a közép-
iskolai ösztöndíjpályázatunk,  
a nyelvvizsgadíj-támogatási 
rendszerünk, mely  a második, 
harmadik nyelvhez nyújt segít-
séget, vagy az egyetemre  járók 
ösztöndíjpályázata is.  

Nagy büszkeség számunk-
ra, hogy 2018-ban Családba-
rát önkormányzat címet kapott 
Csömör, melyet a Parlamentben 
vehettünk át. A díjat a Nagy-
családosok Országos Egyesü-
lete alapította, és azoknak az 
önkormányzatoknak ítélik oda, 
amelyek elkötelezetten dolgoz-
nak a generációk konstruktív 
együttműködése, együttélése 
érdekében. 

Ismét női alpolgármestere van 
Csömörnek

Tormay-Lesták Mária, Csömör alpolgármestere

Halárus a piacon

Kertvárosi Halárus a Sashalmi piacon, állandóan válto-
zó friss termékekkel, halsalátákkal. Az ínyencek meg-
kóstolhatják a fantasztikusan finom halsalátákat, mint a 
tőzegáfonyás heringsaláta, medvehagymás heringsalá-
ta vagy a lazackrém. Kapható természetesen pontysze-
let, patkó, pontyfilé, lazac, pisztráng, tőkehal szűzpe-
csenye, valamint sokféle füstölt halféleség, fagyasztott 
rák, csiga, kagyló. Az üzlet a megszokott helyen talál-
ható, a Skuner vegyesbolt, és a Ruhaboltos magassá-
gában. Csütörtökön és pénteken 8-tól 15 óráig vannak 
nyitva, szombaton 8-tól 14 óráig, a többi napon zárva.

kertvárosi hAlsütöde A sAshAlmi piAcon a savanyú-
ságos mellett, ahol frissen sült halakat és egyéb sült ten-
geri csemegéket lehet fogyasztani.

Szépüljön nálunk
Valentin napra

Címünk: 1161 Bp. Rózsa u. 20.
Ingyenes konzultáció: 

06-30-9484-555

Ingyenes konzultáció: 06-30-9484-555

• NYIROKmasszázs, izomstimuláció: 11 alk. 49.500 Ft helyett 35.000 Ft
• THERMAGE arcfeszesítés  55.000 Ft helyett 35.000 Ft
• THERMAGE felsőkar feszesítés  30.000 Ft helyett 15.000 Ft
• HIFU arcfiatalító kezelés  65.000 Ft helyett 39.990 Ft
• E-LIGHT (lézeres) tartós szőrtelenítés: MOST KEll ElKEZDENI!
   hónalj 1 alkalom 6.000 Ft,  bikini fazon 1 alkalom 8.000 Ft
• HASI ZSÍRBONTÁS személyre szabva, ingyenes konzultációval.
Férfi vendégeink kezelésének árkalkulációját ingyenes konzultáción egyeztetjük.

SAFE LASER – lézerterápia otthon. Orvostechnikai eszköz, me-
lyet nem csak kórházak, egészségügyi intézmények használhatnak. 
A SAFE LASER olyan lágy lézer készülékcsalád, amely nagyon hatékony 
fájdalom és gyulladáscsökkentő, illetve az úgynevezett biostimuláció ré-
vén serkenti szervezetünk  öngyógyító képességét. 

SAFE LASER KÉSZÜLÉK ÁRA: 199.000 Ft-tól
Mire jó a SAFE LASER? • Mozgásszervi betegségek: fájdalomcsil-
lapítás, ízületi, izom-, inhüvely-gyulladások, reumatikus fájdalmak, 
porckopás, sérülések; • Bőrproblémák: herpesz, fekélyes sebek, láb-
szárfekély, felfekvések; • Fülpanaszok: gyulladás, fülzúgás; • Koz-
metikai problémák: akne, rosacea, hegek, öregségi foltok; • Fogászati 
problémák: fogfájás, gyulladás. fogínysorvadás.
Egy kezelés kb. 5 cm átmérőjű területen alkalmanként 4.000 Ft
A SAFE LASER kezelés előnyei: Biztonságos a szemre! Lassítja a bőr 
öregedésének látható jeleit, finomítja, regenerálja a ráncokat. Segíti a koz-
metikumok felszívódását a bőrbe, fokozza a hatékonyságukat. Serkenti a 
bőr kollagén és elasztin termelését, javítja a feszességét, rugalmasságát.
• Arcfeszesítés lézerrel  5 alkalom 150.000 Ft helyett 75.000 Ft

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

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

Alapítva 1946

Kárpitos bútorkészítõ és kereskedõ Bt.

www.mihalybutor.hu

• Stíl és modern bútorok készítése, javítása
• Antik és bõr bútorok restaurálása,

asztalos munkával, bútorszövettel

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

További akciós termékeinkért  
és törzsvásárlói programunk részleteiért 

látogasson el a patikába!

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájé-
koztatót vagy, kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájé-
koztatót vagy, kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájé-
koztatót vagy, kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

-17%

-27%

-25%

Érvédő gyógyszer, vénás eredetű fájdalmakra 
(nehézláb-érzés, lábikragörcs, heveny aranyér). 

Jóindulatú prosztata megnagyobbodás 
tüneti kezelésére.

Gyógyír a fáradt lábnak visszeres panaszok, 
lábdagadás esetén – és nem hagy foltot.

4999csak
,-Ft

2999csak
,-Ft

4800csak
,-Ft

Eredeti ár: 6675,- Ft Megtakarítás: 1676,- Ft

Eredeti ár: 5805,- Ft Megtakarítás: 1005,- Ft

Eredeti ár: 4119,- Ft Megtakarítás: 1120,- Ft

Detralex 500mg ftbl. 60x

Prostamol Uno 320mg lágy kapsz. 60x

Lioton 1000NE/g gél 100g

83,3 Ft/db

29,9 Ft/g

80 Ft/db
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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.”

Idén a Nap január 20-tól feb-
ruár 19-ig tartózkodik a Vízöntő 
jegyében. Bármely évszak kö-
zépső része a stabilizálódásról, 
a megszilárdulásról szól. Jelen 
esetben a hideg lenne elvárható 
és a fagy tartósabbá válása. Az 
idősebb generáció arról beszél: 
„bezzeg a múltban a telek hi-
degek voltak, 
m a n a p s á g 
meg alig van 
valami kis 
fagy.” Pedig 
évtizedekkel 
ezelőtt is vol-
tak hidegebb, 
és enyhébb te-
lek. Az ember 
szubjektum, 
a visszaem-
lékezésünk is 
elfogult, mint 
annyi minden más. Azt gon-
dolom, hogy „klíma vészhely-
zetet” hirdetni, pánikot kelteni 
nem érdemes. A „modern” nyu-
gati civilizáció, mely minden 
áron az ember jólétét és kényel-
mét szolgálja, közeledik ahhoz 
a határhoz, amikor a természet 
be fogja nyújtani a számlát. Li-
neáris és fenntartható fejlődés 
hosszú távon nem létezik. Fi-
zikai szinten a polaritás kézzel 
fogható valóság, ezért minden 
bővülés után szűkülés követke-
zik. Ha elnézzük a világpoliti-
ka sakktábláját, akkor igen csak 
bonyolult a helyzet. Ha cinikus 
lennék, azt mondanám, hogy az 
emberiség önelpusztítása néha 
valószínűbbnek látszik, mint az 
a jóslat, miszerint a Föld elsiva-
tagosodik, az északi- és déli-
sarki jégtömbök elolvadnak, és 
eltűnik egy csomó alacsonyan 
épített város és ország. Az ázsi-
ai és afrikai népszaporulat sem 
túl hízelgő, a jólétben élő eu-
rópai népek jövőjét illetően. A 
vészharangok kongatása süket 
fülekre talál, mert a materia-
lizmus ópiumában révedező jó-
léti társadalom tagjai krónikus 
immunhiányos betegségekben 
szenvednek, és lassan képtele-
nekké válnak az önvédelemre. 
Virtuális farkasokra lövöldöz-
nek, miközben hiénák hadai ke-
rítik körben életterüket. 

A Vízöntő-kor emberei len-
nénk. Ahelyett, hogy a szel-
lemiség határtalan kincsesbá-
nyáiból merítenénk, és azon 
igyekeznénk, hogy élhetővé te-
gyük a világot, ehelyett lebont-
juk létezésünk normális falait, 
abberált és szabados eszméket 
dicsőítünk. A függetlenség az 
egyenlőség és testvériség esz-
méjét harsogva győzött a fran-

Az asztrológus gondolatai

cia forradalom. Nyugodtan 
kimondhatjuk, hogy a felvilá-
gosodás a materializmus zsol-
dosaként juttatott el bennünket 
jelen állapotunkhoz. 

A Vízöntők a nagy változá-
sok megalkotói. A zsenik és 
őrültek. Azok, akik kilógnak a 
sorból. És azért mások, mert ők 
ezt tudják hozzátenni a világ-
hoz. Szükség van rájuk, mert 
változnunk és fejlődnünk kell. 

Olyan megol-
dásokra van 
szükségünk, 
melyekre ők 
t a l á l h a t j á k 
meg a kulcsot. 
A kérdés az 
lesz, milyen 
zárba helye-
zik a kulcsot? 
Abba a zár-
ba, mely ajtót 
nyit az em-
beriség meg-

mentéséhez, vagy pedig annak 
a bőröndnek a zárjába, mely az 
atomrakéták indításához szük-
séges.

A Vízöntő hajlamos tagadni 
a tradíciókat. Sok esetben szűk 
számára a család. Jobban érzi 
magát, ha egy közösséghez tar-
tozik. Végső soron az emberiség 
történetét mindig is a közösség-
hez tartozás határozta meg. Az 
emberi társadalmakat, népe-
ket, országokat és birodalmakat 
minden esetben az tartotta meg, 
ami közös: a hitrendszer, a val-
lás, rosszabb esetben egy ideo-
lógia. Ha a szocialista világrend 
ideológiájára gondolunk, akkor 
rájövünk, hogy a szovjet biro-
dalmi kényszer és a mindenko-
ri kollaboránsok tartották fenn. 
Közép-kelet Európában ez a 
szörnyszülött hozzávetőleg 44 
évet élt. De ha Észak-Koreára 
nézünk, akkor ott még min-
dig tart. Kínát csak azért nem 
említeném, mert ott jelenleg 
egy kiválóan működő hibridje 
prosperál az ideológiának és a 
pragmatikus, államkapitalista-
nemzetgazdaságnak.  A közös-
ségek keleten azért működőké-
pesebbek, mert a keleti emberek 
többsége képes alárendelni az 
érdekeit a közösség, a cégek és 
az államvezetés érdekeinek. A 
nyugati ember erre képtelen, 
és ezért szorul mindinkább ki a 
versenyből. Számunkra az lehet 
a kérdés, hogy megtaláljuk-e 
azt a bizonyos arany középutat? 
Az optimisták az igenhez, a 
pesszimisták a nemhez húzza-
nak egy „x”-et.

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

Vigyázzanak magukra és 
egymásra!       Tóth Sándor

Asztrológiai útmutató  
a Vízöntő jegyében

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

Hogyan éljük túl a legnehezebb időket? Placid atya négy tanácsa a hétköznapi 
életben is megszívlelendő. Ő a Gulágon tíz éven át ezzel tartotta az emberekben 
a lelket. 2017. január 15-én örökre elszenderült a legendás ……, aki megérte 
100. születésnapját. Rákosszentmihály szülötte volt, egykori lakóháza falán em-
léktábla található a Rákóczi út 4/2. alatt.
A Nehézsorsúak című dokumentumfilmben az atya szarkasztikus humorral idézi 
fel a tábori élet megpróbáltatásait és apró örömeit. A négy szabály:  1. A szenve-
dést nem szabad dramatizálni! Nem szabad panaszkodni, mert attól gyengébb 
lesz az ember. 2. Az öröm szükséges a túléléshez. Ezért észre kell venni és tu-
datosan kell keresni az élet apró örömeit. 3. Nem vagyunk tökéletesek, de itt és 
most kell megmutatnunk, hogy különbek vagyunk rabtartóinknál. Ez mozgósítja 
az életenergiákat. 4. Akinek van hová kapaszkodnia, annak könnyebb. Mi hívők, 
ha a Jóistenbe kapaszkodunk, rájövünk, hogy Ő is akarja túlélésünket.

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: AF, ÁR, KO, LA, LÁ, OK, PA, UK,
3 betűs szavak: ALÁ, AMA, IDA, KÓR, LAK, NAR, ORI,
4 betűs szavak: AJAK, ÁTÉR, IGOR, KORA, LÁPI, OSON, PAPA, PITA,
5 betűs szavak: ADAMO, ALÁZÓ, ARADI, AROMA, FAZÉK, KOMOR, 
        LADIK, PÁROL,
7 betűs szavak: KAPARÁS, KAPATOS, SAJÁTOS, SUSOGÁS.
A megfejtéseket a megjelenéstől számított 16 napig várjuk.

Előző keresztrejtvényünkből: Hol ezelőtt puszták és szántók – ott most virág-
zó VÁROSOK és gyártelepek. Nyerteseink: Varga Istvánné (Csömör, Árpád 
u.), Berkes Istvánné (1164 Cinke u.), Barna Szilvia (Kerepes, Szabadság u.) 
és Mátyás László (1164 Alsómalom u.). A nyeremények átvételének módját 
nyerteseinkkel telefonon egyeztetjük.

Információs naptár Tel: 405-5919 • hh@hh16.hu

www.helyihirek.hu
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Tihamér, Annamária
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Ulrik
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Amália
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Henrik, Roland

Valter
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Emília
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Aurél

Brúnó, Renáta
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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 Center

Asztalfoglalás: 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 boltja

Erzsébetligeti 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 Uszoda

uszoda, szauna, szolárium

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

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.

www.mihalybutor.hu

• Stíl és modern bútorok készítése, javítása
• Antik és bõr bútorok restaurálása,

asztalos munkával, bútorszövettel

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

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

a lakosság számára

Napsugár Bölcsõde
szolgáltatásai

Ferenci
András

masszőr
Tel: 06-20-472-1223

szét vAgy esve? én összerAklAk...

Körzeti Rendőrőrs:  
Kistarcsa Tel: 06-28-470-801  
Csömör – Polgármesteri Hiv.  
2141 Szabadság u. 5.  
 Tel: 06-28-544-020, -048
Kistarcsa – Polgármest. Hiv.  
2143 Szabadság út 48.  
 Tel: 06-28-470-711, -712
Kerepes-Szilasliget  
Polgármesteri Hivatal  
2144 Vörösmarty u. 2. 28/561-050 
Nagytarcsa – Polgárm. Hivatal  
2142 Rákóczi út 4. 28/450-204

• 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
• Február 1. szombat, 18:00 – Egy különleges nap – Ettore Scola 
filmklasszikusának színpadi adaptációja. Főszerepben: Dobó Kata, 
Réti Barnabás, Nagy Mari; Az előadás Magyarországon a Hofra Szín-
házi és Irodalmi Ügynökség közreműködésével kerül színre. Jegy-
árak: 3800-4600 Ft
• Február 5. szerda 17:00 – Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör – ven-
dége: Illés Fanni, a 2014-es év kerekesszékes szépségkirálynője, aki 
paraúszóként három paralimpián járt, 2018-ban  Európa-Bajnoksá-
got, 2019-ben pedig Világbajnokságot nyert. A részvétel ingyenes!
• Február 7-9.(péntek-vasárnap), 9:00 órától – Kertvárosi Vasútmo-
dell Kiállítás – Szentmihályi Kulturális Központ; Jegyárak: gyerek: 
900Ft, felnőtt: 1200 Ft, családi (2 gyerek+2 felnőtt): 3600 Ft
• Február 7. péntek 20:00 – Gemini buli – Belépő: 2000 Ft
• Február 8. szombat 9:30 – Iskolaválasztó
• Február 9. vasárnap 11:00 – Mátyás, a világ királya – a Magyar 
Nemzeti Táncegyüttes Mátyás királyról szóló mesék és történetek 
birodalmába kalauzolja a nagyobbacska gyerekeket. Jegyár: 1500-
2600Ft
• Február 10. hétfő 18:00 – Apostol Ágnes keramikusművész kiállí-
tása a Kovács Attila Galériában, az Önkormányzat épületében.
Valentin napi ajánlatunk:
• Február 13. csütörtök 19:00 – Én, te, mi – haladunk a korral; pár-
kapcsolati komédia a Láthatáron Csoport előadása; Jegyár: 3000 Ft
• Február 14. péntek 19:30 – Jazzliget: Kozma Orsi duó – Jegyár 
elővételben: 1800 Ft, a helyszínen: 2200 Ft
• Február 15. szombat, 10:00 – Kippkopp a hóban – Szentmihályi 
Kulturális Központ; Jegyár: Felnőtt: 1400 Ft, Gyerek: 1200 Ft, Családi: 
4600 Ft (2 gyerek + 2 felnőtt)
• Február 16. vasárnap, 10:30 – Legyél te is indián! – Családi fel-
fedezőnap Amerikában. A családi délelőttöket a Budaörsi Régészeti 
Múzeum „Utazó Múzeum” programja hozza el az Erzsébetligeti Szín-
házba. Jegyár: elővételben 1500 Ft/fő, a helyszínen: 2000 Ft/fő
• Február 16. vasárnap 18:00 – Szemünk fénye – Az Orlai Produkció 
előadása; Főszerepben: Péter Kata, László Lili, Nagy Dániel Viktor, 
Dékány Barnabás; Jegyár: 3700-4600 Ft
• Február 20. csütörtök 18:00 – Női szemmel: vendégünk Schäffer 
Erzsébet – Pulitzer-díjas újságíró, író, publicista, munkásságát Prima 
Primissima-díjjal és a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkereszt-
jével is elismerték. A programon a részvétel ingyenes, kérjük jelezzék 
részvételi szándékukat az info@kulturliget.hu címen.
• Február 21. péntek 10:00 – Madarak időkapszula Party – Jegyár 
elővételben: 1800 Ft, a helyszínen: 2200 Ft; Szentmihályi Kulturális 
Központ
• Február 22. szombat 11:00 és 16:00 – A Padlás – félig mese, félig 
musical; PANNON VÁRSZÍNHÁZ; Presser Gábor – Sztevanovity Du-
sán – Horváth Péter; Jegyárak: 2400-3600 Ft
• Február 23. vasárnap 10:30 – Kolompos táncház – Jegyár: 900 Ft, 
családi: 3000 Ft (2 felnőtt+2 gyerek)
• Február 23. vasárnap 18:00 – 23 perc – Monodráma Járó Zsuzsa elő-
adásában. Az Orlai Produkciós Iroda előadása. Megtekintését 16 éven 
felülieknek ajánljuk!  Kultkikötő közönségdíj 2019.  Jegyár: 2900 Ft
• Február 27. csütörtök 19:00 – ZORÁN – A koncertre minden jegy 
elkelt!
• Február 29. szombat 10:00 – Mi van a ládikóban? – magyar nép-
mese feldolgozás Benedek Elek nyomán. Jegyár: felnőtt: 1300 Ft, 
Gyerek: 1100 Ft, Családi: 4200 Ft ( 2 gyerek + 2 felnőtt )
• Február 29. szombat 18:00 – Shirley Valentine – lírai komédia két 
részben. a Körúti Színház előadása. Előadja:  Vándor Éva. Jegyár: 
2500-3400 Ft

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

e-mail: info@kulturliget.hu

véradás a XvI. kerületben:

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 
1163 Havashalom u. 43. 

Időpont: 2020. január 28. kedd, 15-től 18 óráig
Amit nagyon fontos tudni! • minimálisan 50 kg testsúly, be-
töltött 18. életév szükséges; • regisztrációhoz személyi igazol-
vány (lakcímkártya) és a TAJ kártya kötelező !!! • előtte ét-
kezni, és sok folyadékot kell fogyasztani! • a gyógyszerszedés 
önmagában nem kizáró ok, a helyszínen lévő orvos felelős-
séggel dönt erről (gyógyszertől, betegségtől függően)
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zett. Tetőtér beépíthető. Irányár 48 mil-
lió 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

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

eltartási szerződést kötnék idős, 
gyermektelen személlyel, esetleg há-
zaspárral. 58 éves, egyedülálló felnőtt 
szakápolónő vagyok. Várhatóan 2020 
végén nyugdíjba mehetek. Gépkocsival, 
jogosítvánnyal rendelkezem. Kérem, 
hívjon bizalommal. Tel: 06-70-246-0887

Albérlet

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, különál-
ló kertes kis ház Sashalmon, jó közle-
kedésnél, rendszerető, fizetőképes egy 
személy vagy pár részére. Külön mérő-
órák, konvektoros, kis rezsi. Tel: 06-30-
579-0374

Állás, munka
házi ápolást, gondozást vállalok. 58 
éves, felnőtt szakápolónő vagyok. Főleg 
hétvégén, vagy délutáni órákban, meg-
beszélés szerint éjszaka is lehet. Bére-
zés megegyezés szerint. Tel: 06-70-246-
0887

OtthOn végezhető munkát kínálok. 
Tel: 06-70-246-0979

Kimagasló jövedelmet bizto-
sító tevékenységhez területi képviselő-
ket keresek. Info: www.szallaskozvetito-
franchise.hu

óvOdánKba gyermekszerető óvo-
davezetőt, 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. Ér-
deklődni telefonon a 06 20 9418 038-as 
számon!”

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

idős, beteg gondozását vállalom na-
pi 4 órában. Esetleg éjszakai felügye-
lettel.Bérezés megegyezés szerint. 06 
70 624 0541 Fülöpné

ÉpületasztalOs mellé segítő 
munkaerőt keresek. Tel: 06-20-9346-
071

gyertyagyártással foglalkozó 
családi vállalkozás keres női és férfi 

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

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

Adásvétel
KÉszpÉnzÉrt veszek bútorokat, 
dísztárgyakat, írógépet, varrógépet, 
szőrmét, bundát, lemezeket, hangsze-
reket, könyveket, porcelánokat, festmé-
nyeket, órákat, csipkét, bizsukat, kitün-
tetést, régi pénzt, képeslapot, teljes 
hagyatékot, díjtalan kiszállással.  Tel: 
06-20-597-8280

rÉgisÉg, numizmatiKa felvá-
sárlás! 1945 előtti! Papírpénzek, tallé-
rok, kitüntetések, egyenruhák, képes-
lapok, festmények, porcelánok, karórák, 
teljes hagyaték! Ingyenes kiszállás: 
06-70-381-6345

eladó hasizomerősítő tornapad, va-
lamint kiskerekes egészségügyi rokkant 
kerekesszék, beépített WC-vel. Tel: 06-
20-4303-505, 06-1-405-1870

zanussi 3 égős, gázsütős gáztűzhely 
eladó. Tel: 06-30-393-9590

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

Jármű

Zsélyi A. u. 6. Tel/fax: 321-0383, 06-30-
954-1727

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

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

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

fÉrfi – női – gyermeKfOd-
rász házhOz megy: 405-1753, 06-
70-576-2778

szÉpüljön a 2020-as évben az 
otthonában, kényelmesen! Precíz, mun-
kájára igényes, 30 év gyakorlattal ren-
delkező kozmetikus házhoz megy! Hét-
végén is! Tel: 06-30-381-2071

KOzmetiKai szOlgáltatás, 
talpmasszírozás az Ön otthonában, 
kényelmesen. Tel: 06-20-465-9834

vállalkozók 
ajánlatai

mihály És TÁRSAI KÁRPITOS, Bú-
torkészítő és Lakberendező Bt. Stíl- és 
modern bútorok egyedi tervezése, fel-
újítása, antik és bőrbútorok restaurálá-
sa asztalosmunkával, bútorszövettel, 
ajtó- és falikárpit, ill. díszítő függönyök 
és védőhuzatok készítése. 1165 Bp. 

Oktatás
ANGOl-NÉMET nyelvoktatás hatékony 
módszerekkel. Egyetemi diplomás nyelv-
tanárnő nyelvtanítást vállal: vizsgafel-
készítés, korrepetálás, társalgási gya-
korlatok, külföldi munkavállalás nyelvi 
előkészítése. Az első óra árából 10% 
kedvezmény. Tel: 06-30-9511-615

ANGOl nyelvből egyetemi diplomás 
tanárnő  bármely típusú és szintű nyelv-
vizsgára vállal felkészítést Mátyásföld 
központjában, egész nap. Tel: 06-30-
735-5115

EGyETEMEN oktató angol nyelvszakos 
tanárnő oktatást vállal minden szinten 
az Erzsébet-ligetben kedvezményes 
áron. Emelt szintű érettségire és minden 
típusú nyelvvizsgára felkészít. Tel: 06-
20-387-5450, 407-2137

ANGOl nyelvoktatást vállal tapasztalt 
tanárnő. Gyerekeknek, felnőtteknek 
egyaránt. Tel: 06-20-319-2008

ANGOl nyelvtanítást, érettségi és 
nyelvvizsgafelkészítést, társalgási gya-
korlatot vállalok személyesen vagy 
Skype-on. Okleveles, számlaképes 
tanár vagyok. Hívjon bátran! Tel: 06-20-
320-3001 http://angollecke.hupont.hu

ANGOl nyelvoktatást, korrepetálást, 
társalgási gyakorlatot és vizsgára való 
felkészítést vállalok. Tel: 06-30-275-
7236, 403-1306

MATEMATIKA, fizika oktatás, korrepe-
tálás, vizsgára felkészítés. Tel: 404-
0643, 06-20-226-2935

MATEMATIKA, fizika tanítás általános 
és középiskolások részére, nagy haté-
konysággal, szaktanártól. Házhoz me-
gyek! Tel: 06-20-9590-134

Ingatlan, lakás
erzsÉbet-liget legszebb ré-
szén 43 m2-es, 2 szobás lakás eladó. 
Tel.: +36 30 3011-926

eladó a XVI. kerületben jó állapotú 
családi ház. Egy 10X4 méteres mellék-
épület műhelynek alkalmas. Kimondot-
tan jó helyen! Tel: 405-3450

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

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)

32. évf. 1. szám  
2020. január 22.

Felelős szerkesztő:  
Szőke Katalin

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

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

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

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

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

Ingyenes kiosztás az Örs vezér terei aluljáróban megjelenés után.

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.

sövénynyírást, ápolást, gyomirtást, gé-
pi kaszálást vállalok: 06-20-3474-078

zöldterület Karbantartás, 
elhanyagolt kertek takarítása, ágdará-
lás, fakivágás, zöldhulladék elszállítás, 
tuskómarás, darus munka 1,6 tonnáig 
(darus áruszállítás). Tel: 06-30-998-
0119

festÉst, mázOlást, burkolást 
vállalok, nyugdíjasoknak kedvezmény-
nyel, fóliázással, takarítással. Tel: 06-
30-422-1739

tapÉtázás, FESTÉS, MÁZOLÁS 
– minőségi munka két év garanciával. 
Tel: 403-6962, 06-30-214-5079

burKOlást, laKásfelújítást 
vállalok referenciákkal. Ingyenes ár-
ajánlat-készítés. Tel: 06-30-214-1406

Kőművesmester vállal építést, 
felújítást, burkolást, egyéb építési mun-
kákat. Gyors, igényes munkavégzés 
referenciákkal, ingyenes árajánlat-ké-
szítés. Felelős műszaki vezetést is vál-
lalok. 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

parKettafeKtetÉs, átrakás, 
csiszolás, lakkozás, laminált parketta és 
szőnyeg lerakás. Tel: 384-2750, 06-70-
312-8131

KöltöztetÉs, áruszállítás, vidékre 
is, 37 éves gyakorlattal, cégeknek és 
magánszemélyeknek, profi rakodókkal, 
korrekt áron! Kerületi kedvezmény! Tel: 
06-30-996-4538

KöltöztetÉs zárt rakterű gépko-
csival, csomagolással, bútorszereléssel, 
biztosítással, garanciával. Szakképzett 
rakodók! Tel: 06-30-9495-614, www.
enzotrans.hu

faKivágást, gallyazást vál-
lalunk zöldhulladék elszállítással. Tel: 
06-70-391-0259

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

gyümölCsfáK ápOlását, met-
szést, permetezést (cseresznyelégy 
ellen is). Díszkertek gondozását, fű- és 

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, au-
tónyitás, betörés utáni helyreállítás, 
biztonsági 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

autOmata mOsógÉpeK javítása 
(egyes típusok) nagy tapasztalattal, ga-
ranciával. Kurek Gábor szerviztechnikus 
Tel: 06-20-9441-164

háztartási hűtőgÉpeK javítá-
sa nagy gyakorlattal (csak Bp-en). 
Hozleiter Tibor Tel: 06-30-919-5456

víz-fűtÉsszerelÉs és dugulás-
elhárítás!  Családbarát árak és szol-
gáltatás. 10% nyugdíjas kedvezmény. 
Munkavégzés rövid határidővel, rugal-
mas, megbízható szakemberrel! Ingye-
nes kiszállás Tel: 06-30-938-9713

duguláselhárítás! Ázások, 
csőtörések megszüntetése, egyéb víz-
szerelési munkák. VÍZ-GÁZ-
KÖZPONTIFŰTÉS SZERELÉS! WC-k, 
mosdók, tartályok, szifonok cseréje. 
Sürgős esetben AZONNAL IS! Tel/fax: 
402-4330, 06-20-491-5089

A-z Irodacentrum: irodatechnika, 
fénymásolók, karbantartás.  

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

Szlaukó György

Bp. XVI. Vidámverseny u. 10.

400-0083
06-20/9629-328

Sóder, homok szállítása
Konténeres sittszállítás

Gépi földmunka

KONTÉNERES

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

sitt, föld, sóder,
homok szállítása:

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

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

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

www.gumiszerviz16.hu

Gumiabroncs

OBD programozás

TPMS
javítás • autó, motor

szenzorok beépítése

Weboldalak tervezése,
elkészítése

teljeskörû ügyintézéssel.
www.web16.hu

info@web16.hu

HONLAPKÉSZÍTÉS
garanciával

Tel: 06 (30) 873-3511

február 26-tól március 10-ig egyszobás 
apartmanok átadók. Tel: 06-20- 9688-684

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

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

KÉt gyerekes anyuka, keres lakhatás-
sal olyan idős hölgyet vagy idős házas-
párt, akinek szüksége van segítségre. 
16. kerületben keresek. 0670-5454-437

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 
Táncsics Gimnáziumban esténként! 
Érdeklődni: 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 ott-
honában. Tel: 06-20-465-9834

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:
• 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. február 13.

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. 

Társkereső
156/60/75 éves özvegy nő keres kor-
ban korban hozzá illő urat. Tisztelet mind-
kettőnk részéről fontos. HÉV-vonal men-
tén. Tel: 06-70-286-6376

Vegyes
nyugdíjas úr keres nemdohányzó, 
független, autóvezetői engedéllyel ren-
delkező, 30-50 év közötti hölgyet csodá-
latos, 10 napos kaliforniai útjára, május-
ban, kísérőnek. Tel: 06-28-752-679

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

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

büKKfürdőn üdülési jog: február 12-
25-ig egyszobás és másfél szobás, valamint 

Újdonságok a sashalmi könyvtárban
Felnőtteknek ajánljuk: Borbás Marcsi: Magyarország finom 

– Vadregényes kelet; Steve Berry: Máltai csere; Luca Di Fulvio: 
Amikor az álmaink ránk találnak; Mérő László: Az ész segédigéi; 
Sal Endre: Mi, magyarok - 51 hihetetlen történet a nagyvilágból; 
Simonovics Ildikó: Rotschild Klára, a vörös divatdiktátor

Gyerekeknek ajánljuk: Bencze Bianka: Pulcsiban alszom; 
Cressida Cowell: Így harcolj egy sárkány dühével; Roald Dahl: 
Georgie és a csodaszérum; Farkasházi Réka: Életmesék - Családi 
album; Frank Márton: Páratlanok; Ole Könnecke: Marci dicsekszik

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 

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

Esküvő és tabló fotózás
Újra itt az esküvő és tabló fotózás fogla-
lásának az ideje. Profi minőség, kedvező 
árak. részletek és árak: www.lelkesfoto.hu

Üzletünkben vállaljuk régi képek digitalizálá-
sát, retusálását. Egy-egy rég elfelejtett képpel nagy 
örömet szerezhetünk szeretteinknek. Képkeretek, 
albumok nagy választékban. Minőségi magyar fa 
keretek A/4-es méretben már 1300Ft-tól megtalál-
hatók nálunk.

Egyedi fényképes ajándéktárgyak akciós ára-
kon a weboldalunkon. www.lelkesfoto.hu. Sok új 
áruval, ajándéktárgyakkal várjuk szeretettel!

                  Szilvia és Nelli

duguláselhárítás bOntás 
nélkül, garanciával. Szennyvízcsatorna 
tervezése, kivitelezése, javítása. Tel: 
06-70-267-5015

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

televíziójavítás GARANCIÁ-
VAL, a hét minden napján, ingyenes 
kiszállással. 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, háló-
zsák, 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 di-
gitalizálása, átírása CD-re, DVD-re, 
régi képek, diaképek, színes negatí-
vok digitalizálása, javítása, átírás CD-
re vagy papírkép készítése. Ferenci 
Videó, XVI. Hermina út 16. (Telefonon 
egyeztetett időpontban), mobil: 06-
20- 9392-658

vállalKOzói apróhirdetÉ-
seK felvÉtele: 06-20-9392-658, 
vagy 405-5919 (10-15 óráig)

Asztalos munkák
Elõtetõk, pergolák, szaletlik

kocsibeállók, lépcsõk

beépített szekrények
gipszkartonozás és galériák

Amennyiben Ön szeretne, hívjon:

06-20-510-1934

Befagyott a Naplás-tó
Mióta melegedik az időjárás, 

egyre ritkábban fordul elő, hogy 
sportolásra alkalmas jég alakul-
jon ki a Kertváros határában 
található Naplás-tavon. Most 
viszont tükörsimára fagyott a 
vízfelület a jeges szélcsendben, 
és a hely annyira népszerű, 
hogy hétvégén lehetetlen a kör-
nyéken leparkolni, holott ten-
gernyi parkolót épített a tó körül 
az önkormányzat.

A jégen tartózkodni mindig 
veszélyes dolog, a katasztró-
favédelem összefoglalta, hogy 
ilyen esetben mi a teendő.

A vonatkozó jogszabályok 
alapján a szabad vizek jegén 
tartózkodni csak akkor szabad, 
ha a jég kellő szilárdságú, nem 
olvad, illetve nem mozog. Tilos 
a szabad vizek jegén tartózkod-
ni: éjszaka és korlátozott látási 
viszonyok között; járművel, ki-
kötők és veszteglőhelyek terü-
letén; továbbá folyóvizeken és 
azok mellékágain. Aki a jégen 
léket vág, köteles a jégmentessé 
vált területet legalább 50 méter-
ről jól felismerhető módon meg-
jelölni, amelyhez a vízparton 
található természetes anyagokat 
(pl. nád, sáskéve, száraz ágak) 
is fel lehet használni. 

Az alapvető szabályok betar-
tása mellett előfordulhatnak til-
tó rendelkezés alá eső területek, 
ahol a jégen való tartózkodást 
tiltó táblákkal is szabályozzák. 
Aki a jégen történő tartózkodás 
szabályait megsérti szabálysér-
tést követ el. 

Ha beszakad a jég alattunk: 
Azonnal feküdjünk hason a jég-

a Naplás-tó látványa az egyik nemrég elkészült plázs felől

re minél nagyobb testfelülettel, 
lehetőleg arccal a part felé és 
lassú, nyugodt mozdulatokkal 
– mindig a lehető legnagyobb 
testfelülettel – a legközeleb-
bi biztos pontot hason csúszva 
elérni és kússzunk a part felé. 
Minden lehető eszközzel (pl. a 
bot keresztbe fordítása) akadá-
lyozzuk meg, hogy a jégfelület 
alá csússzunk, vagy lemerül-
jünk a vízbe. Beszakadás esetén 
kerüljük a felesleges mozdula-
tokat Igyekezzünk a lábunkkal 
az ellenkező irányban lévő jég 
szélét elérni és a part felé előre-
lökni magunkat, illetve segítsé-
get kérni. 

Ha lesüllyedtünk a jég alá, 
próbáljuk szemünket nyitva tar-
tani és felfelé (a világosság felé) 
nézni. Ha a jég hóval fedett, ak-
kor a közelben lévő jégtörés he-
lyét a beeső fénysugár alapján 
fel lehet ismerni, és el lehet érni. 
Ha a jég újra beszakad alattunk, 
vágjunk magunknak utat a part 

felé addig, míg ki nem jutunk a 
partra, vagy teherbíró felülethez 
nem érünk. Ha partot érünk, 
azonnal menjünk meleg helyre, 
szárítkozzunk meg, testünket 
töröljük szárazra, igyunk forró, 
meleg italt. 

Ha egy beszakadt embernek 
segítünk, nagyon fontos, hogy: 
A jég felszíne felett lévő sze-
mély hason csúszva közelítsük 
meg a bajbajutottat. Hívjunk 
segítséget és a mentést végzőt 
kötelekkel, társakkal biztosít-
suk! Ha más eszköz nincs, egy 
hosszú, de erős ágat, ruhadara-
bot nyújtsunk a jégbeszakadt-
nak: ha többen vannak, egymás 
lábát fogva – mint egy hason 
fekvő lánc – segíthetnek Ha a 
beszakadt jég alá került a sze-
mély, a mentési kísérletet már 
csak felkészült szakemberek 
tudják végezni, ezért nagyon 
fontos a 112-es segélyhívó szá-
mon értesítsük a tűzoltókat és a 
mentőket.

MéDIA- és sAJtÓreFerenst keres  
a XvI. kerületi Polgármesteri Hivatal!

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:
• a helyi, fővárosi és országos média folyamatos információval történő ellátása, hírek közzététele az 
önkormányzat, az önkormányzati vezetés és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről; • sajtótájékoz-
tatók szervezése és lebonyolítása; • sajtószemlék készítése, sajtófigyelés, hírek figyelése; • a sajtólista 
folyamatos aktualizálása, új sajtókapcsolatokat feltérképezése és kiépítése; • az Önkormányzat és 
intézményeinek külső és szervezeten belüli munkáját, eredményeit bemutató sajtóanyagok, háttér-
anyagok készítése; • a sajtótól érkezett megkeresések kezelése; • beszámolók készítése a Képviselő-
testület munkájáról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megkül-
désével (1163 Budapest, Havashalom utca 43.). A borítékra rá kell írni a munkakör megnevezését: 
Média- és sajtóreferens
Személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. emelet 103. szoba.
Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens részére a joka@bp16.hu e-mail címen ke-
resztül, a pályázat részeként benyújtandó iratokkal együtt.

A pályázat részletei megtalálhatóak az önkormányzat honlapján: www.bp16.hu

vajda beküzdötte magát az országos sajtóba
Időnként megesik, hogy sze-

rény helyi közéletünk egyes 
szereplői beküzdik magukat 
az országos sajtóba. Ez esett 
meg velem például a legutób-
bi országgyűlési választásokat 
követően, amikor a (lejárató)
kampányt értékelve azt írtam 
Vajda Zoltán ellenzéki képvi-
selőről, hogy biztosan azért ha-
ragudott annyira az ellenfelére, 
mert annak négy derék fia van, 
neki meg három lánya (ami az 
iszlám szellemiségében bizony 
nagy különbség, s Vajda főleg 
azzal hívta fel magára a figyel-
met, hogy nagy igyekezettel va-
kargatta le a Soros Gyuri bácsi-
féle óriásplakátokat). Az iszlám 
szemléletű családmodell még 
nyilván nem vert eléggé erős 
gyökeret nálunk, mert egyből 
ott találtam magam az RTL hír-
adójában...

Most Vajda képviselő járt 
ugyanígy, amikor egy balos 
honlapon megjelent, a Szolgák 
országa címet viselő aljas cik-
ket továbbgondolva elmerengett 
azon, hogy helyben is milyen 
sokan szolgálják hűségesen a 

Fidesz rendszerét: hivatalnokok 
teszik a dolgukat, tanárok taníta-
nak, kormányhivatalnokok hoz-
zák a határozatokat, szóval szol-
gálják a Fidesz rendszerét ezek 
az engedelmes rezsimszolgák, 
ahelyett hogy fellázadnának. 
Aztán viszont ne csodálkozza-
nak, hogy ha ő és társai átveszik 
a hatalmat az ország felett, akkor 
ezek a szolgák kereshetnek más 
munkát, mert ezt az engedelmes 
viselkedést nem fogják megbo-
csájtani. „Addig is tartsuk azon-
ban számon, hogy kik azok, akik 
pillanatnyi előnyökért, anyagi 
javakért, a számukra drogként 

ható hatalomért kiszolgálják ezt 
a rendszert...” – írta Vajda.

A szépemlékű osztályharcos 
idők szellemiségének felemle-
getésével Vajda egyhamar be-
került az országos sajtóba, és a 
kapcsolódó vélemények is meg-
szaporodtak a Facebook oldalán. 
A helyi Fidesz szervezet szerint 
nem maradhat a közélet szerep-
lője olyan politikus, aki a nyilas 
idők vagy a Rákosi rendszer lis-
tázásainak szellemét hozná el, és 
felszólították, hogy adja vissza 
a képviselői mandátumát. En-
nek persze annyi az esélye, mint 
Szálasinak a főtárgyaláson... (F)

Vajda Zoltán (DK, Momentum, MSZP, Párbeszéd, Jobbik, LMP)
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1162 Bp. Szlovák út 106.
Tel: +36 20 353-7354, +36 1 609-7093

Nyitva: H-P: 7-17, Szo: 7-12 óráig

KIVITELEZÕKNEK KEDVEZMÉNY! • Ingyenes házhozszállítás

A fenti árak az áfát tartalmazzák!

Ariston Clas One 24 KW kombi 278.500,-

Baxi Príme 24 KW kombi 262.000,-

Remeha Tzerra ACE 24 KW kombi 309.000,-

Concept törölközõszárítós radiátor 600x1200 19.200.-

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

Medo zuhanyfolyóka 790 mm 23.000,-

Mofém Eurosztár mosdó csaptelep 7.900,-

WC ülõke – antibakteriális, mûanyag 4.000,-

Hajdu Z-80 ERP villanybojler 56.300,-

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

ø15 SANCO rézcsõ 1.250,-/fm

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

Vállaljuk fûtési rendszerek tisztítását,
átmosását kedvezõ áron!

ÚJ!! – SUPERNOVA SAVIO ACTADENS 25 kondenzációs kombi – ÚJ!!
231.900,-

SZÍVÓ Kft.
Baumholczer Tamás

csatornatisztítás, duguláselhárítás
nagynyomású WOMÁVAL • kamerázás

ISO 9002 minõsítéssel
Tel: 400-1116, 06-20-9349-972

Precízen – pontosan 30 éve

Szennyvízszippantás

1161 Bp. Csömöri út 5.•Tel: 402-0747
www.profigep.hu•hartmann@profigep.hu

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.

Primissima – kertvárosi kötődéssel
A Kertvárosi SE röplab-
da szakosztálya tavaly is 
megrendezte a dr. Kotsis 
Attiláné tornát az U15-ös 
korosztályban az Orszá-
gos Gyermek Bajnokság 
II. osztályában. A rendez-
vény névadója, az egykori 
legendás szövetségi kapi-
tány pedig 2019 decembe-
rében sport kategóriában 
Prima Primissima díjat ve-
hetett át. 

Dr. Kotsis Attiláné Kincsesy 
Gabriella a sportág úttörője volt 
hazánkban. Játékosként váloga-
tottságig vitte, de igazán ma-
radandót edzőként alkotott. A 
klubsikerek mellett a magyar 
válogatottat három olimpiára is 
ki-, majd éremközelbe juttatta, 
az Európa-bajnokságokról há-
romszor is éremmel tért haza, 
a legjobb világbajnoki eredmé-
nye pedig egy negyedik hely 
volt. 2010-ben beválasztották 
az amerikai, Fort Lauderdale-i 
Hírességek csarnokába, ami a 
magyar röplabda-társadalom-
ból rajta kívül csak dr. Holvay 
Endrének sikerült. Gabi néni 
92 évesen is nagyon aktív, szin-
te minden röplabdaeseményen 
jelen van, így a Kertvárosi SE 
gyermektornáit is többször 
megtisztelte már a jelenlétével. 

Prima Primissima-díja al-
kalmából lapunknak is interjút 
adott.

– Gratulálunk az elismerésé-
hez.

– Köszönöm, nem számítot-
tam rá, azt hittem, hogy a jelöl-
tek közül majd a focista (Göröcs 
János, az Újpesti Dózsa legen-
dás labdarúgója) nyer majd. A 
focit mindig is jobban szeret-
ték Magyarországon, mint a 
röplabdát. Meglepett a díj, de 
remélem, ez az elismerés segít 
abban, hogy a röplabda egy ki-
csit nagyobb figyelmet kapjon 
– amely már nagyon ráférne a 
sportágra.

– Mindig hihetetlen lelkese-
déssel tud beszélni a röplab-
dáról!

– Mert ez az életem. Még ak-
kor is, ha nem én találtam rá a 
sportágra, hanem a röplabda 
talált rám. Én ugyanis atletizál-
tam, kosaraztam, illetve test-
nevelést oktattam, amikor egy 
röplabdatoborzó alkalmával ki-
választottak. Így bekerültem a 
sportág vérkeringésébe, én pe-
dig addig képeztem magamat, 

míg mindent meg nem tanultam 
a röplabdázásról. Fantasztikus 
játék, de nemcsak azért, mert 
csinos lányok játsszák, hanem, 
mert egy igazi csapatmunka. 
Úgy kell hat ember munkáját 
összecsiszolni, hogy az a mér-
kőzésen már olajozottan mű-
ködjön. Ebben a sportágban 
nem elég egy-két klasszis, a si-
ker eléréséhez mindenkinek a 
munkájára óriási szükség van. 
Edzőként pedig nincs is ennél 
szebb és izgalmasabb feladat.

– Gyakran megfordul a Kert-
városban, melyhez tudtommal 
több szállal is kötődik.

– Egyrészt Borovitz Tamás 
révén, aki akkor volt a főtitkára 
a Magyar Röplabda Szövetség-
nek, amikor a sportág legsike-
resebb időszakát élte. Köszön-
hetően Tamásnak, aki nagyon 
jó munkát végzett, így többek 
között a női válogatottnak is 
biztos hátteret teremtett. Akko-
riban még csak kis apparátus-
sal, mindössze néhány ember-
rel működött szövetség, amely 
mégis eredményes tudott lenni. 
Másrészt Hóbor Béla révén is 
kötődöm a kerülethez, akinek a 
játékvezetői tevékenységét min-
dig is nagy tisztelettel figyel-
tem. Szerintem az ő tudására a 
szövetségen belül is nagy szük-
ség lenne. Mindenesetre öröm-
mel látom, hogy a röplabdától 

nem szakadt el, nagy öröm szá-
momra, amikor meghívnak a 
Kertvárosi SE rendezvényeire, 
ahol sok ügyes kisgyereket és jó 
munkát látok. 

– A Varjú Vilmos Olimpiai 
Baráti Kör rendezvényein is so-
kat látjuk. Csak nem tagja Ön is 
a kertvárosi civil szervezetnek?

– Nagyra értékelem a baráti 
kör tevékenységét. Rendsze-
resen meghívnak sportolókat, 
akiket példaképnek állítanak az 
emberek elé. Én mindig is fon-
tosnak éreztem a sport emberi 
oldalát, a baráti kör pedig éppen 
erről az oldalról szokott közelí-
teni. Mivel a szervezet vezetői a 
fent említett röplabdás kollégá-
im (Borovitz Tamás és Hóbor 
Béla), természetesen magam is 
nagyobb figyelmet szentelek a 

Dr. Kotsis Attiláné Kincsesy Gabriella a Prima Primissima díj átadásán Csányi Sándor-
ral, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumának elnökével...

... és Hóbor Bélával, az olimpiai baráti kör elnökével

kör munkájának. S mivel úgy 
látom, hogy hosszú ideje már 
kimagasló munkát végeznek, 
úgy döntöttem, magam is belé-
pek az egyesületbe.

A friss Prima Primissima 
díjas Dr. Kotsis Attiláné révén 
a magyar sport újabb ikonjá-
val gazdagodik a Varjú Vilmos 
Olimpiai Baráti Kör, melynek 
Gedó György révén olimpiai 
bajnok, Majsai Károly révén 
pedig paralimpiai érmes tag-
ja is van. Korábban – egészen 
a halálukig – a kertvárosi civil 
szervezetet erősítette az olim-
piai bajnok dr. Konrád Ferenc 
és Novák Dezső, valamint az 
olimpiai ezüstérmes dr. Géczi 
István is.

Riersch Tamás

A koncertek két zeneteremben 20 órától egyidőben zajlanak
Január 24., péntek: 
 • Hit Rock koncert • Drappsapka koncert
Január 25., szombat:
 • Retro Gang koncert (populáris rock!Queen) • GT Project koncert
Január 31., péntek:
 •  Blues Company koncert, előzenekar, a Rockousticum
Február 1., szombat:
 • Shadow Hungary Band • Dinamit koncert, előzenekar: Trapsix
Február 7., péntek:
 • Moonflower koncert • Időutazó Rock Band koncert
Február 8., szombat:
 • GESAROL koncert • Filtol koncert
Február 9., vasárnap:  • Tarnai Rock Band koncert
Február 14., péntek: 
 • Legenda Band koncert • Géczi Erika koncert
Február 15., szombat:
 • Team Rock Band koncert • Vándor Zenekar (Lord tribute)
Február 21., péntek:
 • HIT Rock koncert • Friends Of A Dead Man koncert
Február 22., szombat:  • Érzés koncert
Jegyek kaphatók a helyszínen vagy előrendelhetők a +36-30-793-
2834 telefonszámon.

Dr. Kotsis Attiláné röplabda torna 
U15 OGYB II. osztály B10 fordulója

A címben jelzett röplabda tornára 2020. január 26-án kerül sor 
a Sashalmi piac mellett található közösségi teremben: Budapest, 
XVI. kerület, Sashalmi tér 1., Sashalmi Közösségi Terem. A ver-
seny 2020. január 26-án vasárnap reggel 10 órakor kezdődik és 
várhatóan 18.30 óra körül fejeződik be. Résztvevő csapatok (a ta-
bella állása szerint): KSE-Bonyhád; KSE 2; VESC; Győri DRC. 
A mérkőzések 10, 11:30, 13, 14:30, 16, és 17:30 órakor kezdődnek.

FÛTÉS-MOSÁS
a legolcsóbban!

Tel: 70/2849-429
www.avizgaz.hu


