
INGYENESEN TERJESZTVE a XVI. és a XIV. kerületben,
Csömörön, Kerepesen, Kistarcsán, Nagytarcsán, Szilasligeten Közéleti folyóirat

www.helyihirek.hu 32. évf. 5. szám
2020. május 15.

NAGYICCE
PATIKA

Tel: 401-0078

ÁLLANDÓ
ÜGYELET!

Használja
KEDVEZMÉNYES

KÁRTYÁJÁT!

1163 Budapest,
Veres Péter út 11.

Cím: XVI. Veres Péter út 32-34.

Telefon: (1) 403 5894A HÉV ÁLLOMÁS MÖGÖTT

Nyitva tartás: H-P: 8.00-20.00 óráig

Havonta akciós termékek 20-30% kedvezménnyel!

Akciós újságunkat keresse a postaládájában és a Sashalom Patikában!

Hasonlítsa össze patikánk árait más gyógyszertárak áraival!

Bp., XVI. ker. Rákosi út 260.
Nyitva: H-P: 6-15, Sz: 6-12-ig

+36-70-941-1982
Tel:

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

A PATAKNÁL

INGYENES KISZÁLLÍTÁS

TÜZÉPTÜZÉP
MAGYAR

tzteam.hu
számítástechnika

ÉTELKISZÁLLÍTÁS
menükiszállítás:

étlapról is kiszállítunk!

menü
H-P

menü
Szo-V

1290 Ft
1590 Ft

Kiszállítás
minden
nap
11-20-ig

Minden nap 11-20 óráig

Étterem

1161
Bp. Rsztm.
Csömöri út

80.

+36-30/328-5182, 405-3768
www.submarinestation.hu

akkumega.hu

A képviselő járványügyi naplója

12. oldal

5. oldal

2. oldal

8-9. oldal

3. oldal

4. oldal

Tűzoltósági hírek
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Nyerjen ajándékcsomagot

Mi folyik a kerületi 
uszodákban...

Az Év körforgalma lett a Mátyásföldi tér
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Tűzoltósági hírek Az Év körforgalma lett a Mátyásföldi tér
A XVI. kerület lett az Év kör-
forgalma verseny győztese: 
a Mátyás király út felújításá-
nak részeként elkészült kör-
forgalom nem csak az or-
szág egyik legbonyolultabb 
létesítménye, hanem első dí-
jat nyert a közönségszavaza-
tok alapján.

Harmadik éve hirdeti meg a 
Magyar Közút Zrt. és a Közleke-
déstudományi Egyesület az Év 
Körforgalma vetélkedőt, és az 
idei szavazáson tíz körforgalom 
között a XVI. kerületi Arany Já-
nos utcai körforgalom (hivatalos 
nevén a Mátyásföldi tér) is részt 
vett. A vetélkedésen olyan jeles 
körfogalmakkal kellett a miénk-
nek megbirkóznia, mint a Hun-
garoring nemrég elkészült kör-
forgalma az M3-as autópálya két 
oldalán, a maglódi, jászapáti kör-
forgalmak, vagy a 76-os főút Za-
lacsánynál épített körfogója.

A versenyt internetes szava-
zás döntötte el: a közút portáljá-
ra feltöltött képek alapján lehetett 
voksolni a versenyben résztve-
vő körforgalmak valamelyikére 
április 20. és május 7. között, az 
eredményhirdetésre pedig május 
11-én, a Közlekedési kultúra nap-
ján került sor. Ekkor derült ki, 
hogy a XVI. kerület legújabb kör-
forgalma lett az első, mégpedig 
toronymagasan – a versenyt le-
bonyolító Közlekedéstudományi 
Egyesülettől megtudtuk, hogy a 
Mátyásföldi tér körforgalma 1416 
szavazatot kapott, míg a (meg 
nem nevezett) második helyezett-
re csupán 780 voks érkezett.

Így lett az Év körforgalma 
az Arany János utcai benzin

kút szomszédságában álló 
körforgó, ami a Mátyás király 
és Rákosi út felújítása kap
csán készült el a Fővárosi Ön
kormányzat beruházásában. 
Nem mondható egyszerű szü-
lésnek a keletkezése. Már szin-
te teljesen készen volt, és csak a 
műszaki átadás volt hátra, ami-
kor a BKV a helyszínre hozta a 
legrosszabbul kanyarodó csuk-
lós autóbuszát, ami látványosan 
beragadt a körforgalomba. Ki-
derült, hogy bár a szegélyek ki-
tűzése a tervek szerint készült 
el, a gyakorlatban mégsem tud 
áthaladni rajta minden csuklós-
busz, tehát a körfogalmat a gya-

korlati tapasztalatok alapján át 
kellett építeni.

Amúgy ez a körforgalom any-
nyira sok funkciót lát el, hogy jo-
gosan került a versenyben az él-
re. A képen látható két autóbusz 
a Mátyás király utcai torkolatnál 
van éppen, tőlük balra a Budapes-
ti út Árpádföld felé eső része csat-
lakozik be a körforgóba, de ezt az 
út vonalvezetése csak úgy tette 
lehetővé, hogy a Mátyás király út 
irányába tartóknak a külön sávot 
kellett biztosítani, hiszen a másik 
bekötésnél lehetetlen lett volna 
erre elfordulni. A Budapesti út 
város felőli részének becsatlako-
zásánál pedig a benzinkút meg-
közelíthetőségét kellett ugyanígy 
megoldani, pontosan ugyanilyen 
okból. A körfogalom tartalmaz 
egy további sávot a benzinkút irá-
nyába, majd következik az Arany 
János utca becsatlakozása, s hogy 
a dolog még cifrább legyen, emel-
lett egy szervizút is becsatlako-
zik a körforgóba, amin a Csonka 
János szakiskola parkolóját és az 
itt lévő ELMŰ telephely kapuját 
lehet megközelíteni. Kevés olyan 
körfogalom létezik az országban, 
ami ennyi funkciónak felel meg 
egyidejűleg – megérdemelt volt 
hát a győzelem.

Míg a körforgalom megépül-
te előtti kettős S-kanyar baleseti 
gócpont volt, addig az új körforga-
lomnál eddig (tudomásunk sze-
rint) még csak egy balesetet re-
gisztráltak, amikor egy szombat 
délelőtt egy kissé részeg fuvaros 
kisteherautójával nem tudta be-
venni a benzinkút előtti kanyart 
az Arany János utca irányába, és 
az útról lesodródva kitört néhány 
jelzőtáblát.

A kiírt pályázat alapvető célját 
a következő, kissé bonyolult mon-
dat tartalmazza: „A körforgalom, 
mint az egyik legbiztonságosabb 
csomóponti típus különböző válto-
zatainak szemléletes bemutatása, 
a KRESZ által kevésbé részletezett, 
a biztonságot és az egyre változato-
sabb körforgalmakban való tájéko-
zódást elősegítő információk átadá-
sa, az utakat tervező és üzemeltető 
mérnökök és szervezetek kiválósá-
gainak, a körforgalmak esztétikus 
kialakításának elismerése.” A győz-
tes körforgalom tervezője és üze-
meltetője is elismerő oklevélben 
részesül, a körforgalom jutalma 
pedig az lesz, hogy a díjazást iga-
zoló emléktáblát helyeznek rá. (F)

Az Év körforgalma drónfelvételről a Mátyás király út, az Arany János utca és a Budapesti út 
összetalálkozásánál, az Arany János utcai benzinkút mellett

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 Ft
Hársméz 2.300 Ft
Selyemfû méz 1.750 Ft
Napraforgó méz 1.550 Ft
Repceméz 1.650 Ft
Vegyes méz 1.550 Ft

Rendeljen mézet
a termelõtõl!

www.termeloimagyarmez.hu

Marci bácsi méhészete

Ingyenes házhozszállítás*
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Tűz a TeTőTérben. Valószínűleg elektromos túlmelegedés 
miatt gyulladt ki április 24-én a Rákosi út és Attila utca sar-
kán lévő családi ház tetőtere – a 140 négyzetméteres épület-
rész teljesen kiégett, sőt egy ott parkoló autó is megrongá-
lódott. Személyi sérülés szerencsére nem történt.

Tűz ütött ki a csömöri határban április 16-án, mikor a tanyán 
élő öregúr begyújtott a kondér alá, majd elment otthonról. A 
tűz kiszökött a kondér alól, és felgyújtotta az udvaron szét-
szórt szemetet – a környéken lakók szóltak a csömöri önkén-
tes tűzoltóknak, hogy fekete füst száll az ég felé. A tűzoltók 
eloltották a kigyulladt szemetet.

a csömöri Laki sarok fa 
buszváróját próbálta meg kigyúj-
tani egy negyvenes férfi április 
17-én késő este – a kipeckelt ön-
gyújtót a váróba érkező buszve-
zető lökte odébb, majd a kiérke-
ző tűzoltókkal mentőt hívtak az 
elkövetőhöz, mert teljesen be volt 
lőve, azt se tudta, hol van – téli 
ablakmosó folyadékot ivott, az 
árthatott meg neki oly nagyon...

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója ki-
emelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül a Tűzoltóság 
Napja (május 4-e) alkalmából Az Év Önkéntes Tűzoltója címet 
adományozta Szőke Zoltánnak, a Csömöri Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület elnökének. (Az elismerés átadására a járványve-
szély elmúltával megrendezett ünnepségen kerül majd sor.) 
Az elismeréshez valamennyi csömöri tűzoltónak gratulálunk!

Hármas üTközés. A csömöri Major út, Laki út és az M0 gyor-
forgalmi útjának találkozásánál újabb baleset történt április 24-
én. Három autó ütközött össze, a vezetők a balesetet könnyebb 
sérülésekkel megúszták. Érdekesség, hogy bár a sérültek erő-
sen fájlalták a tagjaikat, a járvány időszakában a kórházi keze-
lést saját felelősségükre valamennyien elutasították.

Azok a XVI. kerületi lakóhellyel rendelkező alkalmazottak, akik a 2020. 
március 11-i veszélyhelyzet kihirdetése után a koronavírus-járvánnyal ösz-
szefüggésben veszítették el állásukat,  veszélyhelyzeti rendkívüli települési 
támogatásban részesülhetnek.  Azok kérelmezhetik a támogatást, akinek a 
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyug-
díjminimum 250%-át (71.250 Ft); egyedülálló és kiskorú gyermekét egyedül 
nevelő, valamint egyszemélyes háztartásban élő álláskereső esetén pedig 
annak 300%-át (85.500 Ft). A támogatás maximális összege a nyugdíj
minimum 200 százaléka (57.000 Ft). A támogatásról felvilágosítást kérni, 
illetve az igényléseket leadni a XVI. kerületi Önkormányzat Szociális Irodá-
ján lehet (telefon: 06 1 4011-432, e-mail: szocialisiroda@bp16.hu).

Veszélyhelyzeti támogatás igényelhető

Az Év önkéntes tűzoltója
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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
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1163   BUDAPEST 
MARGIT UTCA 1.

06 1 403 73 03
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590

SALVUS AKCIÓ!

Március közepe óta válság
menedzser, logisztikus, futár 
és házitanító is egy személy
ben. Közben maradt, aki volt: a 
Kertváros országgyűlési képvi
selője, aki szerint a kerületben 
élők jelesre vizsgáztak szolida
ritásból, tettvágyból és önfe
gyelemből egyaránt. Szatmáry 
Kristóf gazdaságpolitikai ta
pasztalataira az önkormányzat 
mellett a kormány is támaszko
dik a járványügyi helyzet keze
lésében.   

A koronavírus mindannyiunk 
életében felborította a megszokott 
rendet. A politikusok sem kivéte-
lek. Ha minden marad a régiben, 
a parlament ezekben a napokban 
honvédelemmel és vasúttal kap-
csolatos indítványokról szavazna. 
Ehelyett a képviselők olyan tör-
vényjavaslatot tanulmányoznak, 
amely 

különadót vet ki az 
üzletláncokra, 

hogy legyen pénz a járvány elle-
ni védekezés kiadásaira. Március 
11-e, az egészségügyi veszély-
helyzet elrendelésének napja 
Szatmáry Kristóf közéleti pálya-
futásában is új fejezetet nyitott. 
„A vírus olyan gyorsan megfer-
tőzte a világot, hogy előzetes véde-
kezésre esélyünk nem volt. A kor-
mánynak az országban, nekünk, 
egyéni parlamenti képviselőknek 
pedig helyben kellett villámgyor-
san kidolgoznunk azt a stratégiát, 
amely egyszerre ment életeket és 
munkahelyeket.” – hangsúlyozta 
a politikus. A Kertvárosban azon-
nal felállt a Polgári Védelmi Mun-
kacsoport, a 16. kerület operatív 
törzse. „Helyben ez a testület irá-
nyítja a védekezést, a Munkacso-
portnak Kovács Péter polgármester 
és én is a tagja vagyok. Gyorsan, 
hatékonyan és rugalmasan kell 
döntenünk. A rugalmasság kulcs-
fontosságú, mert a helyzet napról 
napra változik. Kezdetben a front-
vonalban szolgálók védőfelszere-
léssel való ellátása, valamint a 

személyes találkozások számának 
csökkentése volt az elsődleges. Ott-
hon kellett tartanunk az időseket, 
és cserébe gondoskodnunk kellett 
róluk. Én is vásároltam be szépko-
rúaknak, váltottam ki receptet, és 
segédkeztem a kiszállításban.” – 
mondta Szatmáry Kristóf. Április 
végén, május elején 

már az óvatos 
nyitáson volt a 
hangsúly, 

hiszen az egészségügyben – ha 
részlegesen is –, de visszaállt a 
megszokott gyakorlat. Hat hét 
után – telefonos egyeztetést kö-
vetően – újra felkereshetjük sze-
mélyesen a háziorvosunkat, a 
szakorvosunkat és a fogorvosun-
kat is. „A Kertváros önkormányza-
ta az egészségügyi dolgozóknak 
maszkot és kesztyűt is biztosított. 
Ügyeltünk az érettségizők egész-
ségére is, a tankerületi központtal 
közösen 5-5 maszkot kapott tő-
lünk minden diák. Köztük volt az 
én legidősebb fiam is.” – elevení-
tette fel a járványhelyzet szemé-
lyes vonatkozásait a képviselő, 
aki négygyermekes apaként na-
ponta szembesül a digitális tan-
rend kihívásaival. 

Mint mondta, az ő áldozatválla-
lásukra és a Kertvárosban élők 
szolidaritására is szükség volt a 
mintaértékű védekezéshez. „A 
munka nélkül maradt alkalma-
zottaknak rendkívüli pénzügyi tá-
mogatást, a bajba került vállalko-
zásoknak bérletidíj-kedvezményt 
adtunk, az ápolásra szorulókon 
pedig házi gondoskodással segí-
tettünk. Nem feledkeztünk meg az 
esélyegyenlőségről sem, ezért kap-
tak tőlünk laptopot és mobilinter-
netet rászoruló diákok.” – sorolta 
Szatmáry Kristóf. A kerület veze-
tői új feladatuk mellett régi válla-
lásaikat is szem előtt tartották. A 
Kertváros legnagyobb egészség-
ügyi beruházása, a szakrendelő 
modernizációja megfelelő ütem-
ben halad, a Napsugár Bölcsőde 
új szárnya pedig el is készült. A 
Kerületgazda munkatársainak 
jutott idejük a parkok csinosítá-
sára és a trianoni emlékmű fel-
újítására is. „Száz éve, a trianoni 
békediktátum idején 

sokan kívánták a 
magyar nemzet 
meggyengülését. 

Azóta átéltünk egy újabb világhá-
borút, egy 40 évig tartó diktatúrát, 
és benne egy kívülről eltaposott 
forradalmat, mégis megmarad-
tunk nemzetként. Sőt, erősebbek 
vagyunk, mint voltunk 1920-ban.” 
– emelte ki Szatmáry Kristóf, 
utalva június 4-ére, Trianon cen-
tenáriumára. (P)

A képviselő járványügyi naplója

Ezért elismeréssel 
adózik tanárnak, 
orvosnak, ápolónak, 
mentőnek, szociális 
munkásnak és 
önkéntesnek 
egyaránt. 

De mi a probléma?
Pár napja egy régi vállalko-

zó ismerősünk, Tamás hívott fel 
minket kétségbeesve, hogy vala-
ki elátkozta.

– Tamás, jó számot hívtál? Tu-
dod, mi a TZteam vagyunk, mi 
számítógépekkel foglalkozunk, 
szervizt üzemeltetünk, karbantar-
tunk, minden hardveres és szoft-
veres problémát megoldunk, sőt a 
vírusok ellen is segítünk, de átok-
levétellel nem foglalkozunk.

– Tudom – mondta Tamás kis 
hallgatás után. –  De nem mű-
ködik a Home Office-unk. Nem 
dolgoznak rendesen a munkatár-
saim.

– Ne haragudj, Tamás, de a 
munkatársak motivációja nem a 
mi szakterületünk. Mi abban tu-
dunk segíteni, hogy tökéletesen 
működjön az eszközparkod. Tu-
dod, hardver és szoftver meg a 
többi.

– Hát ez az. Ez a problémám. A 
számítógépek. A munkatársaim 
gépei.

– Azt mondd el, konkrétan mi 
a baj. Mit tapasztalnak a munka-
társaid?

– Semmi nem készül el időben, 
egy üzenetváltás hosszú perce-
kig tart. A munkatársaim ülnek 
a gépük előtt, és várják, hogy be-
töltsön a rendszer, szörnyen las-
san mennek a gépek, forrók és 
hangosan zúgnak. Egyetlen hatá-
ridőt sem tudunk tartani.

– Köszönöm, így már értem. Mi-
kor volt nálatok utoljára géptisztí-
tás és karbantartás?

– Még valamikor tavaly. Most 
akartam volna szólni annak a 
cégnek, amelyik csinálni szokta, 
csak közbejött ez a váratlan hely-
zet.

– Nincs egy megállapodásotok 
a rendszeres karbantartásról? 
Nálunk ez alap. Nekünk nem kell 
külön szólnod, mi magunktól tud-
juk, mikor kell elvégezni a karban-

tartást, és akkor mi jelentkezünk, 
hiszen megállapodtunk.

– Igen, ez jól hangzik, nekem is 
erre lenne szükségem.

– Nagyon örülök és köszönöm, 
Tamás, küldeni fogom az ajánla-
tot, de nem most. Most oldjuk meg 
a te sürgős problémádat. Legalább 
azt is látni fogod, hogyan dolgo-
zunk, és könnyebben fogsz meg-
bízni bennünk.

 nincs meglepetés: 
karbantartás

Ahogy nem lepődik meg sen-
ki, ha időnként ki kell tisztítani 
a klímánkat, hogy rendesen mű-
ködjön, és ne a port fújja szét a 
lakásban, vagy a kertünkben ki 
kell szedni a gyomot, a gazt a vi-
rágjaink mellől a földből, ugyan-
úgy a számítógépeinken is el kell 
végezni időnként a karbantartást.

kis kosz kiszáll a gépből, és ez 
megnyugtat minket, de valójá-
ban csak sűrítettük, zömítettük 
a koszt a processzor hűtésrend-
szerében. Legalább kisujjnyi 
porfilcet alakítottunk ki, amivel 
növeltük a  hőszigetelést. Vagyis 
a gépünk továbbra is lassú lesz, 
és továbbra is áradni fog a hő az 
aljából.

A teljes tisztításhoz a laptopot 
szét kell szedni, és ki kell taka-

rítani. Mivel egy laptopot nem 
könnyű szétszerelni, összerak-
ni meg még annál is nehezebb, 
egyértelműen szakember segít-
ségét kell kérni.

Mi ráadásul, ha már szétsze-
reltük a gépet, akkor a procesz-
szor alatti hővezető pasztát is 
felújítjuk, ezáltal még hatéko-
nyabban tud működni a gépünk.

 minden jó, ha jó a jövő
Tamás telefonhívása óta sok 

minden történt. A gépeket meg-
gyógyítottuk, sőt egy szoft-
verfrissítést is csináltunk, és teg-
nap a hosszú távú megállapodást 
is aláírtuk, amivel Tamás bizton-
ságban tudhatja a vállalkozását. 
Most már elmondhatjuk, hogy 
nemcsak régi ismerősök, de part-
nerek is vagyunk.
Mi szeretjük a számítógépünket.
És Ön?

ha FORRÓ a LaPtOP, kihŰL a mUnka

 A számítógép processzorral 
működik, ami melegszik, ezért 
hűteni kell. A hűtés a levegőt 
mozgatja, ezért a levegőben szálló 
port a gépek megeszik, és a kosz 
a ventilátor környékére gyűlik.

Előbb-utóbb a kosz olyan meny-
nyiségű lesz, hogy elakad a le-
vegő, és nem tudja már hűteni a 
processzort. A mai rendszerek 
képesek arra, hogy csökkentsék 
a teljesítményt annak érdekében, 
hogy ne legyen annyira forró a 
számítógép.

Sajnos az tévhit, hogy elég, ha 
befújunk sűrített levegővel ol-
dalról a laptopokba. Persze egy 

Filcesedett kosz egy laptop-
ban a TZteam szervizében

TZTEAM – 
Szeretem a számítógépem

www.tzteam.hu Tel: 4064444

#szeretemaszamitogepem  (X)
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Új környezettudatos akciókat indított az önkormányzat Csömörön
A karantén idején mindenkinek több ideje van a kerti időtöl-
tésre, és a korlátozások miatt még inkább felértékelődött az 
a lehetőség, hogy saját kezünkkel termelhetjük meg csalá-
dunk számára a zöldséget a veteményeskertben.

Az önkormányzat környezettudatos akciójának egyik eleme 
volt a március elején megtartott beporzók napi rendezvény, 
melyben a csömöri óvodások gyümölcsfákat ültettek.

A csömöri önkormányzat a ne-
héz helyzet e  pozitív oldalát  sze-
rette volna megtámogatni a sike-
resen lezajlott vetőmag akcióval. 
Onhausz Erzsébetet, a Népjóléti 
és Kulturális Bizottság, a Környe-
zetvédelmi, Településfejlesztési 
és Sport Bizottság elnök-helyette-
se, környezetvédelmi tanácsnok 
így értékelte a kezdeményezést: 

– Az akció ötletét a rendkívüli 
helyzet adta, szerettük volna egy 
kicsit motiválni a lakosságot, hogy 
belevágjanak a veteményezésbe, 
bízunk benne, hogy most tavasz-
szal azok is ültetgetnek, akiknek 
eddig erre nem volt idejük. Alap-
vető konyhai zöldség vetőmagokat 
lehetett igényelni, sárgarépát, fe-
hérrépát, hagymát, borsót, retket, 
uborkát, cukkinit, babot, tépősalá-
tát, spenótot.  Ami az akciót illeti, 
sikeresnek mondhatjuk, több mint 
600 csomag készült és került ki-
osztásra a sport kft. alkalmazotta-
inak segítségével, javarészt lebom-
ló zacskóban. A kertbarátok köre 
felajánlotta, hogy közösségi olda-
lukon szívesen adnak tanácsokat 
azoknak, akik csak most kezdték 
a kertészkedést, illetve meg fogjuk 
hirdetni a legszebb konyhakert és 
virágoskert játékos versenyét is.

 Onhausz Erzsébet a komposz-
tálási programról és a faültetésről 
is jó hírekkel szolgált: 

– A korlátozások ellenére foly-
tattuk a komposztálási progra-
munkat, komposztáló eszközökre 
lehetett jelentkezni, egyet fizet, 
kettőt vihet akció keretében. A 
programhoz tartozó előadást ter-
mészetesen most nem tartottuk 
meg, de részletes tájékoztatót mel-
lékeltünk a komposztálók mellé. 

– A kertművelés, veteményes 
mellett nagyon fontosnak tartjuk 
a közterületek fásítását. A bepor-
zók napján az önkormányzat és 
civil közreműködők segítségével 
az óvodai dolgozók bevonásával 
gyümölcsfákat ültettünk el az 
óvodákban, a Laky parkba pedig 
közösségi cseresznyefa került, re-
méljük ennek a gyümölcsét majd 
a parkban játszó gyerekek, felnőt-
tek élvezhetik. Ősszel a Procterrel 
közös akcióban 100 facsemetét 
fogunk elültetni, a település zöldí-
tése, Csömör szebbé és élhetőbbé 
tétele töretlenül folytatódik!

Mindezek mellett az önkor-
mányzat a Csömöri Hírmondó-
ban év elején elindított „Az én 
kertem, én Földem!” rovat mellett 
áprilistól a Csömöri Körtúra hon-

lapon, és a https://www.facebook.
com/csomorikortura/ oldalon  
cikksorozatot indított, melyben  
folyamatosan közölnek környe-
zetvédelemmel kapcsolatos té-
mákat,  kezdve a helyi akcióktól, 

a természeti érdekességeken át a  
hasznos kert körüli tippekig, ta-
nácsokig.  A rovat cikkei a csomo-
rikortura.hu weboldal Az én ker-
tem, az én Földem! menüpontjára 
kattintva olvashatóak.

Az önkormányzat térítésmentesen 
felajánlotta a csömöri vendégházat 
a kistarcsai kórház egészségügyi 
dolgozóinak, melybe március 31-én 
meg is érkeztek az első orvosok, így 
jelenleg heten laknak itt, köztük 
két főorvos, négy nővér, valamint 
a csömöri összefogás szociális dol-
gozója. A szálláson a veszélyhely-
zet idején folyamatosan fogadják az 

Csömör biztosítja a kistarcsai 
egészségügyi dolgozók szállását

Április közepétől Csö-
mör hét nyitva tartó 
élelmiszerbolt jánál 
reggel 9-12 óra között 
az önkormányzat meg-
bízásából az óvodai 
munkatársak hívták 
fel a veszélyeztetett, 
65 év feletti vásárlók 
figyelmét arra, hogy 
egészségük megóvása 
érdekében ne járjanak 
boltokba, hiszen a Szociális Alapszolgáltatási Központ minden szük-
séges bevásárolnivalót beszerez számukra, mint ahogy a postai ügye-
ket és a gyógyszertári beszerzéseket is megoldják. Az önkormányzat 
a boltok előtt az idősebb korosztály számára mosható maszkokat és 
gumikesztyűt adott át.

Arra kérik az időseket Csömörön, 
hogy boltba se menjenek

orvosokat, ápolókat. A vírushelyzet 
megszűnése után az önkormányzat 
által kialakított és működtetett ven-
dégház mintegy harminc Csömör-
re érkező vendégnek nyújt majd 
kulturált szálláslehetőséget.

KORMÁNY INFORMÁCIÓ

GAZDASÁGVÉDELMI AKCIÓTERV

EGYETLEN MAGYAR SINCS EGYEDÜL. Ké
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Bértámogatás 
a veszélyeztetett 

munkavállalóknak
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A Decathlon és a Babos Síklub 
együttműködésében egy speci-
ális műhavas sípályát és egy ke-
rékpáros pumpa pályát hoznak 
létre a csömöri sportáruház mel-
lett. A Decathlon a csömöri spor-
táruháza melletti telkét adta a 
közös projekthez, a Babos Síklub 
pedig 100 százalékban önerőből 
építi meg rá a sportpályákat.

A Babos Síklub 2005 óta mű-
ködtet egy hasonló síiskolát 
Zuglóban az Egressy úton. Gyer-
mek- és családcentrikus módsze-
reiknek, valamint magas szak-
mai színvonalú sí-, és snowboard 
oktatásuknak köszönhetően vál-
tak közkedveltté Zuglóban. Má-
ra az ország egyik legnagyobb 
síiskolájává nőtték ki magukat, 
ahol évente több, mint ezer gyer-
mek és felnőtt  tanulhatja meg a 
téli sportok alapjait, és mozoghat 
rendszeresen a friss levegőn.

A készülő sípályán lesz sífel-
vonó és esti világítás, valamint 
mellette síkölcsönző is. A speci-
ális műanyag borításon szeptem-
bertől áprilisig az időjárástól füg-
getlenül az igényeknek megfelelő 
rugalmas nyitvatartási rendben 
folyik majd az oktatás. 

A sípálya mellett a síklub egy 
kerékpáros pumpa pályát is épít. 
Ez – a biztonsági szabályok be-
tartásával – bármikor, bárkinek, 
ingyenesen lesz használható, és 
a tervek szerint verseny szín-
helyként otthont adhat különböző 
bringás rendezvényeknek is. Míg 
a sípálya dombján a földmunkák 
zajlanak, a pumpa pálya gyakor-
latilag már elkészült és az átadás 
után használható lesz jelenlegi ál-
lapotában is (a környezetébe ter-
vezett fejlesztések megvalósítása 
előtt).

A hozzá kialakítandó infra-
struktúrához a síklub 13 millió 
forintra pályázott az Országos 
Bringapark Programban. Ha a tá-
mogatást sikerül elnyernie, akkor 
ebből tervezik létrehozni a kerék-
pár-pálya körüli parkosítást, pa-
dokat, ivó-kutat, térvilágítást, bi-
ciklitárolót, szervízoszlopot.

Mindezen elemekkel Magyar-
ország legszebb, legnagyobb, és 
legjobb minőségű pump-track 
ügyességi pályáját tervezik itt 
létrehozni, amely minőségében 
és nagyságában igencsak vonzó 
lesz a távolabb lakó kerékpáro-
soknak is. izsor

Sí- és kerékpáros pálya lesz Régóta esedékes felújítások, karbantartások – Mi folyik a kerületi uszodákban...
a csömöri Decathlonnál

Cégünk megszûnése miatt

Nyitva: H és CS: 9-18, K és Sze: 9-17, P: 9-13
Telefon: 407-2026

1163 Veres Péter út 23/B. alatt

AZ INGATLAN is ELADÓ, KIADÓ!

50%-os VÉGKIÁRUSÍTÁS
a készlet erejéig

a Gyógycentrum üzletében

A kerékpáros pálya használata (átadás után) ingyenes lesz
Cserna Sándor, az önkormányzat 

által meghirdetett uszodaigazgatói 
pályázat nyertese nem sokkal az-
előtt foglalhatta el beosztását, hogy 
mindkét uszodát be kellett zárni a 
járvány terjedésének megfékezése 
érdekében. A gépészeti végzett-
séggel is rendelkező új igazgató a 
szükségből erényt kovácsolt: jó ide-
je elmaradt karbantartásokat vé-
geztek el saját erőből, kevés külső 
segítséggel.

Mint megtudtuk, az uszoda dol-
gozói valamennyien állomány-
ban maradtak, sőt azok az alkal-

mi munkavállalók, 
akik hosszabb ideje 
dolgoznak ott, ők is 
részt kaptak a felada-
tokból. A tavaszi idő-
szakban elvégezték 
a strand gyepének 
felújítását, átszellőz-
tetését, elvégezték 
az ilyenkor szokásos 
kerti munkákat, az 
Otthon alapítvány 
bevonásával.

Évek óta tervezték 
a strand több száz 
méteres kerítésének 
újrafestését. Egy kül-

ső vállalkozóval végeztették el a 
rozsdamentesítést – Cserna Sándor 
itt megemlíti, hogy a járvány idő-
szakában egyáltalán nem könnyű 
olyan vállalkozót találni, aki haj-
landó is dolgozni. A festést (rozsda-
gátló festékkel) az uszoda dolgozói 
végezték el, és az nagyon jól sike-
rült.

Saját erőből alga mente sítették 
a medencéket, és kijavították a té-
li felfagyásokat – helyükre kerül-
tek a kimozdult csempék. Rend-
be tették a gyermek játszóteret, a 
mellette lévő csúszdát lekezelték, 
lefestették, ugyancsak lefestették 

a szellőzőket, kerékpártárolókat, 
forgalomterelő bójákat.

A kerület két uszodája már 12 
éve működik folyamatosan, és 
eddig nem került sor átfogó gé-
pészeti karbantartásra. A járvá-
nyügyi kényszerszünetben most 
ezt is elvégezték – tájékoztatta 
lapunkat az uszodák igazgatója. 
Megbontották azokat a kötéseket, 
ahol szivárgást tapasztaltak, s el-
végezték a nyomáspróbákat is. 
Ennek eredményeként kiderült, 
hogy a kazánokat karbantartani 
kell, a hőcserélő tartályok sze-
rencsére hibátlanok, csupán csak 
a tömítések öregedtek el, azok 
eredményezték a nyomásvesztést. 
Kicserélték hát a szükséges tömí-
téseket, elvégezték a vízkőmen-
tesítést, ahol kellett, és eképpen 
a gépészeti rendszerek karban-
tartása is megtörtént. (Mivel ez a 
munka speciális szakértelmet is 
igényel, ezért szerződéses partne-

rek és külső szakemberek segítségét 
is igénybe vették természetesen.)

Egy uszodában, strandon víz és 
klór egyaránt bőven jelen van, és 
ez alaposan meglátszott az alkatré-
szek korrózióján. Egyes csavarok, 
egyéb kötőelemek az idők során 
szó szerint elfogytak, alig marad 
bennük anyag. Ezeket a kötőeleme-
ket jó minőségűekkel pótolták.

A krómozott felületek felújításá-
ban egy vegyész-gépészeti végzett-
séggel rendelkező kolléga segített. 
Ő korábbi munkahelyéről ismert 
egy speciális salétromsavas folya-
dékot, ami percek alatt leoldja a fe-
lületekről a vízkövet. Ezt követően 
a krómozott részeket úgynevezett 
protektor olajjal kell áttörölni, és 
ettől a kezeléstől olyan lesz, mint 
az új. A kolléga kidolgozta az uszo-
dai dolgozók részére a technológiai 
utasítást, és így mindkét uszoda és 
a strand krómozott felületei telje-

sen megújultak, csillogva várják a 
vendégeket.

Ezen túlmenően elvégezték az 
öltözők, fürdők teljes nagytakarí-
tását fertőtlenítését, Ehhez nagy-
nyomású mosót használtak, ami az 
odatapadt öreg szennyeződéseket 
is hatékonyan eltünteti. Felújítot-
ták a padokat, amelyeket letisztítva 
újraalapoztak, majd gondosan le is 
festettek.

Mikor indul az uszoda? Jósolni 
nem lehet, de remélhetőleg nemso-
kára eljön az idő, amikor megnyit-
hat a strand az Erzsébetligetben. 
A beléptetési renden bizonyosan 
fognak változtatni, három pénztár 
üzemel majd a biztonságos távol-
ságtartás érdekében, és már most 
beszereztek olyan kontakt nélküli 
hőmérőket, amelyekkel a vendégek 
hőmérsékletét belépés előtt elle-
nőrzik – ez nem probléma, hiszen 
a strandot a szabályok szerint csak 
egészséges ember látogathatja. Kü-
lön fertőtlenítő pontokat állítanak 
fel, és arra is felkészülnek, hogy 
a strandon lévő tárgyakat, korláto-
kat, öltözőket, mosdókat, zuhanyo-
zókat meghatározott, rövid idősza-

konként fertőtlenítsék. A nyitás 
előtt sor kerül majd egy hatósági 
ellenőrzésre, ennek során határoz-
zák majd meg az üzemeltetési fel-
tételeket.

A biztonságos működés betartá-
sa mind a vezetőkre, mind a dolgo-
zókra többlet-feladatokat ró majd, 
például azt, hogy az úszók között 
betartassák az előírt két méteres 
távolságot – az úszómesterek fela-
data lesz, hogy minden fürdőzőre 
négy négyzetméteres vízfelületet 
biztosítsanak.

Ha enyhül a járványügyi hely-
zet, akkor idővel a beltéri medencé-
ket is lehet majd üzemeltetni, most 
egyelőre csak a kültéri vízforgató 
rendszerrel rendelkező medencék 
használatára van esély, mégpedig 
az élményelemek és a csúszdák 
használata nélkül. Műszaki szem-
pontból gondot okoz, hogy a teljesen 
leállított gépészeti berendezéseket 
milyen módszerrel lehet majd újra-
indítani, ebben is lehet némi bizony-
talanság, de a célunk az – mondta 
Cserna Sándor –, hogy a strandot 
június elsejére üzemképes állapotba 
helyezzük.Megtörtént a medencék kitisztítása Lefestették a kerékpártárolókat, a szellőzőket és a terelőket

Rozsdagátló festést kapott a hosszú kerítés is

Foszforsavas vízkőmentesítés: előtte – utána
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A kormány 2000-ben döntött 
úgy, hogy május hatodikát a Ma-
gyar Sport Napjának nyilvánítja. 
Ezzel a gesztussal kívántak emlé-
kezni Európa első szabadtéri ver-
senyére, melyet 1875-ben ezen a 
napon a Magyar Athleticai Club 
rendezett Budapesten. 

A XVI. kerületi Önkormány-
zat 2008. január 25-én adta át a 
nagyközönségnek az első kerü-
leti uszodát az Erzsébet-ligetben, 
melynek homlokzatán a Varjú 
Vilmos Olimpiai Baráti Kör kez-
deményezésére 2009. május 6-án 
a kertvárosi olimpikonok tiszte-
letére egy emléktáblát avattak. 
Arra a táblára még csak olyan ne-
vek kerülhettek fel, akik az épek 
olimpiáján  vettek részt, illetve 
akik a 2008-as, a pekingi olimpi-
án vagy a korábbi ötkarikás játé-
kokon képviselték a Kertvárost. 

Az első tábla avatása óta vi-
szont már két nyári-, két para-, 
három téli- és három ifjúsági 
olimpiát rendeztek, melyeken 
a XVI. kerület is szép számmal 
képviseltette magát. Ennek ered-

ményeképpen az önkormányzat-
nak és a baráti körnek az elmúlt 
tíz évben újabb két táblát kellett 
avatnia. 

A harmadik tábla ünnepélyes 
leleplezésére tavaly került sor, 
amikor a kertvárosi ifjúsági olim-
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Csöndes megemlékezés a Magyar Sport Napján

pikonok mellett a nem sokkal ko-
rábban hosszas betegséget köve-
tően elhunyt Rátonyi Gábornak, 
a kerületi uszodák első igazga-
tójának emlékére is avattak egy 
emléktáblát. Az önkormányzat 
ráadásul a Varjú Vilmos Baráti 
Kör javaslatára róla nevezte el a 
létesítményt, melyet tavaly ápri-
lis 30. óta Erzsébetligeti Rátonyi 
Gábor Uszodának hívnak.

A baráti kör idén is komoly 
tervekkel várta a Magyar Sport 
Napját. A táblák hagyományos 

megkoszorúzása mellett ugyanis 
szerették volna bemutatni a kerü-
let lakosai számára azokat a spor-
tolókat, akik a Kertvárost képvi-
selni fogják a tokiói olimpián. A 
koronavírus-járvány azonban 
durván közbeszólt. Leginkább az-
zal, hogy az egész világon megbé-
nította az életet. 

Az egészségügyi helyzet a 
sportvilágot is tétlenségre kény-
szerítette, amit csak tetézett, 
hogy sok más sport esemény mel-
lett az olimpiát is elhalasztották 
egy évvel. Így idén az olimpiko-
nok bemutatására és a sportnapi 
közös ünneplésre sem kerülhe-
tett sor. 

Hóbor Béla, a Varjú Vilmos 
Olimpiai Baráti Kör elnöke és 
Kovács Péter XVI. kerületi pol-
gármester azonban úgy vélték, 
még ebben a nehéz helyzetben 
is fontos, hogy megemlékezzünk 
az elhunyt olimpikonokról. Ezért 
május 6-án az egészségügyi elő-
írások szigorú betartásával szűk 
körben megkoszorúzták az er-
zsébetligeti emléktáblákat. Az 
eseményen rajtuk kívül részt 
vett, és koszorúzott is Győr Béla, 
a Magyar Olimpiai Akadémia fő-
titkára, illetve Cserna Sándor, a 
Kertvárosi Sportlétesítményeket 
Üzemeltető Kft. ügyvezető igaz-
gatója.         Riersch Tamás

adód 1%-át szívesen 
fogadja a cinkotai 
huncutka Óvoda 

alapítvány! 
adószám: 18194698-1-42
Kedvezményezett neve: Cinko
tai Huncutka Óvoda Alapítvány
Köszönjük, hogy támogatod a 
gyermekekért végzett munkán-
kat!
A felajánlott összegből :
• Oktatási- és sporteszközöket 
valamint játékokat vásárolunk
• Kulturális programokat, ki-
rándulásokat finanszírozunk
• Elősegítjük a meglévő eszkö-
zök állagmegőrzését, korszerű-
sítését.
Köszönjük az eddig befizetett 
támogatásokat, és ha szeretnéd 
az 1%-odat az alapítványnak cí-
mezni, kérjük, jegyezd fel adó-
számunkat!
Köszönettel: Cinkotai Huncutka 
Óvoda Alapítvány

A biztonságos védőtávolság ellenőrzése az Erzsébetligeti 
uszoda előtti csöndes megemlékezésen

Koszorút helyez el Kovács 
Péter polgármester

ÉVA FODRÁSZAT
Újszász u 45/b

Csak bejelentkezésre, szomba-
tonként. Maszkban dolgozom, 
fertőtlenítek.

Hella, nőiférfi fodrász
Tel: 06-20-410-3538
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Az asztrológus gondolatai

Asztrológiai útmutató  
az Ikrek jegyében

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

Idén május 20-tól június 21-
ig tartózkodik a Nap az Ikrek 
jegyében. Mifelénk ez annyit 
jelent, hogy megkezdtük a ta-
vasz utolsó felvonását, de úgy 
is fogalmazhatnánk, hogy rá-
fordultunk a nyárra. Az időjá-
rás szélsőséges alakulását úgy 
néz ki, hogy ebben a hónapban 
sem ússzuk meg. Van egyfajta 
optimizmus, mely kezd teret 
nyerni, de ezt az életigenlést 
hiba lenne átfordítani a „most 
már mindent szabad” felelőt-
lenségébe. Tudatosítani kell 
magunkban, hogy a minket 
sújtó járvány még nem ért vé-
get sem nálunk, sem máshol. 
Az világossá vált mindannyi-
unk számára, hogy a világot 
nem lehet megállítani, bár a 
koronavírus hatására olyan 
érzésünk volt, mintha a pad
lófékre taposott volna min
denki.

Az Ikrek-ember alapindít-
tatása az információcsere, 
azaz megtudni valamit, majd 
mielőbb továbbadni. Ha egy 
megszerzett tudást közve-
títünk, az hasznos. Ha egy 
rémhírt terjesztünk, az ká-
ros, sőt manapság (a járvány 
miatt különösen súlyossá 
tett) büntetőjogi kategória. A 
sietség és a kapkodás több-
nyire a tévedések melegágya. 
A legtöbb ember az informá-
ciókat automatikusan meg-
szűri azon az intellektuális 
tapasztalati szinten, ahol 
éppen tart a fejlődésében. 
Sokan vannak olyanok, akik 
a félelem hatására, mely az 
ösztönszintből táplálkozik, 
képtelenek józanul gondol-
kodni és mérlegelni. Az Ikrek 
szereti kiszínezni a mondani-
valóját és ezt azért teszi, hogy 
figyeljenek rá, hogy meghall-
gassák. Az árnyalatok eltúl-
zása átcsúszhat valótlanság-
ba. Azt is mondhatjuk, hogy 
ravasz, csalafinta és jól vág az 
esze. Mint minden esetben, 
itt is az a kérdés, hogy ki, mi-
re használja a képességeit. A 
jó kereskedő kicsit csal és el-
hiteti a vevővel, hogy nagyon 

jól járt. De 100 százalékosan 
nem lehet becsületes, mert 
ha elmarad a haszon, akkor 
miből fog megélni? A leárazá-
soknál, az akciós termékek-
nél csak az a kérdés, hogy 
mekkora haszonkulcsból ad 
engedményt. De természete-
sen nem veszíteni fog, csak 
kevesebbet nyerni. Ma a vi-
lágot az úgynevezett gazda-
sági kaszt vezeti, melynek az 
lenne a feladata, hogy megte-
remtse az emberiség anyagi, 
fizikai jólétét és harmóniáját. 
Ehelyett hatalmának és gaz-
dagságának megtartásán és 
elvtelen gyarapításán ügykö-
dik, és ennek érdekében sem-
milyen módszertől nem riad 
vissza. Míg a régi maffiának 
és keleti bűnszervezeteknek 
volt valamiféle „becsület kó-
dexe”, manapság már ez is 
túlhaladott.

A legmagasabb szintű 
Ikrek-tanítást egy szóba is 
belesűríthetjük, és ez így 
hangzik: hitelesség. Ez csu-
pán annyit jelent, hogy azt 
mondom, amit gondolok és 
azt is teszem. Ha bárki eltér 
a gondolat-szó-tett egységé-
től, akkor hiteltelenné válik. 
Egy régi közmondásunk sze-
rint: „Az ígéret szép szó, ha 
megtartják, úgy jó.” Becsapni 
senkit sem érdemes, mert „a 
hazug embert hamarabb utol-
érik, mint a sánta kutyát.” A 
középkori igazságszolgálta-
tásban a hazugságot, plety-
kásságot, csalást, lopást elég 
szigorúan büntették. Egyes 
muzulmán államokban, ahol 
Saría-törvény uralkodik, még 
mindig élnek a középkori 
fenyítési módszerek, mint 
a korbácsolás, végtag-cson-
kítás stb. De ott az emberjo-
gi aktivisták nem találnak 
kivetnivalót ebben, bezzeg 

minálunk micsoda szörnyű 
diktatúra tombol! 

Az Ikrek uralkodó plané-
tája: Merkúr. Ő a kereske
dők, a tolvajok és az utazók 
istene. Manapság az utazá-
sok korlátozásának realizáló-
dását éljük. A világban a tu-
rizmus is lehúzta a rolót, aki 
ezen a területen dolgozott, 
az jó esetben pihen és vár-
ja, hogy visszaálljon a régi 
rend. Bár az még odébb van, 
és talán sikerülni fog átérté-
kelni azt, amit eddig rosszul 
tettünk. Bizonyos fontossági 
sorrendeket és értékrende-
ket újra kellene fogalmaz-
nunk. Volt egy nagy szelle-
mi gondolkodónk, Hamvas 
Béla, aki már 1943-44-ben 
felismerte azt, ami azóta sem 
változott: „Az egész újkori vi-
lágban van valami alaptalan, 
felfújt, hamis, belül üres nagy-
zolás, amely magas eszmék-
re, keresztény vallásra, mo-
rális értékekre hivatkozik, de 
azokat nem veszi komolyan és 
azokat megvalósítani meg se 
kísérli. Az egész modern élet-
ben van valami nem valódi. S 
ami az őskori és újkori embert 
megkülönbözteti az éppen 
ez: az ember valódisága.” Hi-
telesség, valódiság lenne a 
cél, melyhez mindenkinek 
hozzá kellene tenni egy tuda-
tos erőfeszítést. A Föld nem 
az emberiség vesztőhelye, 
hanem a lehetősége. Ahogy 
Weöres Sándor fogalmaz: 
„Egyetlen ismeret van,  
      a többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég, 
     benned a létra.”

Véleményeiket, gon
dolataikat, kérdéseiket 
elküldhetik az asztros@
yahoo.com címre. 
Vigyázzanak magukra és 
egymásra!   Tóth Sándor

alternatív gyógyászat
Pálfi Gábor vagyok, természetgyógyászati módszerekkel 
sokféle területen tudok segítséget nyújtani a hagyományos 
orvosi kezelés mellett. Meridián masszázst is vállalok.

Tájékoztatás és bejelentkezés személyes konzultációra  
a következő telefonszámon:  

Tel: 06-30-865-7572 (Hétvégén is hívható!)

SZÉP KÁRTYÁT 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

ÉRLELT MARHAHÚSOK

Nyitva K-Sze: 6-16, Cs-P: 6-17, Szo: 6-13-ig, vasárnap, hétfõn ZÁRVA

Finom görög ételkülönleges-
ségek is kaphatóak a Sas-
halmi Csemegében. Fetával 
töltött paprika, olivabogyó, oli-
vaolaj, eredeti görög joghurt, 
nagyon finom baklava, külön-

Sashalmi Csemege – vasárnap is nyitva
szökendinél homoki burgonya, házi tej,
házi 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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a kulcsmásoló mellett, a Horváth Hússal szemben. Vil-
lányi, szekszárdi, mátrai, egri, balatoni, soproni, tokaji 
és szederkényi borvidékek borai egyenesen a termelők-
től, kedvező áron. Házi sörök. Nagyobb rendelést a kerü
letben házhoz visznek. Nyitva: K-P: 8:30-tól 12:30-ig és 
14:30-tól 17:30-ig, Szo: 7:30-12:30-ig. Tel: 06-30-366-4794 
(Hollandi Mátyás)

maRGaRÉta Virág-ajándék
Akciós csokrok, asztali díszek, ajándékok – megrendelésre is.  
MINDEN NAP (VASÁRNAP ÉS HÉTFŐN IS) NYITVA! Bankkártyával is fizethet.

Üvegek, tükrök, képkeretek nagy választékban, 
Thermoüveg-készítés, üvegcsiszolás, ragasztott és 
edzett biztonsági üvegek készítése, zuhanykabin aj-
tók, drótüvegek, festett üvegek sokféle színben. Ki-
sebb munkák megvárhatók. 1163 Thököly út 12.  
Tel: 06-30-325-9102 • Nyitva: H-P 8-16-ig, Szo: 8-12

Üveges, képkeretező

termelői Borkimérés

Halárus a piacon Szabályok a piacon
Kertvárosi Hal árus a 
Sashalmi piacon, ál-
landóan változó friss 
termékekkel, hal-
salátákkal. A pultnál 
az ínyencek megkós-
tolhatják a fantasztiku-
san finom halsalátákat, 
mint a tőzegáfonyás 
heringsaláta, medve-
hagymás heringsalá-
ta vagy a lazackrém. 
Kapható természete-
sen pontyszelet, patkó, 
pontyfilé, lazac, piszt-
ráng, tőkehal szűzpecsenye, valamint sokféle füstölt halféleség, fagyasztott 
rák, csiga, kagyló. Az üzlet a megszokott helyen található. Csütörtökön és 
pénteken 8-tól 15 óráig vannak nyitva, szombaton 8-tól 14 óráig, a többi 
napon zárva.

Az új hűtő is megérkezett, és fagyasz-
tott tengeri finomságok is sokkal na-
gyobb választékban lesznek a piacon

HázHoz száLLÍTás a HaLárUsnáL. Akinek kellemetlen-
né, veszélyessé vált a személyes vásárlás, azoknak házhoz szállítást 
vállal a Kertvárosi Halárus. Rendelésfelvétel csütörtöktől vasárna
pig 8-től 14 óráig, kiszállítás 11 és 17 óra között (címenként 700 
forintért), telefon: 06706326071, haldelikat.rendeles@gmail.
com, Facebook: Haldelikát kft (új oldal), web: www.haldelikat.hu

Nyerjen ajándékcsomagot

Helytörténeti keresztrejtvény 
a csömöri Auchan támogatásával

1901. május 12én indult az akkor még nem önálló Szentmihály-
pusztán a környék, a mai 16. kerület első, és harmincnyolc éven 
át megjelenő hetilapja a …… Vidéke, amely tíz körzeti hetilapot 
élt túl. Ezt elősegítette, hogy 1904-től hivatalos közlönye lett az új 
községnek és számos egyesületnek. A hirdetők „honorálták” a 
lap irányvonalát, Balázsovich Zoltán főszerkesztő nyugodt „úri” 
hangnemét, így az újság néha elérte a 16-20 oldalas terjedelmet, 
amiből általában 10-12 oldalon hirdetéseket közölt.
Az első szám beköszöntőjéből: „Szerényen, talán több merész-
séggel, mint tehetséggel kérünk magunknak helyet, de bátor-
ságot, erős önbizalmat kölcsönöz nekünk a szándék, mellyel e 
lépésre elhatároztuk magunkat. Egy nagy kiterjedésű, Isten ál-
dotta vidéknek, a Rákos vidékének közönségét kívánjuk szolgál-
ni, e közönség érdekeinek szószólói akarunk lenni. Híven, ön-
zetlenül, – és ha kell, küzdeni érdekeiért a világ legkisebb, de 
egyúttal leghatalmasabb fegyverével: a tollal. Személyes harctól 
ment, de a közérdeket minden irányban kielégíteni vágyó igyek-
vésünkhöz kérjük az olvasóközönség jóindulatú támogatását.” 
Forrás: Benedek Ágnes: Sajtótörténet - Kertvárosi Helytörténe-
ti Füzetek 1.

Mi hiányzik a kipontozott helyről? A helyes megfejtők kö-
zött 4 db 3000 Ft értékű Auchan saját márkás ajándékcsoma-
got sorsolunk ki, mely előzetes egyeztetés után átvehető a csö-
möri Auchan Liget áruház vevőszolgálatán.
Helyezze el a felsorolt szavakat az ábrában! Segítségül egy szót 
előre beírtunk. Helyes kitöltés esetén a színnel jelölt sorban 
alakul ki a végső megfejtés, amit a szerkesztőség címére vá
runk: HH 1162 Bp. Hermina út 16., illetve a rejtveny.hh@
gmail.com email címen. A megfejtésekhez nevet, címet és 
TELEFONSZÁMOT IS KÉRÜNK a kapcsolattartás érdekében.
A megfejtéseket a megjelenéstől számított 16 napig várjuk.
2 betűs szavak: AK, AR, ÁP, ÁS, KÖ, NÉ, SI, VE,
3 betűs szavak: AMÓ, AVA, ISA, IZO, LEM, MAR, NIS, SER, 
4 betűs szavak: AVAR, IRAM, IRÁN, LEVA, MÉLA, OKOS, RÁZÓ, SOHA,
5 betűs szavak: CSALA, ELEMI, ELEVE, KALAP, KELÉS, SZAKI, 
                        VOLÁN,
7 betűs szavak: KARAKÁN, KARAVÁN, NEHEZÉK, NÖVELIK.
Előző keresztrejtvényünkből: ...Pálfy GYULA és társa... Nyer-
teseink: Szabó György (XVI. Ágota u.), Szilágyi Boglárka (XIX. 
Teleki u.), Sudár Tamásné (XVI. Védő u.) és Ferenczi-Tóth Zsu-
zsa (XVI. Rózsa u.). A nyeremények átvételének módját nyertese-
inkkel telefonon egyeztetjük.

leges italok, üdítők, helyben 
sütött pékáru a piac szom-
szédságában, a Thököly út 
sarkán, a Sashalmi Csemegé-
ben, amely minden nap (va-
sárnap és ünnepnapokon is) 
várja vásárlóit friss pékáruval, 
tejtermékekkel és felvágottak-
kal reggel 7-től este 9-ig.

A 65 évnél idősebb vásárlók a Sashali piacot szombatonként 10 és 12 óra 
között látogathatják. A maszk viselése minden vásárló számára kötele
ző, akinek nincs, annak adnak a piacon. Az árusok a vásárlók védelmére 
megszervezték a házhoz szállítást, a következők szerint – Hús-hentesáru: 
Horváth Hentes (kiszállítás szerda,péntek); Magyar Hentes (kiszállítás min-
den nap); Hal: Kertvárosi Halárus (kiszállítás csütörtöktől vasárnapig); Zöld-
ség-gyümölcs: Ivánka-Diána zöldség-gyümölcs (kiszállítás kedd, péntek); 
Tiszakécske és környéke zöldségei és gyümölcsei üzlet (kiszállítás keddtől 
szombatig); Virág-Gyuri zöldség-gyümölcs (kiszállítás csütörtöktől vasár-
napig); Oti & Maresz zöldség és gyümölcsboltja (kiszállítás kedd, szerda); 
Leskó-Gergő zöldség és gyümölcs (kiszállítás kedd, péntek); Virág: Marika 
Virág (kiszállítás minden nap); Termelői borok: Sashalmi Borkimérés (ki-
szállítás minden nap); Állateledel: Kutya-Cica ABC (kiszállítás szerda,szom-
bat); Étkezde, vendéglátás: NemPiskóta Étkezde. További részletek, telefon-
számok a kiszállításról a piac honlapján: www.sashalmipiac.hu



Oktatás
Angol-német nyelvoktatás ha-
tékony módszerekkel. Egyetemi 
diplomás nyelvtanárnő nyelvtaní-
tást vállal: vizsgafelkészítés, korre-
petálás, társalgási gyakorlatok, 
külföldi munkavállalás nyelvi elő-
készítése. Az első óra árából 10% 
kedvezmény. Tel: 06-30-9511-615

Angol nyelvből egyetemi diplo-
más tanárnő  bármely típusú és 
szintű nyelvvizsgára vállal felkészí-
tést Mátyásföld központjában, 
egész nap. Tel: 06-30-735-5115

egyetemen oktató angol nyelv-
szakos tanárnő oktatást vállal min-
den szinten az Erzsébet-ligetben 
kedvezményes áron. Emelt szintű 
érettségire és minden típusú nyelv-
vizsgára felkészít. Tel: 06-20-387-
5450, 407-2137

mAtemAtikA, fizika oktatás, kor-
repetálás, vizsgára felkészítés. Tel: 
404-0643, 06-20-226-2935

Ingatlan, lakás
eLadó új építésű ikerház mind-
két fele a XVII. kerület kertvárosi 
részén, Rákoskert központjában, 
közvetlenül a tulajdonostól, 57,6 
millió Ft-os irányáron. Ingatlanosok 
kíméljenek!!! A lakások 90 nm-
esek, és 330 nm telek tartozik hoz-
zá. A csempe és festés választha-
tó. Tel: 06-30-416-4101

TóaLmáson üdülőtelek eladó 
a Nyár utcában. Tel: 06-30-557-
0177

eLadó Rákosszentmihályon (Fe-
renc u.) 150 négyszögöles telken 

3 szobás, étkezős+konyhás, 
klímás, 96 nm-es családi ház. 20 
nm garázzsal alápincézett. Tetőtér 
beépíthető. Irányár 48 millió Ft. Tel: 
06-20-265-4533

máTraszenTimrén Silver 
Club Hotelben 1 hetes, 1,5 szobás, 
felszerelt konyhás üdülőjog 4-5 
főre eladó 100.000 Ft, Sopronban 
Solar Club Hotelben 1 hetes 1,5 
szobás, 4-5 főre, üdülőjog eladó 
100.000 Ft. Tel: 06-20-357-4560

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

eltartás

eLTarTási szerződést kötnék 
idős, gyermektelen személlyel, 
esetleg házaspárral. 58 éves, egye-
dülálló felnőtt szakápolónő vagyok. 
Várhatóan 2020 végén nyugdíjba 
mehetek. Gépkocsival, jogosítvány-
nyal rendelkezem. Kérem, hívjon 
bizalommal. Tel: 06-70-246-0887

FiaTaL házaspár kötne életjára-
déki vagy eltartási szerződést havi 
készpénz-fizetéssel, bármilyen 
segítségnyújtással. Minden költsé-
get mi állunk. Tel: 06-20-378-3575

kiadó

LakHeLyeT keresek hosszú 
távra, üresen is a XVI. kerületben, 
Csömörön, Kistarcsán, Gödöllőn. 
Tel: 06-20-252-0255

Állás, munka
Házi ápolást, gondozást vállalok. 
58 éves, felnőtt szakápolónő va-
gyok. Főleg hétvégén, vagy délutá-
ni órákban, megbeszélés szerint 
éjszaka is lehet. Bérezés megegye-
zés szerint. Tel: 06-70-246-0887

gyerTyagyárTássaL foglal-
kozó családi vállalkozás keres női 
és férfi munkaerőket könnyű fizikai 
munkára, mellékállásban. Érdek-
lődni munkaidőben (8-16): 06-30-
954-9365

XVi. kerületi COOP ABC-be el-
adó-pénztárost keresünk. Jelent-
kezni: 1165 Perjés u. 2.

TakarÍTás! Fiatal, megbízható 
hölgy kisebb-nagyobb takarítást 
vállal. Tel: 06-30-294-2227

gyermekFeLügyeLeTeT, 
idősgondozást vállalok. Tel: 06-20-
465-9834

épüLeTaszTaLos mellé segí-
tő munkaerőt keresek. Tel: 06-20-
9346-071

gyermekFeLügyeLeTeT 
vállal nyugdíjas asszony, elsősor-
ban Árpádföldön. Tel: 409-0159 
(este)

Jármű

régi pénzt, ezüstöt, teljes hagyaté-
kot, díjtalan kiszállással! Tel: 06-
30-597-8280

sasHaLmi gaLéria a Sas-
halmi piacon. KÉSZPÉNZÉRT 
VÁSÁROLUNK tört- és fazonara-
nyat, ezüsttárgyakat, festménye-
ket, porcelánokat, faliórákat, zse-
bórákat, karórákat, régi pénzeket, 
kitüntetéseket, bútort. Telefon: 06-
20-378-3575, Sashalmi tér 1., 
keddtől szombatig 9-15 óráig. In-
gyenes kiszállás!

régi képeslapok Stengel minő-
ségben, reprodukciók, festmények, 
bibliai témájú képek, sorozatok. Tel: 
341-2247

Közlemény
mozgás- és hallássérült gyer-
mekek és felnőttek jelentkezését 
várjuk, akik szeretnének megtanul-
ni pingpongozni. Érdeklődni: 407-
3731, 06-20-964-8282

nincs HoL? Nincs kivel? Nincs 
mivel? Mi megtanítjuk pingpongoz-
ni a Táncsics Gimnáziumban es-
ténként! Érdeklődni: 407-3731, 06-
20-964-8282

Vegyes
zakopane központban luxus 
apartman kiadó egész évben. Ét-
kezés megoldható, fizetés a hely-
színen. Tel: 06-30-2053-606, www.
jawor.zol.pl

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

szépirodaLmi, ifjúsági és me-
sekönyveket kérek a csángó gyere-
keknek. Kérem, segítsenek! Köszö-
nöm! Tel: 384-4073

szépség 
és egészség

FogsorkészÍTés, jaVÍ-
Tás. Kunze, XVI. Mátyásföld, 
Ólom u. 8. Tel: 407-2487, 06-20-
482-7872

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

kozmeTikai szoLgáLTa-
TásT és talpmasszírozást vállalok 
az Ön otthonában. Tel: 06-20-465-
9834

Vállalkozók 
ajánlatai

miHáLy és TÁRSAI KÁRPI-
TOS, Bútorkészítő és Lakberende-
ző Bt. Stíl- és modern bútorok 
egyedi tervezése, felújítása, antik 
és bőrbútorok restaurálása aszta-
losmunkával, bútorszövettel, ajtó- 
és falikárpit, ill. díszítő függönyök 
és védőhuzatok készítése. 1165 
Bp. Zsélyi A. u. 6. Tel/fax: 321-
0383, 06-30-954-1727

üVegezés! Üvegek, tükrök, 
képkeretek nagy választékban, 
Thermoüveg-készítés, üvegcsiszo-
lás, ragasztott és edzett biztonsá-
gi 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, kerti munkát, kert-
gondozást  vállal gyakorlattal ren-
delkező számlaképes vállalkozás, 
társasházak, kisebb irodák, intéz-
mények jelentkezését is várjuk. Tel: 
06-70-619-6753

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

köLTözTeTés zárt rakterű gép-
kocsival, csomagolással, bútorsze-
reléssel, biztosítással, garanciával. 
Szakképzett rakodók! Tel: 06-30-
9495-614, www.enzotrans.hu

FakiVágásT, gaLLyazásT 
vállalunk zöldhulladék elszállítás-
sal. Tel: 06-70-391-0259

gyümöLcsFák ápoLásáT, 
permetezést, metszést, fakivágást, 
kertépítést, tereprendezést, parko-
sítást, füvesítést, gyomírtást, rota-
kapálást, gépi kaszálást, fűle-
vegőztetést, fű- és sövénynyírást 
vállalok: 06-20-347-4078

zöLdTerüLeT karban-
TarTás, elhanyagolt kertek ta-
karítása, ágdarálás, fakivágás, 
zöldhulladék elszállítás, tuskóma-
rás, darus munka 1,6 tonnáig (da-

rus áruszállítás). Tel: 06-30-998-
0119

FesTésT, mázoLásT, burko-
lást vállalok, nyugdíjasoknak ked-
vezménnyel, fóliázással, takarítás-
sal. Tel: 06-30-422-1739

TapéTázás, FESTÉS, MÁZO-
LÁS – minőségi munka két év ga-
ranciával. Tel: 403-6962, 06-30-
214-5079

FesTésT, mázolást, glettelést, 
komplett felújítást vállalok, reális 
áron. Vállalkozók kíméljenek! Tel: 
06-31-783-6639

kőműVesmesTer vállal épí-
tést, felújítást, burkolást, egyéb 
építési munkákat. Gyors, igényes 
munkavégzés referenciákkal, in-
gyenes árajánlat-készítés. Felelős 
műszaki vezetést is vállalok. Tel: 
06-30-203-4643 ignacz.erno@
freemail.hu

mindennemű kőműVes-
mUnkáT, festés-mázolást, lakás-
felújítást, kerítésépítést reális áron 
vállalok. Vállalkozók kíméljenek! 
Tel: 06-70-413-1206

bádogos, tetőfedő mester új és 
felújítási munkákat vállal. Tel: 405-
5249, 06-30-992-0979

parkeTTaFekTeTés, átrakás, 
csiszolás, lakkozás, laminált par-
ketta és szőnyeg lerakás. Tel: 384-
2750, 06-70-312-8131

aszTaLosmUnkák, előtetők, 
pergolák, szaletlik, kocsi-beállók, 
lépcsők, beépített szekrények, gipsz-
kartonozás, és galériák! Amennyiben 
Ön szeretne, hívjon: 06-20-510-1934

kULcsember – NON STOP 
ZÁRSZERVIZ! Zárszerelés, ajtó-
nyitás, autónyitás, betörés utáni 

HELYI HÍREK  
(Kistarcsa és környéke)

32. évf. 5. szám  
2020. május 15.

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

Következő lapszámunk június 12-én,  
pénteken 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 szünetel.

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

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!

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

H H 1 6  A P R Ó

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

www.gumiszerviz16.hu

Gumiabroncs

OBD programozás

TPMS
javítás • autó, motor

szenzorok beépítése

Adásvétel
készpénzérT veszek bútoro-
kat, festményeket, órákat, dísztár-
gyakat, porcelánokat, könyveket, 
hangszereket, szőrmebundát, ru-
haneműt, bizsukat, kitüntetést, 

KERTEK, automata öntözõrendszerek

teljes körû kivitelezését.

MINÕSÉGI REFERENCIÁKKAL,

GARANCIÁVAL

VÁLLALJA:

16 éve mûködõ KERTÉPÍTÕ VÁLLALKOZÁSUNK

Szalay Péter kertészmérnök
info@kertatolzig.hu

+3630/908-9591 • www.kertatolzig.hu

Asztalos munkák
Elõtetõk, pergolák, szaletlik

kocsibeállók, lépcsõk
beépített szekrények

gipszkartonozás és galériák

Amennyiben Ön szeretne, hívjon:

06-20-510-1934

Cégünk megszûnése miatt

Az ingatlan a 3-as fõút
mellett van,

360 nm-es, 2 szintes
épülettel, és 602 nm-es,
összközmûves telekkel.

Tel: +36-20/332-6181, email: info@megyaszaicipo.hu

1163 Veres Péter út 23/B. alatti
ELADÓ, KIADÓ!!!

céges ingatlan, akár céggel együtt is!

Szeretnél a feleségeddel vagy pároddal
csendes környéken, modern, szép kertes

házban, teljesen ingyen lakni?

Telefon: 06-28-752-679

Az a pár, akiknek a munkájával és viselkedésével meg
leszek elégedve, azok a ház tulajdonosai lehetnek!

Internet van! Azonnali ideköltözés lehetséges!

Nyugdíjas, idõs úr keres fiatal, nem dohányzó,
autót vezetõ párt a ház tisztán és rendben tartására

+ a kert 6 hónapon át történõ gondozására
és rendben tartására. Ezen kívül az idõs embernek

járó tisztelet is fontos lenne!

helyreállítás, biztonsági ajtók, rá-
csok, 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, 
törmelék szállítása lenyitható 5-6-
7-8 köbméteres konténerekkel. XVI. 
kerületieknek 10% kedvezmény! 
Király Trans, 1161 Milán u. 16. Tel: 
06-30-9483-754, 405-4231

aUTomaTa mosógépek ja-
vítása (egyes típusok) nagy tapasz-
talattal, garanciával. Kurek Gábor 
szerviztechnikus Tel: 06-20-9441-
164

HázTarTási HűTőgépek 
javítása nagy gyakorlattal (csak 
Bp-en). Hozleiter Tibor Tel: 06-30-
919-5456

VÍz-gáz, FűTés, klíma szere-
lés, karbantartás. Szolcsányi Kft. 
Tel: 06-20-9111-352

VÍzszereLés! csapok, szi-
fonok, WC-k, WC-tartályok, 
mosdók, stb. cseréje, új vezetékek 
kiépítése, régiek cseréje. Hétvégén 
is hívható! Tel: 06-20-412-0524

dUgULáseLHárÍTás! Ázá-
sok, csőtörések megszüntetése, 
egyéb vízszerelési munkák. 
VÍZ-GÁZ-KÖZPONTIFŰTÉS SZE-
RELÉS! WC-k, mosdók, tartályok, 
szifonok cseréje. Sürgős esetben 
AZONNAL IS! Tel/fax: 402-4330, 
06-20-491-5089

VÍz-FűTésszereLés és 
dugulás elhárítás!  Családbarát 
árak és szolgáltatás. 10% nyug-
díjas kedvezmény. Munkavégzés 
rövid határidővel, rugalmas, meg-
bízható szakemberrel! Ingyenes 
kiszállás Tel: 06-30-938-9713

dUgULáseLHárÍTás bon-
Tás nélkül, garanciával. Szenny-
vízcsatorna tervezése, kivitelezé-
se, javítása. Tel: 06-70-267-5015

gázkészüLékek, VÍzme-
LegÍTők, bojlerek szakszerű 
szerelése, javítása, cseréje. Nagy 
Pál, tel: 06-70-263-6601

TeLeVÍziójaVÍTás GARAN-
CIÁVAL, a hét minden napján, in-
gyenes kiszállással. Telefon: 405-
3553, 06-20-9344-874

számÍTógépek javítása hely-
színen, hétvégén is! Vírusirtás, 
telepítések, alkatrész-csere garan-
ciával. Tanácsadás, ingyenes ki-
szállás. Aradi Zoltán, tel: 06-70-
5192-470, szerviz@szerviz.info

szakképzeTT kerékpár-
szereLő Csömör, Kistarcsai út 
9-ben. Nyitva: 10-18-ig, szombaton 
10-14-ig. Tel: 06-20-336-1044

OTTHONI SZERELÉSEK

Molnár András•20/501-5486
Email: molnarbandi65@gmail.com

ELEKTROMOS JAVÍTÁS
• Világításjavítás

• -világítások

• Bútor összeszerelés

• Költözés elõtti-utáni

szerelési munkák

LED

szaLagos Videók, HangLemezek, hangkazetták és -szalagok 
digitalizálása, átírása CD-re, DVD-re, régi képek, diaképek, színes 
negatívok digitalizálása, javítása, átírás CD-re vagy papírkép készí-
tése. Ferenci Videó, XVI. Hermina út 16. (Telefonon egyeztetett idő-
pontban), mobil: 06-20- 9392-658

Kerti munkát vállal

Ásás, ültetés,
kertrendezés

kertészeti szakközépiskolát
végzett, fõiskolás fiatalember.

HÍVJON,
megbeszéljük!

Ferenci András

06-20-472-1223

ÁLLÁSHIRDETÉS. Budapest XVI. kerületi Polgár
mesteri Hivatal jegyzője állást hirdet

biztonsági őr munkakör betöltésére
2 fő biztonsági őrt keresünk a Polgármesteri Hivatalba. A munka-
kör határozatlan idejű, 8 órás munkaviszony, hivatali munkaidő-
vel, a Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó jogviszonyban
Ellátandó feladatok: – elsősorban a hivatalon belüli rendfenntar-
tás, illetve az ügyfélfogadási időben  beérkező ügyfelek igény sze-
rinti tájékoztatása; – megelőzendő, elhárítandó esetek pl.: erősza-
kos behatolás; lopás, egyéb vagyon elleni cselekmények, közrend 
elleni cselekmények, valamint a hivatali irodák rendeltetésszerű 
működődésének, az alkalmazottak munkavégzésének akadályoz-
tatásának megelőzése; – rendkívüli események esetén (bűncselek-
mény, tűzeset, baleset, katasztrófa helyzet stb.) a szükséges intéz-
kedések megtétele: helyszín biztosítása, a kármegelőzési, elhárítási 
feladatok ellátása, illetékes hatóság értesítése;
Elvárás: – kulturált, igényes megjelenés és viselkedés; – udva-
rias, jó kommunikáció; – közigazgatási eljárások ismerete az 
ügyfél tájékoztatáshoz. (A kiválasztás folyamatosan történik.)

Bérezés: bruttó:250.000.-Ft  + cafetéria
Stabil, hosszú távú munka, biztos jövedelem.

A jelentkezéshez csatolni kell: – önéletrajz; – iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítvány; – erkölcsi bizonyítvány
A jelentkezések benyújtása: • Személyesen: Budapest, Havasha-
lom utca 43. I. emelet 103. szoba; • Elektronikus úton: Tóth Valéria 
humánpolitikai referens részére a joka@bp16.hu  e-mail címen ke-
resztül,  a benyújtandó iratokkal együtt; • Feladattal, munkakör
rel kapcsolatban érdeklődni lehet: Katáné Pergel Ágnes Beszer-
zési Irodavezetőnél: 06-1/20-533-1131 telefonszámon.



FÛTÉS
VÍZ – GÁZ

1162 Bp. Szlovák út 106.

Tel: +36 20 353-7354, +36 1 609-7093

Nyitva: H-P: 7-15, Szo: 7-12 óráig

A rendeletek szerint hétköznap

óráig tartunk nyitva!!!7-15

KIVITELEZÕKNEK KEDVEZMÉNY! • Ingyenes házhozszállítás

A fenti árak az áfát tartalmazzák!

Remeha Tzerra ACE 24 KW kombi 335.000,-
Concept törölközõszárítós radiátor 600x1200 19.000.-
Hajdu Z-80 ERP villanybojler 58.300,-

ø16 „HAKA” (svájci) alubetétes – ötrétegû csõ 230,-/fm
ø20 „HAKA” szigetelt alubetétes – ötrétegû csõ 640,-/fm

Vállaljuk fûtési rendszerek tisztítását,
átmosását kedvezõ áron!

Az árváltozás jogát az árfolyam

folyamatos változása végett fenntartjuk!

ÚJ!! – Viega Megapress rendszer – ÚJ!!

SZÍVÓ Kft.
Baumholczer Tamás

csatornatisztítás, duguláselhárítás
nagynyomású WOMÁVAL • kamerázás

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

Precízen – pontosan 30 éve

Szennyvízszippantás

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

márkakereskedõ

Nyitva tartás:
H-P: 7:00-15:00

STIHL AKCIÓ!
Tavaszi

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 
hasonló 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 kérés-
re 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)

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

110 m²-es LAKÁSOK garázzsal,
önálló kerttel, csendes környezetben,
a XVI. kerület Ajak u. 2-ben ELADÓK!

Használatbavételi
engedéllyel

Önálló helyrajzi számmal
MÁR CSAK HÁROM LAKÁS ELADÓ!

AZONNAL BEKÖLTÖZHETÕ

Akciós termékeinkért  
és törzsvásárlói programunk részleteiért 

látogasson el a patikába!

Gyógyszertárunkban 
szájmaszkok kaphatók

több típus, több védelmi szint

Kézfertőtlenítők, valamint 
felület- és levegő fertőtlenítő 
szerek kaphatók

nagy választékban

Gyógyszertárunkban immun-
erősítők és vitaminok

széles választéka kapható

2255,-

699,-

FORINTTÓL

FORINTTÓL

241,-
FORINTTÓL


