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Tűzoltósági hírek

Paszuly Gazdabolt

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

Nyerjen ajándékcsomagot

Önkormányzati számvetés a veszélyhelyzetről
A veszélyhelyzet közelgő megszűnésének alkalmá-
ból Kovács Péter polgármestert a különleges hely-
zet összegzésére kértük. Az interjúból megtudható, 
hogy miként szerveződött meg a Kertváros a járvány-
veszélyben, kik és hogyan látták el a napi szükség-
leti cikkekkel az önként és kényszerből otthon mara-
dókat, hogyan szerezték be a hiánycikkeket, hogyan 
születtek a döntések, és végül, de nem utolsósorban: 
hogyan érintette anyagilag az önkormányzatot a ve-
szélyhelyzet.     3-5. oldal

Féloldalas fővárosi
útfelújítási program

2. oldal
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Tűzoltósági hírek Önkormányzati számvetés a veszélyhelyzetről

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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Háztűz. Egy száz négyzetméteres családi ház tetőtere és 
tetőszerkezete gyulladt ki szombaton reggel Budapest XVI. 
kerületében, a Zselic utcában. A fővárosi tűzoltók kiérkezé-
sekor mintegy kilencven négyzetméteren égett a tűz, amit 
a tűzoltók öt vízsugárral először körülhatároltak, majd elol-
tottak. Az égő házból két gyerek és egy felnőtt menekült ki, 
őket a doktorszolgálat megvizsgálta, de nem szenvedtek sé-
rülést. (Fotó: Dudás Tamás tű.zls. FKI video)

ErEdményEs a satufék! Négy autó ütközött május 30-án az 
M0 csömöri lehajtó (M3-as felé vezető) szakaszán május 30-
án esős időben. Az eset előzménye, hogy a sort felvezető autó 
büntetőfékezést végzett, majd elhajtott. A rendszámát viszont 
feljegyezték... (Fotó: Csömöri Önkéntes Tűzoltók)

– A járványveszély által oko-
zott krízishez foghatót soha 
nem tapasztalhatott senki a 
világon, de itt a Kertvárosban 
sem. A vészhelyzet vége felé jár-
va azt szeretnénk megtudni, 
hogy az önkormányzat hogyan 
vészelte át a vészhelyzetet?

– Legelőször azt szeretném ki-
emelni, hogy a kerületben lakók 
a bajban összefognak, ami igen jó 
és hasznos. Ezt több dolog is bi-
zonyítja. A Kertvárosnak 75 ezer 
lakója van, ebből 11 ezren 70 év 
felettiek. Mi vállaltuk, hogy az 
időseket ellátjuk, hogy egyálta-
lán ne kelljen kimozdulni az ott-
honaikból. A szervezés nyomán 
mintegy ötezer ember ellátására 
voltunk felkészülve – végül meg-
lepetésre csupán ezer emberről 
kellett gondoskodnunk, mert a 
többiek ellátását megoldották 
a családtagok, vagy a rokonok, 
vagy a szomszédok, tehát műkö-
dött a civil összefogás.

A másik, amit kiemelnék, hogy 
több önkéntes jelentkezett, mint 
akiknek munkát tudtunk adni. 
Ennek részben olyan oka is volt, 
hogy például valaki meseolvasást 
vállalt volna, amire nem merült 
fel igény, de az előbb említett a 
civil összefogás nyomán nem is 
tudtunk minden önkéntest fog-
lalkoztatni.

– Ezer idős kerületi lakótárs 
napi ellátásának megszervezé-

se is komoly feladat, ki végezte 
ezt?

– Az idősek otthoni ellátását 
Szász József alpolgármester ko-
ordinálta. Az ellátás alatt a bevá-
sárlást, gyógyszerkiváltást, csek-
kfeladást, esetenként a meleg 
étel házhoz szállítását kell érteni, 
és ebben az önkénteseken kívül 
részt vettek hivatali dolgozók, az 
intézmények munkatársai is. Az 
egészségügyi ellátás szervezé-
sét, felügyeletét Ács Anikó alpol-
gármester látta el – személyesen 
vitte ki például a védőfelszerelé-
seket, fertőtlenítőszereket az or-
vosoknak, a szociális területen 
dolgozóknak. Megjegyzem, hogy 
az egészségügyi dolgozók ellátá-
sa bizonyos részben a kormány-
hivatal feladata volt.

A házi karanténba kerültek el-
látását is alapesetben az önkor-
mányzatnak kellett megoldani. 
Karanténba részben a koronaví-
rusban fertőzöttek kerültek, ők 
húszan voltak, a többi háromszáz 
karanténos általában külföldről 
hazatérve került járványügyi fel-
ügyelet alá. Végül nagyon kevés 
tennivaló volt velük, elsősorban 
azért, mert a családtagok, vagy 
más civil összefogás megoldotta 
itt is az ellátásukat.

– Milyen módon sikerült az 
ellátásokat megszervezni?

– Az idősek ellátásának igény-
léséhez fenntartottunk egy külön 

telefonvonalat, ahol a hét minden 
napján reggel 8-tól este 8-ig fo-
gadták a hívásokat a munkatár-
saim. Ezen lehetett bejelenteni az 
ellátási igényeket, melyeket álta-
lában másnap teljesítettünk is – 
persze nem mindent... Volt, aki 
szombaton estefelé telefonált, és 
rendelt három sört és egy karton 
cigit, ezt az igényt csak hétfőn 
teljesítettük. Az otthoni ellátás 
szervezését a hivatalban Katáné 
Pergel Ágnes végezte.

– Úgy hallottam, hogy az ellá-
tásnak jelentős készpénz-igénye 
volt...

– Rögtön az elején tisztáztuk, 
hogy az ellátás anyagi fedezetét 
meg kell előlegezni, tehát nem 
kérünk előre pénzt az idősektől. 
A csalók biztosan azonnal rá-
mozdultak volna a trükkös pénz-
szerzési lehetőségre. Tehát ebből 
következően a vásárlás, gyógy-
szerkiváltás, csekkbefizetés költ-
ségét az önkormányzat pénzéből 
meg kellett előlegezni, emiatt né-
ha milliós forgótőkére volt szük-
ség. Ez persze nyomban vissza-
térült, amint az idős ellátottak 
átvételkor kifizették a vásárlás, 
gyógyszerkiváltás költségét. En-
nek nyilvántartása, a naponkénti 
elszámolás nem kis feladatot je-
lentett.

– Bizonyos dolgokban az ön-
kormányzat külön úton járt, 
úgy tudom...

– Ilyen volt például a lakosság 
maszkokkal való ellátása. Egyes 
önkormányzatok azt csinálták 

például, hogy minden postalá-
dába bedobattak egy-egy darab 
maszkot. Kerületi szinten ez jó 
sokba került, de sok haszna nem 
volt, mert akinek szüksége volt 
rá, annak egyetlen maszk sem-
mi, sokan meg egyáltalán nem 
használtak (pl. otthon) maszkot, 
oda meg minek dobták. Mi azt a 
megoldást választottuk, hogy an-
nak adtunk maszkokat, aki igé-
nyelte, például rendszeresen jár 
BKV-val, emiatt szüksége van rá. 
Vagy például elláttuk az érettsé-
gizőket megfelelő mennyiségű 
maszkkal. Olyan is van, aki már 
negyedik alkalommal igényelt 
maszkot. Közel kétezer kerületi 
lakos kapott maszkokat az önkor-
mányzattól.

A járványhelyzet elején nagy 
hiány volt alapvető élelmiszerek-
ből. Bizonyos önkormányzatok 
ingyen osztogatták a lisztet, cuk-
rot, tésztát, étolajat, míg el nem 
fogyott, amijük volt. Mi teljesen 
más utat jártunk: kedvezményes 
árú, 1000 Ft-os egységcsoma-
gokat állítottunk össze, amiben 
volt egy kiló liszt és kristálycu-
kor, egy liter olaj és két csomag 
száraztészta, és ezt kérésre ki-
szállítottuk a 70 évnél idősebbek-
nek. Nem ingyen adtuk, de jóval 
alacsonyabb volt az ára, mint az 
értéke, ráadásul ezek a járvány 
első időszakában masszív  ►

A veszélyhelyzet közelgő megszűnésének alkalmából Ko-
vács Péter polgármestert a különleges helyzet összegzésére 
kértük. Az interjúból megtudható, hogy miként szerveződött 
meg a Kertváros a járványveszélyben, kik és hogyan látták 
el a napi szükségleti cikkekkel az önként és kényszerből ott-
hon maradókat, hogyan szerezték be a hiánycikkeket, hogyan 
születtek a döntések, és végül, de nem utolsósorban: hogyan 
érintette anyagilag az önkormányzatot a veszélyhelyzet.

A polgármester személyesen is kivette részét a feladatokból

(Folytatás az 5. oldalon)

frontális ütközés történt június 7-én, vasárnap délután 
Gödőllőn, a szerény forgalmú Testvérvárosok útján. A sérül-
tekhez mentő érkezett, a forgalmi akadályt a gödöllői hivatá-
sos tűzoltók számolák fel. (Fotó: PMKI Gödöllő HTP)

BEszorult a vEzEtő. Zuglóban, az Ungvár utca és a Lőcsei 
utca sarkán ütközött két autó június 5-én. A balesethez a fővá-
rosi hivatásos tűzoltókat, valamint a tűzoltóság doktorszolgá-
latát riasztották. Az autóba szorult vezetőt feszítő-vágó beren-
dezéssel szabadították ki. (Fotó: Schultz László tű.ftörm/FKI)

kigyulladt a szEmétlErakó. Kigyulladt és 30 méter mé-
lyen beizzott a Kerepes és Gödöllő határában lévő hulladék-
lerakó május 30-án. Az oltás után a gödöllői tűzoltók habta-
karóval árasztották el a területet. (Fotó: PMKI Gödöllő HTP)

műanyagok égtEk. Egy kutyasétáltató vette észre, hogy a csö-
möri krematórium melletti hulladékfeldolgozó udvarán nagy füst-
tel ég valami – a riasztott csömöri önkéntes tűzoltók gyorsan el-
oltották a tüzet, aminek füstje nem jelentett veszélyt.



520
20

. 
06

. 1
2.

KORMÁNY INFORMÁCIÓ

GAZDASÁGVÉDELMI AKCIÓTERV

EGYETLEN MAGYAR SINCS EGYEDÜL.

0 százalékos hitel
a vállalkozóknak

Ké
sz

ül
t M

ag
ya

ro
rs

zá
g 

Ko
rm

án
ya

 m
eg

bí
zá

sá
bó

l.

MK_GAT_287x395mm.indd   5 5/5/20   19:02

► hiánycikkek voltak, aminek a 
beszerzéséhez boltról boltra kel-
lett volna járni...

– Hogyan tudott hiánycikkeket 
az önkormányzat beszerezni?

– Na ez jó kérdés. A lisztért pél-
dául egyenesen a malomba men-
tünk el. A többit a boltok nagy-
kereskedői hátterétől próbáltuk 
beszerezni, végül a CBA-nál jár-
tunk sikerrel, tőlük vásároltunk 
két alkalommal is. Hogy hol tá-
rolták az élelmiszereket, azt nem 
tudom, a csomagolást és a kiszál-
lítást az önkormányzati dolgozók 
és az önkéntesek végezték.

– A többi kerülettől eltérően 
a Kertvárosban nem zárták le 
a zöldterületeket, a játszótere-
ket viszont igen. Ennek mi volt 
az oka?

– A játszótereket csak akkor 
zártuk le, amikor a szomszédos 
kerületekből az ottani játszóterek 
lezárása miatt elkezdtek ide átjár-
ni az emberek, és emiatt nagy lett 
a zsúfoltság. A Szilas-menti brin-
gaút, a Naplás-tó környéke, az 
önkormányzat előtti park vagy a 
Reformátorok tere igen népszerű 
lett a veszélyhelyzetben, de mivel 
jelentős, tágas területekről van 
szó, könnyen be lehetett tartani a 
szükséges védőtávolságot.

– Bár a polgármester ha-
tásköre a vészhelyzetben igen 
nagyra nőtt, gondolom, hogy 
nem egy személyben hozza eze-
ket a döntéseket.

– Az operatív irányítás az én 
feladatom, de ebben nagy segít-
séget kapok az alpolgármeste-
rektől, valamint Szabó Tamástól, 
aki katasztrófavédelmi megbí-
zott, egyben a polgármesteri ka-

binet vezetője. Gyors és alapos 
döntéseket tudunk együtt hozni, 
ezt példázza a nyugdíjas klubok 
bezárása, ahonnan pár nap után 
az étel-elvitelt is megtiltottuk, 
s inkább megszerveztük, hogy 
mindenkinek házhoz vigyék az 
ebédet.

– Mikor nyitnak újra a nyug-
díjas klubok?

– Ezt egyelőre nehéz megjósol-
ni, hiszen még a veszélyhelyzet 
feloldásának a pontos időpontja 
sem ismert. Valószínűleg akkor 
nyithatnak újra, ha a kórházak-
ban feloldják a látogatási tilalmat. 
Egyébként pontosan 726 nyugdí-
jasnak szállítjuk házhoz az ételt, 
valamint 150 fő otthoni ápolásá-
ról gondoskodunk – ezek a szá-
mok a járvány előttihez képest 
mintegy 15-20 százalékkal emel-
kedtek.

– Sokakat foglalkoztat, hogy 
az önkormányzat anyagilag ho-
gyan viselte a veszélyhelyzetet?

– Erről pontos számadás még 
nem készült, és teljes képet csak 
a jövő évi zárszámadás alkalmá-
val lehet majd kapni. A közvetlen 
költségek nem túl magasak, mint-
egy 12 millió forintra tehetők. Ez 
tartalmazza a fertőtlenítőszerek, 
maszkok, plexi álarcok árát, vala-
mint a veszélyhelyzeti és krízis-
támogatásra kifizetett mintegy 
6 millió forintot. Viszont nagyon 
sok adományt is kaptunk, renge-
teg védőeszközt adományozott a 
kínai és vietnami közösség, helyi 
vállalkozók, a BKIK kerületi cso-
portja, és pénzadományt is kap-
tunk, összesen 102 befizetőtől 6 
millió 659 ezer forintot. Ezúton 
is köszönetet szeretnék mondani 
minden adományozónak.

– A járványban be kellett zár-
ni minden intézményt, a dolgo-
zóknak pedig fizetik a béreket.

– A járványveszély kezdetén 
utasításba adtam, hogy sehon-
nan senkit nem szabad elbocsá-
tani. Az uszodáknál a bezárás 

miatt elmaradtak a bevételek, a 
költségek viszont maradtak. Ez-
zel szemben sikerült elvégezniük 
régóta esedékes karbantartási, 
felújítási munkákat. Hasonló a 
helyzet a színháznál. Viszont el-
maradtak olyan népszerű ingye-
nes rendezvények, mint a majális 
vagy a gyermeknap, ami jelentős 
költséggel jár, bevételt pedig alig 
hoz. Sajátos dolog, hogy az isko-
lák bezárása jelentős megtakarí-
tást hozott: az iskolai étkeztetés 
veszteséges, hiszen még aki tel-
jes térítési díjat fizet, sem fizeti 
meg a teljes költséget, sokan pe-
dig különféle kedvezményeket él-
veznek. A gyermekintézmények 
kihasználtsága is lecsökkent, a 
szokásos kétezer gyerek helyett 
30 fő járt óvodába kerületi szin-
ten. A támogatást a kerület a be-
járó létszám után kapja,, de a ve-
szélyhelyzetben az állam a múlt 
évi adatok szerint megfizette a 
normatív támogatást, tehát itt 
sem keletkezett nagy veszteség.

– Mit szólt mindehhez az étel-
szállító Junior?

– Őket már Prizma csoportnak 
hívják, és ott valóban jelentős 
veszteséget kellett elkönyvelni-
ük, közétkeztetésből származó 
bevételük legalább 75 százalék-
kal esett vissza. De hogy megnyi-
tottak az óvodák, javult a helyzet, 
hiszen a kerületi gyermekintéz-
mények kihasználtsága már 45 
százalékra növekedett.

– Mit tudunk az adókról?
– A gépjárműadót a kormány 

a védekezésre hivatkozva elvon-

ta az önkormányzatoktól, ez 275 
milliós veszteséget jelent, és a 
2021-es költségvetésből úgy lát-
szik, mintha jövőre is elvonnák 
azt a pénzt – majd meglátjuk. 
Nagyobb veszteség lehet az ipa-
rűzési adó, amiből a költségvetés 
szerint mintegy 6 milliárd forint 
bevételre számít a kerület. Bár az 
idei iparűzési adót az elmúlt évi 
bevételek alapján kell megfizetni, 
feltehető, hogy a fizetésképtelen-
né vált cégek akkor sem fognak 
fizetni, ha egyébként kellene. A 
jövő évi adót pedig az idei gaz-
dasági teljesítmény határozza 
meg, a visszaesés mértéke egye-
lőre megjósolhatatlan, de szerény 
becsléssel is elérheti a tíz száza-
lékot. Ez önmagában 600 milliós 
bevételkiesést jelentene a kerü-
letnek. Óvatosságból visszafog-
tunk egyes beruházásokat, tehát 
például a Móra iskola idénre ter-
vezett felújítását 2021-re halasz-
tottuk, ennek 400 millió forint 
lett volna a költsége, ami így nem 
terheli az idei évet.

– Egyébként van az önkor-
mányzatnak pénztartaléka?

– Évekkel ezelőtt lekötöttünk 
850 millió forintot, ami viszony-
lag jól, 4 százalék körül kama-
tozik. Ehhez azóta sem kellett 
hozzányúlni – ez a tartalék nagy 
biztonságot jelent a Kertváros 
gazdálkodásában.

Ferenci Zoltán

Önkormányzati számvetés a veszélyhelyzetről

PARTNERÜZLET – CINKOTA

1164 Bp., Bugac tér 7.
(Ostoros út – Bóbitás u.

keresztezõdés)

Állateledelek, felszerelések,
táplálékkiegészítõk,

bolha, kullancs elleni szerek
nagy választéka

Telefon:
+36 20/475-3275

ÁTKÖLTÖZTÜNK!

Nyitva tartás: H-P: 8-19
Szo: 8-14

ÉVA FODRÁSZAT
Újszász u 45/b

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

Hella, női-férfi fodrász
Tel: 06-20-410-3538

(Folytatás a 3. oldalról)

A Magyarországi Kínai Chan Buddhista Egyház Cinkota, Rá-
dió utcai Pu Ji Templom közössége 2700 darab orvosi masz-
kot ajánlott fel a védekezésben résztvevők számára
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Megnyitottak a csömöri nevelési intézmények

A csömöri önkormányzat vezetői megemlékezést tartottak 
Trianon 100. évfordulója alkalmából

Fertőtlenítés után nyitották meg kapuikat csömörön a neve-
lési intézmények és a játszóterek

Ancsin László elnök és Forray Attila alelnök

A csömöri önkéntes tűzoltók védőfelszerelésben fertőtlení-
tik a közterületi padokat

A csömöri  nevelési intézmények,  bölcsődék és óvodák  május vé-
gétől újra a megszokottak szerint működnek, változás azonban, hogy 
idén egész nyáron nyitva lesznek. Az intézményeket megnyitásuk 
előtt az önkormányzat a csömöri önkéntes tűzoltók közreműködésé-
vel fertőtlenítette. Ugyanígy, fertőtlenítést követően vehették  birtokba 
a családok  a település közösségi tereit, a játszótereket, a kondi parko-
kat és a pihenőparkokat. Ugyanakkor az az önkormányzat azt javasol-
ja, hogy a felnőttek a közösségi tereken való folyamatos tartózkodás 
esetén lehetőleg viseljenek szájmaszkot vagy az orrot, szájat eltakaró 
kendőt, sálat. 

Megemlékezést tartottak Trianon 
100. évfordulója alkalmából

A Trianoni békeszerződés 100. évfordulójának alkalmából június 
4-én reggel az önkormányzat vezetői felvonták az országzászlót Csö-
mörön a Hősök terén található első világháborús hősi emlékműnél. A 
jelenlegi járványügyi helyzet miatt arra kértek minden helyi szerve-
zetet, intézményt és csömöri polgárt, hogy a nap folyamán egyénileg 
helyezzék el az emlékezet virágait az emlékmű lábánál.

Rendhagyó módon 
köszöntötték 

a pedagógusokat
A csömöri  önkor-

mányzat minden évben 
vacsorával és ünnepi 
műsorral köszönti május 
végén a csömöri pedagó-
gusokat. A rendezvény a 
járványügyi helyzet mi-
att  idén elmaradt, így 
az óvodai és iskolai ne-
velőknek, tanároknak, 
dolgozóknak levélben 
küldött köszöntőkártyát 
és az erre az alkalom-
ra készült apró ajándé-
kot juttattak el. Az év 
pedagógusa díj kiírását  
és átadását, valamint  a 
jubileumi diplomások 
köszöntését későbbi idő-
pontban tartják majd 
meg.

SAS
GYÓGYSZERTÁR 
1913 ÓTA  AZ ÖNÖK 
SZOLGÁLATÁBAN

1163   BUDAPEST 
MARGIT UTCA 1.

06 1 403 73 03

SALVUS

590

SALVUS AKCIÓ!

Ancsin László klubalapítóból elnök lett
A koronavírus-járvány miatt 

kialakult egészségügyi helyzet-
ben is történt egy fontos esemény 
a kerületi sportéletben. A Kert-
városi Sport Egylet ugyanis új 
elnököt és alelnököt választott. 
Történt ugyanis, hogy az eddi-
gi elnök, a tavaly megválasztott 
Lengyel László megromlott egész-
ségügyi állapotára hivatkozva le-
mondott az egyesület vezetéséről. 
Így elnök nélkül maradt a tavaly 
jubiláló egyesület. Még szerencse 
azonban, hogy az alapszabály-
ban az alelnök is fel lett ruházva 
aláírási jogokkal, így legalább az 
átmeneti időszakban az ügyvitel 
nem akadozott. Az alelnöki te-
endőket az egyesület egyik ala-
pítója, Ancsin László látta el, aki 
a karantén alatt tartott szűkkörű 
elnökségi ülésen a KSE vezetésé-
re kapott felkérést elfogadta. 

– Már eddig is nagyon büszke 
voltam erre az egyesületre, mely-
nek már a születésénél is ott lehet-
tem, és amely a szemem láttára 
nőtte ki magát – mondta az új el-
nök, akinek a jelölését, majd ki-
nevezését június 3-án a levélben 
szervezett tisztújító közgyűlés is 

megerősítette. – Az elmúlt 11 év-
ben végig részese lehettem az egye-
sület működésének, eleinte elnök-
ségi tagként, majd alelnökként, 
mától pedig (egészen 2024-ig) el-
nökként, amely nemcsak büszke-
séggel tölt el, hanem felelősséget 
is ró rám.

A KSE 2009-ben alakult Kert-
városi Birkózó és Sumo Club né-
ven. Az egyik ötletgazda az egye-
sület első elnöke Kollarik Mihály 
volt, aki Ancsin László akkori 
kertvárosi jegyzőtől kért támo-
gatást és segítséget. A klubalapí-
tást az önkormányzat is támogat-
ta (rögtön egy birkózószőnyeget 
vásároltak), így a Szent-Györgyi 
Albert Általános Iskola tornater-
mében elindulhatott a munka. Az 
évek során aztán újabb szakosz-
tályokkal – ritmikus gimnaszti-
ka, röplabda és súlyemelés – is 
bővült az egyesület repertoárja, 
így 2012-ben jobbnak látták a ne-
vüket Kertvárosi Sport Egyletre 
változtatni.

– A birkózás és a szumó min-
dig is alapja és fontos része lesz 
az egyesületünknek, de a ritmikus 

gimnasztikásaink és röpiseink 
eredményeire, sikereire is nagyon 
büszkék vagyunk.

A birkózók erőfölényét több 
dolog is bizonyítja. A klub eddig 
vezetői – Kollarik Mihály, Bacsa 
Péter, Lengyel László és Ancsin 
László – kizárólag ebből a sport-
ágból kerültek ki, illetve az önkor-
mányzat eddig még csak a birkó-
zóknak és szumósoknak tudott 
saját állandó helyszínt biztosítani 
az Erzsébet-ligetben, míg a többi 
szakosztály képviselői bérlemé-
nyekben eddzenek. A június 3-i 
tisztújítás is a birkózók fölényéről 
szólt: az elnök mellett ugyanis al-
elnökké választották a KSE birkó-
zóinak vezetőedzőjét, Forray Atti-

lát, míg a korábbi klasszis – több 
világversenyen is érmes, olimpikon 
birkózó, jelenleg pedig a KSE fióke-
gyesületében, a veresegyházi birkó-
zóklubban edzősködő – Major Sán-
dor az elnökség tagja lett.

– A legfőbb célom, hogy az eddi-
gi szakosztályokat egybe tartsam 
– mondta Ancsin László szék-
foglaló beszédében. – A jelenlegi 
egészségügyi helyzetben minden 
gyerekért meg kell küzdenünk. 
A járvány lecsengését követően 
viszont már komolyabb terveket 
szövögetünk. Egyrészt az aikido 
szakosztály létrehozásával növel-
ni szeretnénk a repertoárunkat, 
másrészt szeretnénk az infrastruk-
turális hátterünket is megnövelni. 
A röpiseknek mindenképpen csar-
nokra lesz majd szükségük, de a 
birkózóink is kezdik kinőni az er-
zsébetligeti termet.

Ancsin László, egykori válo-
gatott kerettag birkózó 2007-től 
2018-ig volt a Kertváros jegyzője. 
Azóta Nagytarcsa Polgármesteri 
Hivatalát irányítja. 2012-ben a 
Magyar Szumó Szövetség elnö-
kévé választották, irányításával 
komoly nemzetközi sikereket 
ért el a sportág. Ancsin László a 
2015-ben újjáalakult Magyar Bir-
kózó Szövetség elnökségének is 
tagja lett, emellett a mátyásföldi 
Mazotti Fitnessnél erőnléti edző-
ként is be szokott segíteni.

Riersch Tamás

Emlékmentés – ré-
gi hangfelvételek, képek, filmek di-
gitalizálása bármilyen formátumba 
(CD-re, DVD-re, pendrive-ra, hordoz-
ható merevlemezre, stb.). Sok szép ré-
gi felvétel jut el hozzánk, némelyek az 
utolsó pillanatban. A 20-25 éves VHS 
videószalagot még egyszer-kétszer ép-
pen le lehet játszani, azután visszavon-
hatatlanul lehullik róla a képeket őrző 
mágnespor. De hasonló a helyzet a 
hangszalagokkal is. A régi emléke-
ket őrző diaképek megfakulnak. Nagy 
gonddal, figyelemmel foglalkozunk 
a hozzánk elhozott, addig féltve őr-
zött emlékekkel – megragasztgatjuk 
a sérült szalagot, digitálisan lecsök-
kentjük a felvételek zaját, helyreállít-
juk a színeket, s kérésre akár elegáns 
borítót is készítünk a kész digitális 
anyaghoz. Ha úgy gondolja, hogy se-
gítségére lehetünk, hívjon telefonon:  
(06-1) 405-5919, mobil: 06-20-9392-
658, Ferenci Videó (x)
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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

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

A 13. év margójára…Féloldalas fővárosiFelfedezték a kilátót
útfelújítási program A koronavírus-járvány miatt 

a kerület legaktívabb civil szer-
vezete, a Varjú Vilmos Olimpiai 
Baráti Kör is tétlenségre kénysze-
rült. Pedig idén tavaszra minden 
eddiginél több tervük volt a kert-
városi sportbarátoknak.

– Szerencsétlen szám a 13-as, 
mert mi pontosan ennyi éve műkö-
dünk, de ilyen helyzetben koráb-
ban még sosem voltunk – mondta 
Hóbor Béla, egykori neves röplab-
da-játékvezető, a baráti kör elnö-
ke. – Sosem kellett még lefújnunk 
a programjainkat, és sosem kellett 
még ilyen hosszú időt kihagynunk. 
Nagyon bízunk benne, hogy ez az 
egészségügyi helyzet már nem so-
káig fog tartani, és ismét találkoz-
hatunk majd a közönséggel.

A 2012-ben a világ legjobb 
röplabda-játékvezetőjének meg-
választott szakember elmondta, 
a baráti kör tagjai minden eddi-
ginél jobban készültek a 2020-as 
esztendőre.

– Számunkra az olimpia mindig 
is kiemelkedő jelentőségű. Az idei 
tokiói olimpia pedig még az elő-
ző játékoknál is izgalmasabbnak 
ígérkezett, hisz több sportolónk is 
eséllyel pályázott a kvalifikáció-
ra. A júniusi rendezvényünk arról 
szólt volna, hogy az olimpiára in-
duló versenyzőinket, edzőinket, já-
tékvezetőinket és szakvezetőinket 
bemutassuk a kerület lakosságá-
nak. Erre azonban az olimpia és a 
kvalifikációs versenyek elhalasztá-
sával leghamarabb jövő júniusban 
kerülhet majd csak sor.

Mint, ahogyan halasztódni 
kényszerült a baráti kör másik 
nagy „projektje”: a Polgármesteri 
Hivatal előtti névtelen sportpark 
keresztelője is.

– Évek óta terveztük, hogy a 
köznyelvben csak Tanács parknak 
vagy Havashalom parknak neve-
zett közterületnek nevet adjunk. 
A park sportos funkciójához iga-

zodva a Kertvárosi Olimpikonok 
Parkja elnevezést javasoltuk az 
önkormányzatnak, amit később 
leegyszerűsítve akár KOP park-
nak is hívhat majd a lakosság. Ezt 
az ötletünket egy olimpiatörténeti 
fasorral is kiegészítettük volna, 
melynek keretében a Sashalmi 
sétányon kialakított Helytörténe-
ti fasor folytatásaként a futópá-
lya mentén az elhunyt kertvárosi 
olimpikonok számára emléktáb-
lákat helyeztünk volna ki, illetve 
minden tábla mellé egy facseme-
tét is ültettünk volna. Mindezt az 
önkormányzat is támogathatónak 
találta, olyannyira, hogy az idei 
költségvetésben erre a célra el is 
különítettek némi összeget, ám ezt 
érthető módon a járvány elleni vé-
dekezésre kellett fordítani. Remél-

hetőleg, jövőre ez az ötletünk is 
meg tud majd valósulni, és az új 
parkkal, illetve a tokiói játékokkal 
pótolni tudjuk majd az idén elma-
radt ötkarikás élményeket.

A Varjú Vilmos Olimpiai Bará-
ti Kör legfőbb tevékenysége, hogy 
évente 6-8 alkalommal a magyar 
sport történetének kiemelkedő 
személyiségeit hívja meg a kerü-
letbe. Idén ennek a programnak 
a keretében járt a paralimpiai vi-
lágbajnok úszó Illés Fanni, és az 
ultratriatlon világbajnok Szőnyi 
Ferenc is a kerületben.

– Magáért beszél, hogy Szőnyi 
Ferenc március 12-i látogatása 
volt az utolsó esemény az Er-
zsébetligeti Színházban. Ahogy 
kitettük a lábunkat, már be is 
zárták a létesítményt. Ma még 
bizonytalan, mikor tudjuk majd 
folytatni sport- és olimpia-nép-
szerűsítő missziónkat. Reméljük, 
ősszel ismét lehetőségünk lesz 
majd közönségtalálkozók szer-
vezésére, melyre a diákok és az 
idősebb korosztály képviselői is 
nyugodtan el tudnak majd jönni.

Riersch Tamás

Eladó-bérbeadó ingatlanok
a XVi. kerületi Önkormányzat  

a következő ingatlanokat hirdeti

kiadó üzlethelyiségek
• Árusító pavilon bérbadása Naplás-tó mellett (volt halőrház), 
1164 Nógrádverőce u. (volt halőrház a Naplás-tó mellett) 11 m2, 
160.000 Ft + Áfa (víz, villany, gáz, csatorna van)

• Kiadó üzlethelyiség 3. számú a Cinkotai Egészségházban (1164 
Bp. Szabadföld u. 18.) 55 m2, 110.140 Ft + Áfa

• Kiadó üzlethelyiség 2. számú a Cinkotai Egészségházban (1164 
Bp. Szabadföld u. 18.) 48 m2, 97.380 Ft + Áfa

• Kiadó üzlethelyiség 1. számú a Cinkotai Egészségházban (1164 
Bp. Szabadföld u. 18.) 33 m2, 67.200 Ft + Áfa

eladó ingatlanok
• Eladó építési telkek: 117510/54-58 hrsz. 117510/54 hrsz-ú 864 
m2 területű, 117510/55 hrsz-ú 863 m2 területű, 117510/56 hrsz-ú 
864 m2 területű, 117510/57 hrsz-ú 1000 m2 területű, 117510/58 
hrsz-ú 1103 m2 területű, kivett beépítetlen terület.

• Eladó építési telkek: 117510/51-53 hrsz. 117510/51 hrsz-ú, 900 
m² területű, 117510/52 hrsz-ú, 900 m² területű, 117510/53 hrsz-ú, 
900 m² területű, kivett beépítetlen terület.

• Eladó építési telkek: 117510/39-43 hrsz. 117510/39 hrsz-ú, 1500 
m² területű, 117510/40 hrsz-ú, 1500 m² területű, 117510/42 hrsz-ú, 
1500 m² területű, 117510/43 hrsz-ú, 1500 m² területű kivett beépí-
tetlen terület.

• Eladó ingatlan a Marcell utcában (1162 Bp. Marcell u. 2-6.) 977 
m2, 35.700.000 Ft + Áfa (közművek beköthetők)

• Eladó telek Margit utca - Sarjú utca (1165 Margit u. 128.) 
356.060 m2, 295 000 000 Ft + Áfa

• Csobogó utca 3. szám alatti eladó telek (1164 Csobogó u. 3.) 1142 
m2, 31.732 284 Ft + Áfa (csatorna van, víz, villany, gáz nincs)

• Csobogó utca 2. szám alatti eladó telek (1164 Csobogó u. 2.) 
1427 m2, 37.559 055 Ft + Áfa (csatorna van, víz, villany, gáz nincs)

• Eladó telek a Farkashida utcában (1163 Bp. Farkashida u. 1/B.) 
1615 m2 30.922.047 Ft + Áfa, (közművek beköthetők)

• Eladó ingatlan a Templom utcában (357 nm-es telkes 57 nm-es 
lakóépület) 29.100.000 Ft (összközműves)

• Ostorhegy utcai eladó ingatlan (Ostorhegy u. 33.) 1069 m2, 
38.056.400 Ft (víz, villany van, többi közmű az utcában)

• Margit utca 28. szám alatti eladó ingatlan, 57 m2, 19 400 000 Ft

• Krenedits utca 3. eladó ingatlan (a volt Világ Mozi) 849 m2, 
58.678.000 Ft

Részletes információk: https://www.bp16.hu/ingatlan

Nyilvánosságra került, és nyomban tiltakozásokat is 
kiváltott a Fővárosi Önkormányzat következő négy évre 
összeállított útfelújítási programja. A diagramon az osz-
lopok magassága a felújításra szánt összeget mutatja, az 
oszlop színe pedig az adott kerület pártállását. A 16., a 
17., a 21. és a 23. kerület helyén még a kerületi önkor-
mányzat párthovatartozása sem derül ki, mivel nincs is 
diagram: a program itt valamennyi útfelújítást törölte, a 
kerületekre jutó felújítási összeg 4 éven át nulla forint.

A rettentősen féloldalas döntés jelentős tiltakozást vál-
tott ki, a kimaradó kerületek polgármesterei sajtótájé-
koztatón kérték a főpolgármestert, hogy térjen észhez. 
A XVI. kerület esetében már kiviteli tervvel rendelkező 
útfelújításokat töröltek, melyeket az eredeti menetrend 
szerint már meg is kellene kezdeni. Ilyen a Magtár utca, 
melynek tervezett kerékpársávja biztosítaná az össze-
köttetést a csömöri kerékpárút-hálózat és a Szabadföld 
úti kerékpárút között. Kovács Péter polgármester a köz-
gyűlésen fogja kérni a döntés felülvizsgálatát.

Nem sűrűn írunk pesti oldalon található kilátókról, nem vélet-
lenül, hiszen a domborzati viszonyok elsősorban a budai ol-
dalnak kedveznek – így kezdődik a cikk a welovebudapest.
com portálon (megjelent június 9-én). Mint írják, a pesti ol-
dalon még a kilátópontok is ritkák, ezért is lepődtek meg, 
amikor belebotlottak a Reformátorok tere kilátójába – hi-
szen a környék lapos, mint az Alföld. 

„Pedig ez csak ránézésre van így, az utcák enyhén 
emelkednek is, ahogy közelítünk a Reformátorok teréhez, 
ahogy a parkot 2017 óta nevezik. A kilátó első pár lépcső-
fokán ki is derül, hogy magasabban járunk, mint gondol-
nánk: 145 méterrel vagyunk a tengerszint fölött, közel 
olyan magasan, mint amekkora a budai Várhegy.

Mindezt 17 méterrel toldja meg a kilátó, melynek 22 
méter magasan lévő tetejébe 100 lépcsőfokon lehet feljut-
ni. Fentről elképesztő körpanoráma tárul a szemünk elé 
egy olyan különös szemszögből, amit sehol máshol nem 
tapasztaltunk Budapesten: a lábunk alatt terül el az egész 
város, a távolban körben szépen kirajzolódik a budai he-
gyek láncsora. Ellátunk egészen a Várhegyig, de a Parla-
ment vagy a Szent István Bazilika is jól kivehető.”

Fotó: Jász annamária - We Love Budapest
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Filmforgató táborok mátyásföldön
Immár 19. éve szervez médiatáborokat Benedek Ágnes újságíró, aki 

idén két korosztálynak tart bejárós filmforgató táborokat. Július 27-
31-ig 6-11. osztályt, augusztus 10-14-ig 3-5. osztályt végzetteket vár, 
naponta 9.00-16.30-ig. Egy mátyásföldi kertes villában lesz a bázis, 
ahonnan a csapat kijár rövidfilmeket forgatni, interjúkat készíteni. 
A filmezésre hangolnak a helyzetgyakorlatok, kommunikációs játé-
kok. Szóba kerülnek a TikTok titkok, lesz digitális szabadulószoba és 
internet szelídítés. A munkát drámapedagógus, internetes és filmes 
szakemberek segítik. Nem a technika lesz középpontban, inkább a 
csoportban alkotás, a közösségi élmény a cél. Részvételi díj: 31.000 
Ft ebéddel, 3000 Ft kedvezmény nagycsaládosoknak vagy testvérrel 
érkezőknek vagy a 10.000 Ft előleget június 15-ig átutalóknak.

Információ: cikkek, fotók, videók a régi táborokról: http://mediata-
bor.uw.hu; telefon: 20/9310-800; email: mediatabor@gmail.com.

kertvárosi időutazások újdonságokkal

A járványügyi helyzet miatt 2,5 hónapig szüneteltek a városné-
zések, ám a pünkösdi hétvégén újraindulhattak. A múzeumlátogató 
programok a kiállítóterek zárva tartása miatt még csak a tervekben 
szerepelnek, ám épületbejárás nélkül már két szerdai sétára is vár-
juk az érdeklődőket. Jó hír, hogy biciklitúrát szervezünk a Kertvárosi 
Bringajárőrrel, a Magyar Kerékpárosklub Kelet-Pesti Területi Szerve-
zetével közösen.
Június 24-én, szerdán 14.00 MÁTYÁSFÖLDTŐL KILÁTÓIG: Séta 
a mátyásföldi villanegyedben, majd sashalmi parkok, Reformátorok 
tere kilátóval.
27-én, szombaton 10.00 MÁTYÁSFÖLD LEGSZEBB VILLÁI I. A Pi-
lóta utca védett villái, templomok, Dozzi-villa.
28-án, vasárnap 15.00 SZENTMIHÁLYI ZSIDÓ EMLÉKEK: Keres-
kedők, iparosok, művészek - történetek a település felvirágoztatóiról. 
A dr. Goldberger Tamás kezdeményezésére tavaly felavatott dombor-
műves emléktábla előtt megemlékezünk az 1944. június 30-án kon-
centrációs táborba hurcoltakról. A munkaszolgálatosokkal együtt 
2000 zsidó polgárát veszítette el a négy község. 12 éven felülieknek!
Július 4-én, szombaton 15.00 BRINGATÚRA: TRIANON 100 A 
KERTVÁROSBAN. Útba ejtjük az 5 településrészen a trianoni és I. 
világháborús emlékműveket, és a hadisírokat a szentmihályi óteme-
tőben. Szakértő: Kloska Tamás történész. Elsősorban 16. kerületieket 
várunk. Jelentkezés 06.29-ig!
5-én, vasárnap 15.00 A MÁTYÁSFÖLDI REPTÉR és a Felsőráko-
si-rétek, Rákos-patak – könnyű természetséta zoológussal, hogy tud-
juk, mit látunk!
8-án, szerdán 14.00 TRIANONI EMLÉKMŰVEK A KERTVÁROS-
BAN. A mátyásföldi és cinkota régi, és a néhány éve állított új sashal-
mi trianoni emlékműhöz látogatunk el, mesélünk történetükről, és ar-
ról, az ide menekültek miként segítették a hajdani községek fejlődését. 
BKV-busszal utazunk.
12-én, vasárnap 15.00 A CAPRERA-FORRÁSTÓL a Csobaj-bányáig. 
Könnyű természetséta Cinkotán, a kis patak mentén.

RÉSZVÉTELI DÍJ: Séták: felnőtt 1800 Ft, diák-nyugdíjas 1400 Ft, 10 
éves korig ingyenes. Bringatúra ingyenes.

ELŐZETES JELENTKEZÉS szükséges legkésőbb az adott séta előtt 
4 nappal, ekkor derül ki az indulási helyszín: 0620/9310-800, kertva-
rosiidoutazo@gmail.com.

Sétáink biztonságos körülmények közt zajlanak, az időt a szabad-
ban töltjük, és kihangosítót használunk. Programváltozás lehetséges! 
Részletes program Kertvárosi Időutazó facebook oldalán vagy hírle-
vélben. Benedek Ágnes

A nyári napközis tábor költsége két tételből tevődik össze: a tábor 
díjából és az étkezési költségből. Ebből a napi háromszori étkezés té-
rítési díja 665 Ft annak, akik teljes összeget fizet (ugyanis léteznek 
különféle okokból 50%-os illetve 100%-os kedvezmények). A napközis 
tábor térítési díja 2000 Ft naponta. A JÁRVÁNY MIATT MUNKÁ-
JUKAT ELVESZTŐ SZÜLŐK viszont három hétig térítési díj nélkül, 
ingyenesen járathatják a napközis táborba a gyermekeiket, így segí-
ti nehéz helyzetüket az önkormányzat – mondta el lapunknak Szász 
József alpolgármester. Külön felhívta a szülők figyelmét, hogy a kor-
mány döntésének értelmében június második felében a kertvárosi 
iskoláknak kötelező ügyeletet tartani, ami szintén ingyenes. Ennek 
igénybevételével a munkanélkülivé lett szülők összesen öt hét ingye-
nes táborozást tudnak biztosítani gyermekeiknek a XVI. kerületben.

nyári zEnEtáBor kálmán Bácsi zEnEdéjéBEn 
(Hang-Villa, Hősök fasora 12. • www.kalmanbacsizenede.hu). Négy 
turnus június 15-től július 17-ig háromszori étkezéssel, sok zenével, 
énekléssel, vidámsággal. Részvételi díj 36 ezer Ft/fő/hét, kedvezmé-
nyekkel. Részletes információk a honlapon vagy: 06-70-361-3098

nyári sporttáBor a Sashalmi piac közösségi termében június 22-
től július 24-ig öt turnusban reggel 7-től délután ötig (egy-egy óra ügye-
let). Részvételi díj 27.500 Ft/fő/hét + a program és utazás díja). E-mail: 
n.gyöngyi64@gmail.com, Némethné V. Gyöngyi: 06-20-558-9148

Fotó: Bálint edina



Az asztrológus gondolatai

Asztrológiai útmutató  
a Rák jegyében

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

Idén június 20-tól július 
22-ig tartózkodik a Nap a 
Rák jegyében. Pontosan 
23óra 43percre tehető az 
égi pillanat, amikor meg-
történik a nyári napfordu-
ló az északi féltekén. A fé-
nyesség kulminációja jelzi 
a nyár kezde-
tét, mely idén 
más, mint az 
elmúlt évek-
ben. Ez a pan-
démia, mely 
figyelmezte-
tésszerűen rá-
telepedett az emberiségre 
reményeink szerint a végé-
hez közeledik. Mi itt a Kár-
pát medencében úgy néz 
ki, hogy jóval kisebb vesz-
teségekkel megúsztuk, 
mint a „civilizált” nyugat. 
Az idézőjel nem véletlen, 
ugyanis úgy tűnik, hogy 
amit „odaátról” évtizede-
kig hittünk, csak egy szép 
álom volt, egy lassan, de 
biztosan eltünedező illúzió 
foszlány. 

A világ nyitogatja kapu-
it, főleg a turizmusból élő 
országok igyekeznek visz-
szacsalogatni a pihenni 
vágyókat. Minden állam-
nak az a gazdasági érdeke, 
hogy a hazai turizmusára 
fektesse a hangsúlyt. Mife-
lénk nagy valószínűséggel 
ez lesz az idei trend. Talán 
nem is baj. Különben sem 
kell messzi tájakra utazni 
ahhoz, hogy az ember jól 
érezze magát. A pesszimis-
ták bárhol elérhetik, hogy 
rosszul érezhessék magu-
kat, külső ok és indok, ne-
gatív élethelyzet ott hever 
a földön, csak le kell hajol-
ni érte. És az optimisták, 
igen, ők mindenhol jól ére-
zik magukat. A külső világ 
minden esetben az egyén 
belső világának a tükre. A 
Rák negatív jegy, ezért van 
benne egy veleszületett 
pesszimizmus, és valljuk 
be, nem tartozik az önbi-

zalomtól duzzadó emberek 
halmazába. Talán ebből is 
adódik az, hogy kivárásra 
játszik, az utolsó utáni pil-
lanatban kezd valamit az 
aktuális élethelyzetében. 
A passzív emberek több-
nyire valamire reagálnak, 
ami néha lépéskényszer 
benyomását keltik. Ez 
persze látszólagos, mert a 

Rák passzivi-
tása mögött 
egy ösztönös 
manipuláció 
búvik meg. 
Kardinalitása 
folytán tudja, 
hogy merre 

tart, és úgy rendezi be éle-
te színpadát, hogy a sze-
replők saját forgatókönyvét 
valósítsák meg. 

A Rák uralkodó plané-
tája a Hold. Ezért nemre 
való tekintettel, erős a női 
princípium e jegy szülött-
jénél. Egy régi mondás 
szerint, az asszony inga-
tag. Változékony, érzelmei 
dominálják személyiségét, 
hangulatai meghatározzák 
viszonyulásait, cselekede-
teit. Nyitott, befogadó és 
hajlékony. Sejtelmes, mint 
az éjszaka dallama, mint 
a tó tükrén átsuhanó csil-
lagfény. Az éjszaka, a sötét 
analóg az ember tudatta-
lanjával. Nemcsak egyéni, 
hanem közös tudattalan 
is létezik. Ezért mondják, 
hogy a jó gondolataink-
kal, a jó cselekedeteink-
kel hozzáadunk valamit a 
világ fényéhez. A negatív 
teremtés, a rossz gondolat, 
az aljas beszéd és gonosz 
tett a sötétség birodalmát 
erősíti. Hogy mi a jó, és mi 
a rossz? Egyesek szerint 
megítélés kérdése. Tegyük 

szívünkre a kezünket! 
Mindenki tudja, hogy mi a 
jó. Mert minden emberben 
van jó. Mint ahogy minden 
emberben van rossz is. Az 
irányt mi szabjuk meg. 
A döntéseink felelőssége 
nem átruházható.

A bajban mindig ember-
ségünk tevődik próbára. 
Az, hogy mennyire figye-
lünk oda egymásra. A gon-
doskodás a legmagasabb 
szintű Rák analógia. A 
megtapasztalt paradoxon 
a járvány legintenzívebb 
pillanataiban pont az volt, 
hogy egyeseken úgy tu-
dunk segíteni, ha távolsá-
got tartunk. Ha nem érint-
kezünk. Most mindenki 
megtapasztalhatta a virtu-
ális kapcsolatokat jellem-
ző személytelenséget. Az 
igazi, a valós, az élő talál-
kozások fájó hiányát. Az 
érintés, az ölelés, a közvet-
lenség, beszéd és testbe-
széd hozzánk tartozik. 

A hónap első napján új-
hold van. Ilyenkor támo-
gatott minden újrakezdés. 
A régit meghaladtuk, ami 
volt elmúlt. Már semmi 
nem a régi. A nosztalgiá-
nak nincs helye. De tud-
nunk kell azt, hogy az 
ember nem gép, hanem 
élőlény, lelkiséggel, érzel-
mekkel megáldva. Ezt nem 
lehet hosszú távon mellőz-
ni. Fel lehet függeszteni, 
de eltörölni nem. Az élet 
élni akar és nem szenved-
ni. Az élet, a halál és az 
újjászületés karmikus kör-
forgását ember nem képes 
megszüntetni. Mindannyi-
an Isten kezében vagyunk. 
Még az is, aki nem így gon-
dolja.

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!)

Nyerjen ajándékcsomagot

Helytörténeti keresztrejtvény 
a csömöri Auchan támogatásával

Mi történt a trianoni koszorúkkal 1937-ben Sashalmon? 
1937 május végén rangos ünnepség keretében adták át a sas-
halmi helyi bölcsődét, melynek avatásán megjelent …… királyi 
hercegnő, Preszly Elemér főispán és a kormány tagjainak ne-
jei: Darányi Kálmánné, Imrédy Béláné, Hóman Bálintné, gr. 
Eszterházy Móricné, Szederkényi Anna író, lapszerkesztő. Az 
önálló Sashalom életében ilyen magas rangú vendégsereg se 
előtte, se utána nem jelent meg. A helyi sajtó tájékoztatása sze-
rint a bölcsőde létrehozója Imrédyné, Imrédy Béla (a Magyar 
Nemzeti Bank elnöke, későbbi miniszterelnök) felesége volt.
A Pro Hungária Nők Világszövetsége elnöke egy sashalmi asz-
szony volt, Réthey Ferencné. Neves képviselője volt az irreden-
ta mozgalomnak, a világ több pontján tartott előadásokat, hogy 
felhívja a figyelmet az igazságtalan trianoni döntésre. Vissza-
kanyarodva Sashalomra: a Pro Hungária nemes gesztusként 
úgy döntött, hogy a „hősök napi” és „trianoni” koszorúk árát 
a bölcsődének adományozza. Forrás: Lantos Antal: Sashalom 
története (Kertvárosi Helytörténeti Füzetek 13.)

Mi hiányzik a kipontozott helyről? A helyes megfejtők között 
4 db 3000 Ft értékű Auchan saját márkás ajándékcsomagot sorso-
lunk ki, mely előzetes egyeztetés után átvehető a csömöri 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 e-mail címen. A megfejtésekhez nevet, címet és 
TELEFONSZÁMOT IS KÉRÜNK a kapcsolattartás érdekében.
A megfejtéseket a megjelenéstől számított 16 napig várjuk.
2 betűs szavak: AM, AT, DE, ÉS, GÁ, KA, KE, OA,
3 betűs szavak: APA, ATA, FEL, GÓL, IRI, ISA, MAM, SKA,
4 betűs szavak: ADÉL, ANOA, FERI, LÉDA, MIKI, MÓDI, SRÉG,
5 betűs szavak: AKARÓ, ALARM, DERÉK, ERESZ, KILÓG,   
        MÉRÉS , SPORT, TORNA, 
7 betűs szavak: KANONOK, MAKADÁM, MARADÉK, MEREDEK.

Előző keresztrejtvényünkből: 1901-től 38 éven át volt a kör-
nyék kedvelt hetilapja, a RÁKOS Vidéke. Nyerteseink: Palócz-
né Pál Etelka (XVI. Villő u.), Szászné Eötvös Cecília (Kerepes, 
Szabadság u.), Turzán Hajnalka (XIV. Nagy Lajos király útja) 
és Dobos Teréz (XVI. Lassú u.). A nyeremények átvételének 
módját nyerteseinkkel telefonon egyeztetjük.

szökendinél házi rétes, mangalica
füstöltáruk, házi tej kézműves sajtok, „L”-es tojás, szilvalekvár, mézek
Sárgabarack rendelést felveszünk!

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

Üvegek, tükrök, képkeretek nagy válasz-
tékban, Thermoüveg-készítés, üvegcsiszo-
lás, ragasztott és edzett biztonsági üvegek 
készítése, zuhanykabin ajtók, drótüvegek, 
festett üvegek sokféle színben. Kisebb mun-
kák megvárhatók. 1163 Thököly út 12.  
Tel: 06-30-325-9102 • Nyitva: H-P 8-16-
ig, Szo: 8-12

Üveges, képkeretező

a kulcsmásoló mellett, a Horváth Hús-
sal szemben. Villányi, szekszárdi, mát-
rai, egri, balatoni, soproni, tokaji és sze-
derkényi borvidékek borai egyenesen a 
termelőktől, kedvező áron. Házi sörök. 
Nagyobb rendelést a kerületben 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)

termelői Borkimérés

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

Hidegtálak is kaphatók!

Ruházati bolt a halárussal szemben
Széles zokni, harisnya választék. Tel-
jesen új nyári áruk (nagy árukészlet). 
Pólók, blúzok, ruhák, nadrágok, kar-
digánok, stb. Smith férfi fehérneműk. 
Kibővült női fehérnemű választék.  Va-
sárnap is nyitva. Bankkártyával is 
fizethet!

Halárus a piacon
Kertvárosi Hal árus a Sas-
halmi piacon, állandóan 
változó friss termékekkel, 
hal salátákkal. A pultnál az 
ínyencek megkóstolhatják a 
fantasztikusan finom halsa-
látákat, mint a tőzegáfonyás 
heringsaláta, medvehagy-
más heringsaláta vagy a 
lazackrém. Kapható termé-
szetesen pontyszelet, patkó, 
pontyfilé, lazac, pisztráng, 
tőkehal szűzpecsenye, vala-
mint sokféle füstölt halféle-
ség, fagyasztott rák, csiga, 
kagyló. Az üzlet a megszo-
kott helyen található a pia-
con. Csütörtökön és pénteken 8-tól 15 óráig vannak nyitva, szombaton 8-tól 14 óráig, a 
többi napon zárva.

Az új hűtő is megérkezett, és fagyasztott ten-
geri finomságok is sokkal nagyobb választék-
ban kaphatók a piacon

HázHoz szállÍtás a Halárusnál. Akinek kellemetlenné, veszé-
lyessé vált a személyes vásárlás, azoknak házhoz szállítást vállal a Kertvárosi Ha-
lárus. Rendelésfelvétel csütörtöktől vasárnapig 8-től 14 óráig, kiszállítás 11 és 
17 óra között (címenként 700 forintért), telefon: 06-70-632-6071, haldelikat.ren-
deles@gmail.com, Facebook: Haldelikát kft (új oldal), web: www.haldelikat.hu

Sashalmi Csemege – vasárnap is nyitva

Finom görög ételkülönlegességek is kaphatóak a 
Sashalmi Csemegében. Fetával töltött paprika, oli-
vabogyó, olivaolaj, eredeti görög joghurt, nagyon 
finom baklava, különleges italok, üdítők, lágy fagy-
lalt helyben sütött pékáru a piac szomszédságá-
ban, a Thököly út sarkán, a Sashalmi Csemegében, 
amely minden nap (vasárnap és ünnepnapokon is) 
várja vásárlóit friss pékáruval, tejtermékekkel és 
felvágottakkal reggel 7-től este 9-ig.

halas recept

Füstölt  lazacos rizs
Hozzávalók: 30 dkg füstölt 
lazac filé , 30 dkg rizs , 1 evő-
kanál liszt, 2 dl tej, 1 szál sár-
garépa, 1 gerezd foghagyma, 
1 fej vöröshagyma,  1 szál 
zeller levél, 1 csokor petre-
zselyem zöld, 1 babérlevél, 1 
evőkanál vaj, 3 evőkanál olaj, 
só, bors ízlés szerint.
Előkészítés: A sárgarépát, 
a fokhagymát és a hagymát 
megtisztítjuk. A petrezsely-
met és a zellerlevelet meg-
mossuk. A rizst szűrőben, 
folyó víz alatt megmossuk. A 
fokhagymát áttörjük. 
Elkészítés: Másfél liter víz-
be beletesszük a sárgarépát, 
a hagymát, a zellerlevelet, a 
babérlevelet és a petrezsely-
met. Sózzuk, borsozzuk. Ez-
után felforraljuk és 15 per-
cig főzzük. Közben besamelt 
készítünk. A levet átszűrjük. 
3 evőkanál olajon kissé meg-
futtatjuk a fokhagymát és 
belekeverjük a rizst. 2 percig 
együtt pirítjuk , majd átszűr-
jük és felöntjük a főzőlével, 
hogy jó bőven ellepje. 20 per-
cig főzzük. Mielőtt befejez-
nénk a főzést, bele keverjük a 
léből kivett és finomra vágott 
petrezselymet. Tálra tesszük, 
ráfektetjük a darabokra vá-
gott füstölt lazac filét és a 
besamel mártással leöntve 
tálaljuk,

Minőségi edények a Kiss Varázsban
 Kiss Varázs 
üzlet a sashal-
mi piac szom-
szédságában, a 
Sashalmi Cse-
mege mellett, 
a Thököly út 
11. szám alatt. 
Nagykerekű be-
vásárló kocsik, 
csúszásgátlók, fürdőszobai kilépők és szőnyegek, többféle 
kültéri lábtörlő, sálak. Asztali abroszok (kerek és ovális is), 
viaszosvásznak, kívánt méret szerint. Öntapadós tapéták: 
fa, márvány, tégla és dekor mintázattal. UV-védő sima és sö-
tétítő üvegtapéták. Ágyneműk és további akciós termékek. 
Kínálatunkban minőségi inox edények, serpenyők, kataló-
gusból rendelésre is! Várja új és régi vásárlóit a Kiss Varázs. 
Tel: 06-30-525-5720



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, digiTálisAn 
is. Emelt szintű érettségire és min-
den típusú nyelvvizsgára felkészít. 
Tel: 06-20-387-5450, 407-2137

Angol oktatást vállal elsősorban 
felső tagozatos általános iskolások 
illetve gimnazisták részére fiatal 
hölgy felsőfokú általános és üzleti 
diplomával. skype-os oktatásban 
is jártas vagyok. Tel: 30/422-0037

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

kErEpEsEn a szilasligeti meg-
állónál olcsó áron 1016 nm-es telek 
eladó. Villany, víz elérhető. Tel: 06-
70-410-8181

tóalmáson üdülőtelek eladó 
a nyár utcában. Tel: 06-30-557-
0177

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

eltartás

örökösödési, életjáradéki 
vagy eltartási szerződést kötnék 
idős, beteg férfival vagy házaspár-
ral, akinek nincsen örököse, ottla-
kás nélkül is. Ha tartozása van, 
kifizetem, a rezsijét is. leinformál-
ható személy vagyok. Tel: 06-30-
420-2238

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

kiadó 46 nm-es, másfél szobás, 
napfényes, alacsony rezsijű lakás 
a XVi. szalmarózsa utcában, 130 
ezer Ft/hó, 2 havi kaucióval, au-
gusztus 1-től. Tel: 06-20-465-9834

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.

fiatal hölgy kisebb-nagyobb 
takarítást vállal (főleg lakások) elő-
re egyeztetett időpontban. Egyéni 
igényeket személyes találkozáskor 
egyeztetünk. Koronavírussal kap-
csolatban a higiéniás szabályokat 
betartom. Tel: 30/422-0037

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 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 szolgáltatást 
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, vi-
dékre is, 37 éves gyakorlattal, cégek-
nek és magánszemélyeknek, profi 
rakodókkal, korrekt áron! Kerületi 
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, 
metszést, permetezést (cseresz-
nyelégy ellen is). díszkertek gon-
dozását, fű- és sövénynyírást, 
ápolást, gyomirtást, gépi kaszálást 
vállalok: 06-20-3474-078

zöldtErülEt karBantar-
tás, elhanyagolt kertek takarítása, 
ágdarálás, fakivágás, zöldhulladék 
elszállítás, tuskómarás, darus munka 
1,6 tonnáig (darus áruszállítás). Tel: 
06-30-998-0119

fEstést, mázolást, burko-
lást vállalok, nyugdíjasoknak ked-

vezménnyel, fóliázással, takarítás-
sal. Tel: 06-30-422-1739

Ha tud olyan kis mun-
kát, amit más nem vállal, mi el-
végezzük. Kőműves, burkoló, fes-
tő, víz-gáz-villanyszerelő, asztalos  
szakemberek állnak rendelkezésre. 
Konyhák, fürdőszobák felújítását 
vállaljuk. Kéményépítés. Tel: 06-
30-457-2666

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 
helyreállítás, biztonsági ajtók, rá-
csok, rácsos-ajtók szerelése. nagy 
Richárd, tel: 06-70-253-6107

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

HELYI HÍREK  
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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 július 15-én,  
szerdán jelenik meg.

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

Ingyenes kiosztás az Örs vezér terei aluljáróban megjelenés utáni hétfőn.

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

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!

olcsó KOnTÉnEREs siTT, FÖld, 
HOMOK, sÓdER szállítás rakodással 
is. Telefon: 06-30-9493-551

automata mosógépEk javí-
tása (egyes típusok) nagy tapaszta-
lattal, 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

szalagos vidEók, Hang-
lEmEzEk, hangkazetták és 
-szalagok digitalizálása, átírása 
Cd-re, dVd-re, régi képek, dia-
képek, színes negatívok digitali-
zálása, javítása, átírás Cd-re 
vagy papírkép készítése. Feren-
ci Videó, XVi. Hermina út 16. 
(Telefonon egyeztetett időpont-
ban), mobil: 06-20- 9392-658

OTTHONI SZERELÉSEK

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

ELEKTROMOS JAVÍTÁS
• Világításjavítás

• -világítások

• Bútor összeszerelés

• Költözés elõtti-utáni

szerelési munkák

LED

Kerti munkát vállal

Ásás, ültetés,
kertrendezés

kertészeti szakközépiskolát
végzett, fõiskolás fiatalember.

HÍVJON,
megbeszéljük!

Ferenci András

06-20-472-1223

Adásvétel
készpénzért veszek bútoro-
kat, festményeket, órákat, dísztár-
gyakat, porcelánokat, könyveket, 
hangszereket, szőrmebundát, ru-
haneműt, bizsukat, kitüntetést, 
régi pénzt, ezüstöt, teljes hagyaté-
kot, díjtalan kiszállással! Tel: 06-
30-597-8280

gáBor EszmEralda be-
csüs, műgyűjtőnő – múzeumok 
számára is – készpénzért vásárol 
aranyat, festményt, bútort, szobrot, 
Herendit, teljes hagyatékot. Üzlet: 
06/1/789-1693, 06/30/898-5720

ElEktromos női kerékpár 26”-
os, alig használt, eladó. Tel: 405-
2482

Eladó egy alig használt lux Aqu-
alux WP9 l tipusu víztisztitó beren-
dezés magyar nyelvü leirással ára 
28.000.-Ft. Érdeklődni 06-20-
9706986

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

Az AXL GRILL újabb egységgel bővült, ahol a „street-
food” egy igényes válfaja jelent meg. A magyaros ízek 
tekintetében a LÁNGOS különböző fajtái kaptak teret. 
Ezen kívül megjelent a MEXIKÓI konyha két remek 
étele, a QUESADILLA és a BURRITO. Amit ezekről az 
ételekről tudnunk kell, hogy mindent eredeti recept 
alapján készítenek – pont úgy, mint a latin országban. 
A harmadik ízvilág pedig az AMERIKAI vonalat követi 
a jól ismert HOT-DOG és az elmaradhatatlan HAMBUR-
GER formájában. Itt is vigyáztak az étel amerikai jelle-
gét megőrizni, csak a legjobb alapanyagokból dolgoz-
nak (100% marhahús, bbq-s szósz...).

A gasztronómiai élményt a vadonatúj streetfood kocsi 
mögött egy fűzfával árnyékolt hangulatos, igényesen ki-
alakított kerthelyiségben élvezhetjük.

Lángostól a hamburgerig

Megnyitottunk!

AXL GRILL • 1162 Rákosi út 149. (János u. sarok)
Tel: 06-70-886-2789 • Minden nap 10-21 óráig



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

KIVITELEZÕKNEK KEDVEZMÉNY! • Ingyenes házhozszállítás

A fenti árak az áfát tartalmazzák!

ø
ø16 „HAKA” (svájci) alubetétes – ötrétegû csõ 250,-/fm
ø15 STEEL press (szénacél) csõ 500,-/fm
ø

Hajdu Z-80 ERP villanybojler 58.700,-
bojler

15 SANCO rézcsõ 1.250,-/fm

Mofém EUROSZTÁR mosdó csaptelep 8.600,-
Sobime (spanyol) egykaros kád csaptelep 9.700,-
WC ülõke - antibakteriális, rozsdamentes zsanérral 4.000,-

Ariston Velis EVO 80 79.300,-
REMEHA Tzerra ACE 28kw kombi gázkazán 335.000,-
BAXI Prime 24kw kombi gázkazán 287.100,-

RADECO 550/1250 törölközõszárítós radiátor 20.000,-
MEDO zuhanyfolyóka 690mm 22.000,-

20 padlófûtéscsõ 300.-/fm

(vízszintesen is szerelhetõ)

Vállaljuk fûtési rendszerek tisztítását,
átmosását kedvezõ áron!

Viega Megapress rendszer – kapható!!!

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

Nyitva tartás:
H-P: 7:00-17:00

JOGSIT

www.nyugisuli.hu

Tanfolyam indul:

SZERETNÉL?

T T
Júl. 11. szombat 08 óra
Jún. 22. hétfõ 17 óra

XVI. Veres Péter út 85-ben

Információ:

Jelentkezés:
K és CS: 16-19
H-P: 8-12-ig, és

+36-30-950-2993

Az elméleti tanfolyam

elvégzése otthon is lehetséges!

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
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szájmaszkok kaphatók

több típus, több védelmi szint

Vércukormérő csere akció

Hozza be hozzánk régi, akár rossz 
vércukormérőjét, és a 499,- Ft-ért 
csere készüléket vásárolhat.  
Az akció részletei a patikában.

499,-
FORINT

241,-
FORINTTÓL

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

-27%

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

2999csak
,-Ft

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

Lioton 1000ne/g gél 100g

29,9 Ft/g


