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Meglett a harmadik kertvárosi 

9. oldal
Nyerjen ajándékcsomagot

Paszuly Gazdabolt
Kertészeti dolgok A-Z-ig

SAJÁT termesztésû
szezonális BIOtermékek
kaphatók egész évben!

1162 Bp. Csömöri út 231.

Télálló burgonya és hagyma
NAGY VÁLASZTÉKBAN!

Facebook: Paszuly Gazdabolt

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

0,97 kg-os üvegekben

Akácméz 2.900,-
Vegyesméz 1
Hársméz

.600,-
2.300,-

Repce (krém)méz 1.800,-
Napraforgó (krém) 1.800,- Online rendeléskor

bankkártyával is fizethet!

www.termeloimagyarmez.hu

Marci bácsi méhészete

Ingyenes házhozszállítás*

Napraforgó méz

1.500,- 0,97 kg-os üvegben

Nem krémesített

(Gyorsan kristályosodik!)

Pályázati kiírás a Csömöri Egészségház 
szakrendeléseire

Áll a bál a Cinkotai strand körül

olimpiai kvóta

Szlaukó György

Bp. XVI. Vidámverseny u. 10.

400-0083
06-20/9629-328

Sóder, homok szállítása
Konténeres sittszállítás

Gépi földmunka

Csatorna-moratórium március 31-ig

Háztűznézőben a CIVILeknél

megújult a helytörténeti galéria
hogyan élnek a csömöri tótok?

A szlovák állami televízió forgatása Csömörön

A Cinkotai strand területének tervezett átminősítésével 
kapcsolatos történésekről számolunk be lapunk 3. oldalán
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Érdekes óriásplakát került ki a Magtár ut-
ca és Budapesti út sarkán lévő táblára. Ezt 
az utat a Főváros baloldali vezetése mégsem 
újítja fel. Ahogy egyetlen kertvárosi utat sem 
2024-ig. Ez felháborító!

A tábla alá négyen álltak sajtótájékoztatót 
tartani: Dr. Herman Edit (Hittel a nemzetért 
Alapítvány), Máriási György (Díszpolgárok 
Egyesülete), Törley Mária (Kertvárosunk érté-
keiért Egyesület) és Petrovics Sándor (Kovász 
Egyesület és a Tóth Ilonka szülőházáért Ala-
pítvány).

Törley Mária elmondta, hogy felháborító-
nak tartják, amit az útépítések ügyében tesz 
az új baloldali városvezetés. A Magtár utca 

benne volt a Tarlós főpolgármester által elő-
készített útfelújítási tervben, és a terveket a 
saját költségén megcsináltatta a XVI. kerü-
leti Önkormányzat. Aztán ahogy Karácsony 
került a főpolgármesteri székbe, nyomban 
törölték a Magtár utcát, és más kerületi utat 
is a felújítási tervből, és úgy néz ki, hogy 
2024-ig, a következő önkormányzati válasz-
tásig nem is újítanak fel semmilyen utat a 
Kertvárosban, ami felháborító. Ezért csinál-
tatták az óriásplakátot, hogy ezt a felháborí-
tó tényt másokkal is megosszák. A plakátot 
civil pénzből fizették, és előre láthatólag egy 
hónapig marad közszemlén a Magtár utca 94. 
szám magasságában.

Követelik a Magtár utca felújítását Áll a bál a Cinkotai strand körül

A párizsi békeszerződés 
aláírásának évfordulójára 
emlékezett február 10-én a 
Déli Harangszó Egyesület a 
Cinkotai Országzászlónál. Az 
emlékezés koszorúját az Ön-
kormányzat nevében Kovács 
Péter polgármester és Szász 
József alpolgármester helyez-
te el az emlékmű lábánál.

Magyarország vesztesként 
került ki mindkét nagy hábo-
rúból, és a második világhá-
borút lezáró párizsi békeszer-
ződés a trianonit váltotta fel. 
A külföldön rekedt magyar-
ság miatti területi igényeket 
ez éppúgy figyelmen kívül 
hagyta, mint az első világ-
háborút lezáró béke. Abban 

Amit nagyon fontos tudni!
• Minimálisan 50 kg testsúly, betöltött 18. életév szükséges
• A regisztrációhoz személyi igazolvány, lakcímkártya és a 
TAJ kártya kötelező!
• A véradás előtt étkezni, és sok folyadékot kell fogyasztani! 
(1,5 -2 liter folyadékot)
• A gyógyszerszedés önmagában nem kizáró ok, a helyszí-
nen lévő orvos felelősséggel dönt erről (gyógyszertől, beteg-
ségtől függően)

az időben Magyarország két 
baloldali forradalmat is át 
kellett éljen, és ennek során 
a milliós, harcedzett magyar 

katonaságot leszerelték, és 
Nagy-Magyarország területe 
és határai védetlenül marad-
tak. A románok a Tiszáig, ké-
sőbb Győrig, a szerbek Pécsig, 
a csehszlovákok Kassáig vo-
nultak, és alig ütköztek fegy-
veres ellenállásba. A trianoni 
békeszerződés aláírása után 
az Antantnak kellett őket rá-
bírni, hogy visszavonuljanak 
a trianoni határok mögé...

Győztesek békéje

Kovács Péter polgármester február 11-én a főpolgármester levelében a kezében tartott sajtó-
tájékoztatót, mellette Szatmáry Kristóf parlamenti képviselő és Szász József alpolgármester

A kerület szégyenfoltja lett 
mostanra az egykor szebb na-
pokat megélt Cinkotai strand, 
ami Cinkotát egyenesen Ga-
ribaldival, az olasz szabad-
ság hősével, a 48-as magyar 
szabadságharc támogatójával 
kapcsolja össze. A közelben 
eredő gyors forrás ugyanis 
a strand elődjeként egy na-
gyobb tóban állt itt meg, s 
később ez a forrás táplálta a 
strandot is.

Házassága révén Cinkota 
grófnője lett Batthyány Ilona, 
Beniczky földbirtokos fele-
sége, az 1849-ben kivégzett 
első magyar miniszterelnök 
lánya. A kis patakot ő nevezte 
el Caprerának, amely sziget 
Garibaldi lakhelye volt.

A 90-es években, Demsz-
ky városvezetése alatt akko-
ra telekmutyik folytak a fő-
városban, hogy az még talán 
Caprera szigetéről is látható 
volt. Akkor adták el potom 
pénzért a hatalmas méretű 
Cinkotai strandot magánbe-
fektetőknek néhány tízmillió 
forintért. A problémát csak az 
jelentette, hogy a terület re-
kreációs célú övezeti besoro-
lással rendelkezett, és ez nem 
tette lehetővé, hogy például 
nyomban lakóparkokat léte-
sítsenek rajta.

Az Építészfórumon fellelt 
képek szerint történtek bi-
zonyos tervek a beépítésre. 
A képen például egy sport-

szálló tervei láthatóak, nagy-
nagy vízfelületekkel (ami 
azokból a fúrt kutakból szár-
mazna, amit a strand táplá-
lására létesítettek, miután a 
Caprera-patak vize az alsóbb 
szakaszokon már jelentősen 
elszennyeződött).

A terület többször tulaj-
donost váltott, de egyikük 
sem tudott olyan beépítési 
elképzeléssel előállni, ami a 
zöldövezeti besorolás mellett 
biztosította volna az elvárt 
profitot. A terület közben tel-
jesen elvadult, 30 éves fák nő-
nek az egykori strandmeden-
céből, a flóra és fauna a török 
időkben elnéptelenedett Alföl-
det idézi.

Na de nem hiába lett 
megint baloldali vezetése a 
fővárosnak – hites urak lo-
vagi szókkal ténykednek bő-
szen a kibertérben, főleg a 
Facebookon. Ami meg azon 
túl van, tiszta kacagány...

Szóval a településfejleszté-
si koncepció tárgyalása folyt 
a Fővárosban, a kerület meg-
kapta a tervezetet, amivel 
minden rendben volt. Aztán 
jöttek a civil kezdeményezé-
sek, melynek során a terület 
tulajdonosa (!) civilként (!) ja-
vasolta hogy ugyan sorolják 
már át a területet rekreációs-
ból vállalkozói területté. Mi-
ért is ne – mondta a főváros, 
és átsorolta a tervezetben.

Csak akkor került homok-
szem a baloldali olajozott gé-

pezetbe, amikor ezt az átso-
rolást véletlenül észrevette a 
kerület polgármestere. Min-
den szinten megindult a tilta-
kozás, több sajtótájékoztatót 
is tartottak, ahol ellenezték a 
terület átminősítését.

Az ügy téma lett a polgár-
mester által indított kerületi 
konzultációban is – a lakossá-
gi vélemények mind szembe 
mentek a tervezett átsorolás-
sal, ami akár pláza építését is 
lehetővé tette volna a strand 
területén.

Karácsony Gergely főpol-
gármester február 9-én le-
velet írt Kovács Péter pol-
gármesternek. Ebben előbb 
részletesen elmagyarázza, 
hogy miért lett volna indokolt 
a terület vállalkozói övezetbe 
minősítése:  a volt strand és 
környezete közlekedési szem-
pontból jól megközelíthető, 
mindössze 500 méterre fek-
szik Cinkota történelmi tele-
pülésmagjától, ami egyébként 
központhiányos. A kerületi 
lakosok aggályait mérlegelve 
azonban úgy döntött a főpol-
gármester, hogy mégis ma-
radjon meg az eredeti zöld-
övezeti besorolás.

A sajtótájékoztatón Kovács 
Péter bejelentette, hogy sze-
rinte közösségi tulajdonba 
kellene venni a területet, és a 
fővárossal közösen megoldani 
a hasznosítást – ez jelentené a 
kérdés végleges megoldását.

Ferenci Zoltán

A Cinkotai strand egy régi képeslapon. A hatalmas te-
rületen ezerötszáz fürdőző is kényelmesen elfért

Sportszálló – a lehetséges beépítés látványterve
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Az ingatlan jellemzői:

A rendelőhelyiségek a település forgalmas pont-
ján, a HÉV állomás mellett, az új, korszerű és 
gyönyörű környezetbe illeszkedő Csömöri Egész-
ségházban állnak rendelkezésre, melyben három 
különböző méretű rendelő bérlése lehetséges.
• Kis diszponibilis helyiség: 16,83 m2

• Nagy diszponibilis helyiség: 31,78 m2 (két részre 
osztható)
• Szakorvosi rendelő: 22,71 m2 Az ingatlan megte-
kinthető, előzetes egyeztetés alapján. 

Pályázat célja:

A Csömöri Egészségház szabad rendelőinek 
egészségügyi célra történő bérbeadása az aláb-
biak szerint: Szakrendelés, vagy magánren-
delés céljából történő bérbeadás elsősorban az 
alábbi szakterületeken:
• kardiológus, hipertenziológus
• diabetológus
• gyermek fül-orr-gégész, audiológus
• bőrgyógyász, allergiológus
• ortopédgyógyász, reumatológus, gyógytorna, 
masszázs
• allergológus, 
• gyermekpszichológus
• bérbeadás gyógyászati segédeszközök árusítására

Bérleti díj:

A bérleti díj irányára: 
1) 200 000 Ft /hó,
2) 1000 Ft / m2 / nap
3) 3000 Ft/ óra

A bérleti díj összegére a pályázónak kell ajánla-
tot tenni.

A bérleti díj minden év január 1. napjától az elő-
ző évi, KSH által közzétett infláció rátájával emel-
kedik, az első emelésre 2022. január 1-jén kerül 
sor. 

A pályázat benyújtásának helye: Csömöri Pol-
gármesteri Hivatal polgármesteri titkárság (2141 
Csömör, Szabadság út 5.)

A pályázat feladót és más jelet nem tartalmazó 
borítékban zárt borítékban nyújtható be. A boríték-
ra rá kell írni: ”Pályázat a Csömöri Egészségházban 
kialakított szabad rendelők egészségügyi haszno-
sítására”

Pályázati feltételek:

A pályázaton az vehet részt, aki
- természetes személy, vagy a nemzeti vagyon-
ról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: 
Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható 
szervezet,
- a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja.

A pályázathoz mellékelni kell:

- az ajánlattevő rövid bemutatását
- a pályázó nevét, címét (székhelyét), egyéb azonosí-
tó adatait, telefon és e-mail elérhetőségét
-  pályázó számlavezető pénzintézetének megneve-
zését, számlaszámát
-  a pályázó által ajánlott bérleti díj összegét
-  a pályázó által folytatni kívánt tevékenység meg-
jelölését és bemutatását
- a megjelölt tevékenység végzésére vonatkozó jogo-
sultság igazolását
- szakmai bemutatkozás: a pályázó eddigi tevé-
kenységének részletes ismertetése, referenciák.

A pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
• a pályázó alapellátási kötelezettséget vállal-e
• a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megis-
merte, elfogadja és vállalja
• a pályázatában szereplő személyes adatainak 
pályázattal összefüggő nyilvántartásához és keze-
léséhez hozzájárul,
• nem természetes személy pályázó esetében nyi-
latkozat, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3.§ értelmében átláthatónak minő-
sülnek.

A pályázó nyilatkozata arról, hogy legkésőbb a 
bérleti szerződés aláírásáig csatolja az alábbi doku-
mentumokat/nyilatkozatokat:
• a kiíró önkormányzattal szemben semminemű 
tartozása nem áll fenn;
• a helyiséget megtekintette, annak jogi sorsát, 
állapotát megismerte, ajánlatát a helyiség megis-
merését követően tette meg, a helyiség birtokba 
adásán túl semmilyen követelést nem támaszt a 
Bérbeadó felé;
• a helyiségre vonatkozó jogszabályokat megis-
merte;
• az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében 
átláthatónak minősül - nem természetes személy 
pályázó esetében;

• a pályázat beadási határidejének napjától számí-
tott 60 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, vagy 
a bíróság által nyilvántartásba vett személyek ese-
tén bírósági,  egyéni vállalkozó esetén egyéni vál-
lalkozók nyilvántartásának kivonat-másolata, to-
vábbá ha a cégkivonat szerint a cégügyben el nem 
bírált beadvány vagy módosítás van folyamatban, 
a cégbíróság által érkeztetett kérelem eredeti vagy 
hitelesített másolata, elektronikus eljárás esetén az 
erről szóló elektronikus igazolás (benyújtott, elekt-
ronikus aláírással ellátott kérelem és mellékletei, 
digitális tértivevény);
• nem természetes személy pályázó esetében az 
aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldány 
másolatát;
• 30 napnál nem régebbi önkormányzati igazo-
lást helyi adók megfizetéséről és nemleges NAV-
igazolást.

A pályázatok bontása, hiánypótlás:

A pályázatok bontására a Csömöri Polgármesteri 
Hivatalban kerül sor, 3 fős bizottság jelenlétében, a 
benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismer-
tetni kell a pályázók nevét, címét/székhelyét, vala-
mint a megajánlott bérleti díjat.

 A pályázatok bontását követően kerül megvizs-
gálásra a pályázat érvényessége.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
- a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtot-
ták be,
-  a pályázat, vagy a pályázó nem felel meg a pályá-
zati felhívásban, illetve a jogszabályokban megha-
tározott feltételeknek. 

Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy 
tartalmi szempontból hiányos, de a hiány pótolha-
tó, a Csömöri Polgármesteri Hivatal a pályázatok 
benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon 
belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra 
hívja fel a pályázót, amelynek keretében az előírt 
hiányosságok pótolhatók.

A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hi-
ánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban 
meghatározott dokumentumok Csömör Nagyköz-
ség Önkormányzatához beérkeznek.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható 
meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. 
A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem 
teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából tör-
ténő kizárást eredményez. 

A pályázat elbírálása:

Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerül-
nek. A beérkezett pályázatokat az önkormányzat  
5 főből álló szakbizottsága értékeli, az értékelés 
szempontjai:
- a kiírással összhangban lévő egészségügyi tevé-
kenység
- a település szempontjából kedvező ajánlat
- a bérleti díj összegére tett javaslat.

A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a 
pályázati feltételeknek megfelel és a bíráló bizott-
ság javaslata, véleménye alapján alkalmasnak ta-
láltatik.

A pályázatot Csömör Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testülete bírálja el a külön erre a cél-
ra felállított szakbizottság javaslata alapján, a be-
adási határidőt követő 45 napon belül.

A pályázók az eredményről a döntést követő 15 
napon belül kapnak írásos tájékoztatást. 

Az önkormányzat a pályázat nyerteseivel köt 
bérleti szerződést. A felmondás, lemondás részle-
tes szabályait a szerződés tartalmazza.  A nyertes 
pályázó esetleges visszalépése esetén az eljárásban 
utána soron következő pályázóval is megköthető a 
bérleti szerződés.

 Eredménytelen a pályázati eljárás, 
amennyiben

- az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pá-
lyázat,
- a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a 
pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
- a legjobb érvényes ajánlat elfogadása veszélyeztet-
né az önkormányzati vagyongazdálkodást, illetve 
annak elfogadása előnytelen lenne az önkormány-
zat számára.

A képviselő-testület fenntartja azon jogát, hogy 
a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek 
nyilvánítja.

Bővebb felvilágosítást a pályázatról a Polgár-
mesteri Hivatal Igazgatási osztályán Varga Vi-
rág osztályvezetőnél, a 06-70-399-2851 telefon-
számon lehet kérni.

Pályázati kiírás a Csömöri Egészségház szakrendeléseire
Csömör Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 902/12 
helyrajzi számú, a 2141 Csömör Állomás utca 2. szám alatt található Egészségház 
szabad rendelőinek bérbeadására.

Átadták Csömörön a kibővített szennyvíztisztító telepet
Régóta várt fejlesztés való-

sult meg Csömörön: európai 
uniós pályázati támogatással 
elkészült a szennyvíz-tisztító-
telep bővítése és korszerűsíté-
se. 2020 decemberében zárult 
le a Vágóhíd utcai szennyvíz-
tisztító telep bővítése és kor-
szerűsítése. A korábbi napi 
1000 m3-es kapacitást 1500 
m3-esre növelték, ami jó időre 
megszünteti a telep túlterhelt-
ségét.

A ’90-es években elké-
szült, akkor igen modernnek 
számító szennyvíz telep a 
folyamatos lakosságszám-
növekedés eredményeként 
egyre kevésbé bírta a terhe-
lést, ezért mind gyakoribbá 
váltak a szennyezések a telep 
környékén és a Csömöri-pa-
takban. Szinte már rendsze-
ressé vált a bírságolás, amit 
a környezetvédelmi hatósá-
gok szabtak ki, de ez a prob-
lémákat nem oldotta meg. A 
telep és a helyi hálózat tulaj-
donosaként az önkormányzat 
és az üzemeltető DMRV Zrt. 
együttműködése a fejlesztés 
érdekében eredményt hozott: 
2014-ben sikerült elnyerni 
azt az európai uniós pályáza-
tot (KEHOP), ami lehetőséget 
adott egy lényegesen nagyobb 
kapacitású és sokkal moder-
nebb technológiát alkalmazó 
rendszer kiépítésére. 

A beruházás megkezdé-
se azonban éveket csúszott a 
központi állami pályázati át-
szervezés miatt. A település 
számára pozitív változás volt 
viszont, hogy az évek alatt 
duplájára növekvő bekerülé-
si költség önkormányzati ön-
erejét átvállalta az állam, így 
a projekt végül 95 százalékos 
európai uniós és 5 százalékos 
állami támogatással valósult 
meg. A fejlesztést a Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda ko-
ordinálásával és döntésének 
eredményeként az M-E2020 
Konzorcium valósította meg, 
mely két cégből, a Mészáros 
és Mészáros Kft.-ből és az 
Euroaszfalt Kft.-ből áll.

A telep jelentős kapacitás-
növelése mellett a szennyvíz 
kezelésének technológiája is 
jóval korszerűbb lett, amihez 
jelentősen nagyobb üzemi 
egységek épültek az önkor-
mányzat által a település szé-
lén huszonöt éve biztosított, 
a mostani bővítés céljából 
megnövelt nagyságú ingatla-
non. A telepet, amely a Vágó-
híd utca vége után található, 

minden oldalról erdős terület 
veszi körbe. A kifolyó víz így 
már teljesen mentes a szeny-
nyeződéstől, amit napi szin-
ten, több paraméter alapján 
vizsgálnak. Az őszi, három 
hónapos próbaidőszak – ek-
kor már az egész település 
szennyvízét az új telep kezelte 
– mérési eredményei minden 
előírt paraméternek megfelel-
tek. A pályázat ugyanakkor 
nem támogatta, hogy esetle-
gesen újonnan kijelölendő la-
kórészek ellátását lehetővé te-
vő fejlesztés valósuljon meg, 
így a környező települések-
hez hasonlóan Csömörön sem 
lehet a jövőben ingatlanokat 
belterületi lakó vagy üdülő 
övezetbe vonni (ezt egyébként 
az agglomerációs törvény is 
tiltja már).

Ezenkívül fontos eleme 
volt a most lezárult pályáza-
ti programnak, hogy egy új 
szennyvízcsatorna-szakasz is 
épült. A kilencvenes években, 
az akkori belterületi lakóöve-
zet egészét felölelő csatorná-
zásból technológiai okokból 
ugyanis kimaradt a Kálvária 
utca, amelyben most ősszel 
építették ki a hálózatot, és 
amihez már az azóta kiala-
kult Kálvária közt is hozzá-
kapcsolták.

Az egész projekt teljes ösz-
szege több mint 900 millió Ft 
volt, amely a ’90-es évekbeli 
szennyvízcsatorna kiépítése 
és a 2014-es Laky bekötő út 
megépítése után a harmadik 
legnagyobb beruházás volt a 
rendszerváltás után Csömö-
rön. (csomor.hu)

A telep már a próbaidőszakban is kiválóan működött

Csatorna-moratórium március 31-ig

Felhőszakadáskor a csatornarendszerbe kerülő csa-
padékvíz feltolja a csatornafedeleket

Minden dimbes-dombos 
városrészben, így a XVI. ke-
rületben is nagy gondot okoz, 
hogy egyes háztulajdonosok 
az esőcsatornán lejutó csapa-
dékvizet illegálisan bekötik 
a csatornarendszerbe. Felhő-
szakadáskor a rengeteg vizet 
nem tudja elvezetni a nem 
erre méretezett csatorna, és 
az alsóbb részeken a szenny-
vízzel kevert esővíz feltolja a 
csatornafedelet, és a trutyi ki-
ömlik az útra.

A fővárosban a csatorná-
zási művek március 31-ig 
moratóriumot hirdetnek a 
fentiekre, illetve az illegális 
csatorna-bekötésekre, addig 
kockázat nélkül lehet lekötni 
a csapadékvizet a rendszer-
ről, illetve rendezni az illegá-
lis bekötéseket.

Április 1-től viszont foko-
zott felülvizsgálatot indíta-
nak, és ahol szabálytalan be-
kötéseket találnak, ott akár 5 
évre visszamenőlegesen is ki-

számlázzák a szennyvízszál-
lítást, illetve félmillióig terje-
dő kötbért is alkalmazhatnak. 
Részletek megtudhatók az 
ügyfélszolgálatokon.

Újabb nagy egyéniségét 
veszítette el a magyar és a 
kertvárosi sportélet. Hosszú, 
türelemmel viselt betegséget 
követően életének 78. évé-
ben elhunyt Csatári József, 
a kétszeres olimpiai bronz-, 
valamint kétszeres világ- és 
Európa-bajnoki ezüstérmes 
birkózó. A robosztus külső 
ellenére jellegzetes rekedt 
hangja miatt csak Susogónak 
becézett sportoló a közelmúlt-
ban, december 17-én töltötte 
be 77. életévét. Rákosszentmi-
hály szülöttje volt, itt csepere-
dett fel, és innen indult birkó-
zókarrierje is. Tanulmányait 
a Csömöri úti elemi iskolában 
(ma Szent-Györgyi Albert Ál-
talános Iskola) kezdte. 

– Egy ilyen öregdiák számá-
ra mindig megható esemény 
a régi iskolájába visszatérni. 
Én is így vagyok ezzel, de azt 
sem tagadom, csak ámulok, 
hogy az elmúlt hat évtizedben 
mennyit változott ez az iskola 
– mondta Susogó 2015-ben, 
amikor nemcsak ellátogatott, 
hanem rendhagyó osztály-
főnöki órát is tartott egyko-
ri iskolájában. A történeteit 
akkor szájtátva hallgatták a 
szentmihályi gyerekek. Suso-
gó azt még megérte, hogy sze-
retett iskoláját lebontsák (bár, 
erről, valószínűleg nem sok 
hír jutott el hozzá), ám a he-
lyére épülő új iskola avatóján 
már nem tud majd ott lenni.

Csatári József kisdiákként 
a helyi sportegyesületben, 
az RTK-ban kezdett el fociz-
ni, majd atletizált, és talán 
Szentmihály másik szülöttje, 
Varjú Vilmos hatására a súly-
lökéssel is megpróbálkozott. 
15 éves korától aztán a Kini-
zsi Húsosban kezdett birkóz-
ni. Emellett pedig hentes- és 
mészárosként dolgozott a Vá-
góhídon. 1963-ban került be 
a válogatottba, és 1965-ben 
igazolt az akkori topklubba, a 
Budapesti Honvédba. 

Tehetségét igazolva hat vi-
lágversenyen sikerült érmet 
szereznie, ám klasszisát leg-
inkább az bizonyította, hogy 
mindkét fogásnemben, sza-
bad- és kötöttfogásban képes 

volt kimagasló teljesítményre 
– ezt pedig nem sok birkózó 
mondhatja el magáról. Csatá-
ri a szabadfogásúak 100 kg-os 
mezőnyében 19 egyéni és 21 
csapatbajnoki címet szerzett, 
11 évig volt válogatott, 1968-
ban és 72-ben is bronzérmes 
volt az olimpián. Közben két 
világbajnokságon is ezüst-
érmet szerzett. Az egyiket, 
1970-ben azonban nem ked-
venc fogásnemében, hanem 
kötöttfogásban szerezte, mert 
neki kellett pótolnia a barátját 
és edzőpartnerét, a tragiku-
san fiatalon elhunyt kétsze-
res olimpiai bajnok és szintén 
kertvárosi kötődésű Kozma 
Istvánt. Sikeres pályafutása 
elismeréseképpen 2016-ban 
megkapta a Magyar Birkózó 
Szövetség Életműdíját. 

Susogó az utóbbi években 
súlyos betegséggel küszkö-
dött, tavaly az egyik lábát 
amputálni kellett. Ennek el-
lenére úgy tűnt, hogy sikerül 
felépülnie, ám állapota idén 

Azt követően, hogy a Sas-
halmon élő Péni István sport-
lövő még 2019-ben megsze-
rezte a tokiói kvótát, majd az 
árpádföldi kardvívó, Decsi 
Tamás még a világjárvány 
kirobbanása előtt a magyar 
férfi kardválogatott tagjaként 
kivívta az olimpiai részvétel 
jogát, egy újabb kerületi spor-
tolónak sikerült „megváltania 
a tokiói repülőjegyét”. Ezút-
tal a Mátyásföldön élő egy 
gyermekes anyukának, a női 
vízilabdaválogatott centeré-
nek, Gyöngyössy Anikónak 
jött össze ez a bravúr. Annak 
a sportolónak, akinek már a 
sportpályafutása is regénybe 
illő, hisz vízilabdában – nagy 
valószínűséggel – ő az egyet-
len, aki kapusként, majd me-
zőnyjátékosként is válogatott 
szintig, sőt világversenyen 
való részvételig jutott. Illetve 
Anikó az egyetlen gyakorló 
anyukatagja a mai női váloga-
tottnak, így több szempontból 
is példaképe lehet a fiatalabb 
korosztálynak. 

A magyar női vízilabda-
válogatott még 2020 elején, 
a hazai rendezésű Európa-
bajnokságon szerette volna 
megszerezni az áhított kvó-
tát, amelyhez minimum dön-
tőbe kellett volna jutnia a Du-
na Arénában. Ám, Anikóék 
akkor elbukták a spanyolok 
elleni elődöntőt, így lemarad-
tak az ötkarikás részvétel-
ről. (Mellettük szólva a csa-
lódott csapatok mérkőzésén 
azért a bronzérmet legalább 
behúzták a hollandok ellen.) 
Ez a kudarc pedig azt jelen-
tette, hogy a női pólósoknak 
egyetlen lehetőségük maradt 
az olimpiai részvételre, ha a 
márciusi trieszti pótselejtezős 
tornán legalább a döntőbe jut-
nak. 

A nehézségek azonban 
csak ezt követően jöttek. 
Előbb a világjárvány kirob-
banásával, majd a sportélet 
leállásával, legvégül pedig az 
olimpia elhalasztásával kel-
lett szembesülniük a lányok-
nak. Értelemszerűen a triesz-
ti tornát sem rendezték meg 
2020 márciusában, az új idő-
pont sokáig bizonytalan volt, 
a nemzetközi szövetség végül 
úgy döntött, idén januárban 

kell lebonyolítani a tornát. 
Anikóék tehát közel egy évig 
izgulhattak, vajon összejön-e 
az áhított olimpiai részvétel. 

Az olasz kikötővárosban 
két négyes csoportban nyolc 
együttes küzdött a kvótát érő 
első két helyért. Az erőviszo-
nyokat ismerve azonban már 
előre leszögezhető volt, a to-
kiói repülőjegyért a két cso-
port favoritjai, a hollandok és 
az olaszok, illetve a görögök 
és a magyarok fognak majd 
megküzdeni. Márpedig akkor 
az is előre kiszámolható volt, 
hogy a kvótáról ismételten 
majd egy elődöntő fog dön-
teni. Hogy éppen az olaszok 
vagy a hollandok ellen-e, az a 
pillanatnyi formától, az eset-
leges taktikázásoktól, azaz a 
csoportbeli teljesítményektől 
és helyezésektől függött. 

Anikóék „bemelegítéskép-
pen” 27-2-re verték Izraelt, 
majd 23-6-ra a kazahokat. Ezt 
követően jött a csoportrang-
adó a görögök ellen, amely 
meccsen a lányok alaposan 
ránk ijesztettek. Rossz játék-
kal ugyanis meglepetésre 
8-5-ös vereséget szenvedtek a 
hellénektől. 

Sokan legyintettek ekkor, 
néhányan pedig már a csapa-
tot is temették, ám Anikóék 
pontosan tudták, miért utaz-
tak Triesztbe. Előbb a fran-
ciák elleni negyeddöntőben 
rázták meg magukat (20-7), 
hogy aztán készülhessenek 
az olaszok elleni sorsdöntő 
összcsapásra. Azok ellen az 
olaszok ellen, akik az elődön-
tőig veretlenek voltak, akik a 
torna házigazdái voltak, és ez 
még akkor is előnyt jelentett, 

ha ezt a sporteseményt is zárt 
kapuk mellett kellett lebonyo-
lítani, és akik ellen az elmúlt 
években, évtizedekben szám-
talan nagy mérkőzést játszot-
tak már. Az viszont garantál-
ható volt, hogy eredménytől 
függetlenül ezt a meccset 
mindkét országban megemle-
getik majd. Ilyen óriási téttel 
ugyanis csak ritkán bír egy 
elődöntő. 

A tét pedig ezúttal sokkal 
inkább az olaszokat nyomasz-
totta. Anikóék alaposan fel-
készülve rájuk az első perc-
től magukhoz ragadták az 
irányítást, hamar több gólos 
előnyt szereztek, amit végig 
tartani tudtak, az olaszok 
egész meccsen csak futottak 
az eredmény után, s mivel 
ez az előny a mérkőzés vé-
géig kitartott, gyakorlatilag 
egy sima mérkőzésen (13-10) 
sikerült megszereznünk az 
áhított kvótát. Anikóék aztán 
a sikertől szárnyakat kapva 
a döntőben a hollandokat is 
megverték (13-11), amely mér-
kőzésnek már csak presztízs-
jelentősége volt. 

És ez a győzelem arra is 
rávilágított, a magyar női vá-
logatott nem elégszik meg az 
olimpiai részvétellel, hanem 
mindenképpen éremért uta-
zik majd Tokióba. Azért az 
olimpiai éremért, amellyel 
még „adósak” nekünk a női 
pólósok, bár az elmúlt há-
rom olimpián már csak egy 
hajszál választotta el őket  a 
dobogótól (mindháromszor 
negyedikek lettek). Reméljük, 
Tokióban Anikóéknak sike-
rült majd fellépniük rá!

Riersch Tamás

Megvan a harmadik kertvárosi kvóta

A kertvárosi Gyöngyössy Anikó

Isten veled, Susogó!

rosszabbra fordult, mely janu-
ár végi távozásához vezetett.

– Nagyon szomorúak va-
gyunk Józsi halála miatt – 
mondta Ancsin László, a 
Magyar Birkózó Szövetség 
kerületünkben élő elnökségi 
tagja és a KSE birkózószakosz-
tályának vezetője. – Személyé-
ben nemcsak egy régi vágású, 
klasszikus birkózót, hanem egy 
rendkívül jó embert veszítet-
tünk el. Amit ő tudott a birkó-
zószőnyegen, azt csak nagyon 
kevesen tudták és tudják.

Csatári Józsefről 2015-ben 
egykori szentmihályi isko-
lájában, a Szent-Györgyiben 
tornatermet neveztek el, a 
kertvárosi birkózószakosz-
tálynál pedig felmerült, hogy 
az erzsébetligeti birkózócsar-
nokot róla nevezzék majd el.

Csatári Józsefet a Magyar 
Olimpiai Bizottság és a Ma-
gyar Birkózó Szövetség is sa-
ját halottjának tekinti.

Riersch Tamás

Új menük az AXL Grillben

Rákosi út – János u. sarok, minden nap 10-től 20 óráig

Az aktuális frisensültekről érdeklődni lehet a Facebook-on vagy telefonon: (70) 886 2789
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Termelői borkimérés a piacon

Termelői borkimérés a kulcsmásoló mellett, a Horváth 
Hússal szemben. Villányi, szekszárdi, mátrai, egri, ba-
latoni, soproni, tokaji és szederkényi borvidékek borai 
egyenesen a termelőktől, kedvező áron. Házi sörök. Na-
gyobb rendelést a kerületben házhoz visznek. Rendez-
vényekre és esküvőre is szállítanak. Nyitva: K-P: 8:30-tól 
12:30-ig és 14:30-tól 17:30-ig, Szo: 7:30-12:30-ig. Tele-
fon: 06-30-366-4794 (Hollandi Mátyás)

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

Jó cuccok a Kiss Varázsban

 Kiss Varázs üzlet a sashalmi piac szomszédságában, a Sas-
halmi Csemege mellett, a Thököly út 11. szám alatt. Nagyke-
rekű bevásárló kocsik, csúszásgátlók, fürdőszobai kilépők 
és szőnyegek, többféle kültéri lábtörlő, sálak. Asztali abro-
szok (kerek és ovális is), viaszosvásznak, kívánt méret sze-
rint. Öntapadós tapéták: fa, márvány, tégla és dekor mintá-
zattal. UV-védő sima és sötétítő üvegtapéták. Ágyneműk és 
további akciós termékek. Kínálatunkban minőségi inox edé-
nyek, serpenyők, katalógusból rendelésre is! Várja új és régi 
vásárlóit a Kiss Varázs. Tel: 06-30-525-5720

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
Március 8.: Nőnap – csokrok, ajándékok, asztali díszek 
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 
munkák megvárhatók. 1163 Thököly út 
12. Tel: 06-30- 325-9102 • Nyitva: H-P 
8-16-ig

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

Ruházati bolt a Halárussal szemben
Meleg boka-, térdzoknik az egész családnak. 
Puha mamuszok, harisnyák, jégeralsók, 
„Gabriella” harisnyák. Felnőtt kötött pulcsik, 
mellények, kardigánok, blúzok, tunikák. 
Meleg nadrágok, termo felsők, „Smith” ffi. 
alsók; pamut női, gyerek fehérneműk, háló-
ruhák. Téli sapkák, sálak, kesztyűk. Maszkok 
nagy választékban! Nálunk bankkártyával is fizethet!

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!

Sashalmi Csemege – vasárnap is nyitva

Finom görög ételkülönlegességek is kaphatóak 
a Sashalmi Csemegében. Fetával töltött paprika, 
olivabogyó, olivaolaj, eredeti görög joghurt, nagyon 
finom baklava, különleges italok, üdítők, helyben 
sütött pékáru a piac szomszédságában, a Thököly 
út sarkán, a Sashalmi Csemegében, amely minden 
nap (vasárnap és ünnepnapokon is) várja vásárló-
it friss pékáruval, tejtermékekkel és felvágottakkal 
reggel 7-től este 9-ig (illetve a korlátozások szerint). Esküvő és tabló fényképezés

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

www.lelkesfoto.hu

Most érdemes lefoglalni az esküvő és tabló fotózásra az időpon-
tot. Részletek és árak: www.lelkesfoto.hu  Telefonos, analóg és 
digitális képeiből csináltasson időálló papírképet. Míg bevásárol 
a piacon, általában el is tudjuk készíteni a képeket. Online is 
feltöltheti a weboldalunkra akár telefonjáról is a képeket. On-
line képfeltöltés: rövid regisztráció után kap egy visszaigazoló 
e-mailt és már töltheti is fel a képeket. Leggyorsabb, ha kb. tíze-
sével kijelöli és elindítja a feltöltést, majd ha minden kép feltöl-
tődött, akkor véglegesíti és küldi be a rendelést. Ez a legolcsóbb 
előhívási forma. Várjuk szeretettel: Szilvia és Nelli

Aktuális receptünk
Farsangi fánk

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 3 dkg élesztő, tej, 4 db tojás, 10 
dkg vaj, 10 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, olaj

Az élesztőt a cukorral édesített tejben megfuttatjuk. Ha 
már szépen feljött, összedolgozzuk a langyos, átszitált liszt-
tel, a tojások sárgájával, vaníliás cukorral, és annyi langyos 
tejjel, hogy közepes keménységű tésztát kapjunk. Langyos 
helyen duplájára kelesztjük, majd lisztezett deszkán ujj-
nyi vastagságúra nyújtjuk, és fánkszaggatóval kiszúrjuk. 
Letakarva még 10 percig kelesztjük. Ujjunkkal óvatosan 
benyomjuk a közepüket, és aljukkal felfelé bő, forró olaj-
ba tesszük. Egyik oldalukat fedő alatt kis lángon sütjük, a 
másikat fedő nélkül nagy lángon. Itatóspapírra szedve csö-
pögtetjük le a zsírját, majd vaníliás cukorral meghintve, 
baracklekvárral tálaljuk. 

 Jó étvágyat kívánunk!

Kertvárosi Hal árus a Sashalmi piacon, állandóan vál-
tozó friss termékekkel, hal salátákkal. A pultnál az 
ínyencek megkóstolhatják a fantasztikusan finom 
halsalátákat, mint a mustáros heringsaláta, céklás he-
ringsaláta vagy a lazackrém. Kapható természetesen 
pontyszelet, patkó, pontyfilé, lazac, pisztráng, tőkehal 
szűzpecsenye, valamint sokféle füstölt halféleség, fa-
gyasztott rák, csiga, kagyló. Az üzlet a megszokott he-
lyen található a piacon. 

HÁZHOZ 
SZÁLLÍTÁS  

A HALÁRUSNÁL. 
Rendelésfelvétel min-
den nap 8-től 14 óráig, 
kiszállítás 11 és 17 óra 
között (címenként 700 
forintért), telefon: 06-
70-632-6071, haldelikat.
rendeles@gmail.com, 
Facebook: Haldelikát 
kft (új oldal), web: www.
haldelikat.hu

Halárus a piacon

Téli nyitva tartás:  
Cs: 8-11, P: 7-16,  

Szo: 7-13, V: 8-12 óráig

Kupakgyűjtés a piacon

A Sashalmi piacon a Közösségi terem előtti részen lett 
elhelyezve az a kupakgyűjtő eszköz, ahol az oxigénhi-
ánnyal született Mira érdekében gyűjtik a kupakokat.

Január 1-től új irodába köl-
tözött a CIVIL 16 Egyesület. 
A korábbi József utcai magán-
ingatlant a kerület központjá-
ban, a Mészáros József utca 4. 
szám alatt található irodára 
cserélték.

– Hogy miért volt szükség 
a cserére? – kérdezett vissza 
Schaffer Viktor, az egyesület 
elnöke. – Elsősorban azért, 
mert a József utcai telephe-
lyünk a kerület szélén, nehe-
zen megközelíthető helyen volt, 
míg az új irodánk a központ-
ban, pár méterre a Jókai utcai 
Szakrendelőtől és a környező 
nagy forgalmú üzletektől ta-
lálható. A korábbi központunk 
egy magánkézben levő ingatla-
non volt, ez utóbbi irodát pedig 
az egyesület saját költségveté-
séből finanszírozza.

Az új iroda nem melles-
leg az egyesület megújulá-
sának a jelképe is egyben. 
2021-től ugyanis a CIVIL 16 
Egyesület is támogathatóvá 
vált az adónk 1%-val, mellyel 
mindenképpen élni is sze-
retnének. A felajánlásokat a 
19026662-1-42-es adószámra 
várják. Ezen kívül az egye-
sület „alkalmassá vált” a kö-
zépiskolás diákok közössé-
gi szolgálatára is, mellyel a 
pandémia csillapodását köve-
tően szintén élni szeretnének. 
Ez ügyben már kezdeménye-
zik is a kapcsolatfelvételt a ke-
rületi középiskolákkal.

– Sok olyan programunk 
van, melybe a diákok is be tud-
nának segíteni. A szemétsze-
déstől kezdve az ételosztáson 
keresztül egészen a nyugdíjas-
klubunk működésééig lehető-
ség van a diákok foglalkozta-
tására, melynek (úgy érezzük) 
nevelő hatása is lenne.

Daróczi Zoltán, az egyesü-
let alelnöke elmondta, a tava-
lyi évükre rányomta a bélye-
gét a világjárvány.

– A legtöbb programunk, 
amit terveztünk, elmaradt, 
így nem tudtuk megismétel-
ni a 2019-es aktivitásunkat. 
Amit csak lehet, idén pótolni 
szeretnénk, ezért kiemelten fi-
gyeljük az egészségügyi hely-
zet alakulását.

Azért néhány 2020-as ese-
ményre büszkék tudnak len-
ni az egyesület vezetői. A 
márciusi karatén idején az 

egyesület tagjai például 164 
maszkot varrtak, és osztottak 
szét a kerület lakói között. Ké-
sőbb már nem saját kezűleg 
készítették, hanem vásárolták 
a maszkokat, ám ebben is volt 
kézimunka, hisz az 1750 da-
rabot egyenként befóliázták, 
és úgy osztották szét az idő-
sek között.

– Július elején a Timur ut-
cából keresett meg bennünket 
egy kisgyermekes anyuka – 
mesélte Schaffer Viktor -, aki 
azért kért segítséget, mert az 
új albérletük bebútorozására 
nem maradt elég pénzük. A fel-
hívásunkra gyakorlatilag egy 
hét alatt összejött a lakás bú-
torzata. Aztán augusztusban 
egy másik kisgyermekes anyu-
ka kért segítséget tőlünk, neki 
babakocsira lett volna szüksé-
ge, mi pedig ezt a kérést is tel-
jesíteni tudtuk.

Őszre azonban már csak 
néhány program maradt. A 
„Legendás” csütörtöki nyug-
díjas klubból is csak egyet 
tudtak megtartani szeptem-
berben. Október elején még 
négy családnak sikerült tűzi-
fával segíteniük, volt még egy 
szűk körű László Attila est-
jük, illetve karácsony előtt a 
hagyományos ételosztásukat 
is meg tudták szervezni.

– Ez utóbbi területen a 
pandémia még a segítségünk-
re is volt – tette hozzá Daróczi 
Zoltán. – Mert a hagyományos 
ételosztásunkat, melyet min-
den évben a két ünnep között 
a Legenda Sörfőzde Centerben 
tartottunk, ezúttal a COVID 
megakadályozta. Mi ezért a 

Háztűznézőben a CIVILeknél

Daróczi Zoltán és Schaffer Viktor a Mészáros József 
utca 4. szám alatti új irodában

rászorulóknak tartós élelmi-
szerekkel próbáltunk segíteni. 
És olyan sok volt a felajánló, 
illetve a kiszállításra is annyi 
önkéntes jelentkezett, hogy az 
adományokat már karácsony 
előtt el tudtuk juttatni az érin-
tettekhez. Ez pedig új tapasz-
talattal látott el bennünket 
is, mert így saját szemünkkel 
láthattuk, hogy a felajánlások 
valóban a kerületi rászorulók-
hoz jutnak, így valószínűleg a 
jövőben is ennél az irányvo-
nalnál maradunk majd.

Ha már a jövő – mondjuk, 
az idei év második fele – is 
szóba került, akkor a végére 
néhány CIVIL-tervet is em-
lítsünk meg. Az egyesület 
vezetése szeretné a 2020-ra 
tervezett jótékonysági bált 
idén ősszel bepótolni. E mel-
lett tervben van egy hétvégi 
buszos kirándulás is Hajdú-
nánásra, illetve szeretnének 
majd egy focitornát is szer-
vezni a kerületi általános is-
kolásoknak.

– A tervekből is látszik, 
hogy mi már egy egészséges 
2021-re készülünk, bízva ab-
ban, hogy a vakcinával le le-
het majd győzni ezt a vírust. 
Addig pedig mindenkinek azt 
kívánjuk, hogy maradjanak 
egészségesek, és ha bármiben 
segítségre szorulnának, fordul-
janak hozzánk bizalommal. A 
06-20-8080-366-os egyesületi 
számunk gyakorlatilag éjjel-
nappal hívható – zárta Civilek 
napi (február 1-jén készült) 
háztűznéző beszélgetésünket 
Schaffer Viktor. R. T.

Autók százai parkolnak hétvégenként a Naplás-tó mel-
letti kiterjedt parkolókban, bringások, kutyások, koco-
gók, sétálók élvezik a természet közelségét, a jó leve-
gőt, a szép környezetet. Elkészültek a plázsok, ahol 
meg lehet pihenni, sőt egy nagyobb társaság is ösz-
szejöhet, ha elmúlnak a veszélyhelyzet miatti korláto-
zások. Sajnos stégeket nem sikerült a tóba építeni (hi-
szen az egész vízfelület természetvédelmi övezetnek 
számít), viszont hétvégeken már működik a büfé, és 
miként a pont kerül fel az i-betűre, úgy került a legfelső 
elem a kiserdő magaslati pontján épülő kilátóra feb-
ruár 5-én, pénteken délben. Lassan kész a Na-Plázs.

Rövidesen elkészül a Naplás-projekt: a Na-Plázs

HELLA 
férfi-női fodrász

Akció: -10% 
minden hajvágás és festés árából

Tel: 06-20-410-3538 
Munkanapok: hétfőn és szombaton 

Cím: Éva fodrászat, 
Újszász u 45/b

Kerti munkát vállal

Ásás, ültetés,
kertrendezés

kertészeti szakközépiskolát
végzett, fõiskolás fiatalember.

HÍVJON,
megbeszéljük!

Ferenci András
06-20-472-1223

Hogyan élnek a csömöri tótok?
A szlovák állami televízió forgatása Csömörön 
2021. január 22. és janu-

ár 25. között forgatott a szlo-
vák televízió Csömörön, ezen 
belül két napon keresztül  a 
Csömöri Tót Hagyománya-
ink Házában.  Az első nap 
bemutatásra került a szlovák 
nemzetiségi nevelés, napközi 
és a hagyományőrzés a csö-
möri hímzésre és a népvise-
letvarrásra összpontosítva.  
Bemutattuk, hogyan  készül 
a minta drukkolással és hogy 
hogyan hímeznek az óvodá-
sok és a kisiskolások a napkö-
ziben. A bemutatást csömöri 
énekekkel zártuk.

Este a tájházban a felnőtt 
tánccsoport tagjai népviselet 
bemutatót tartottak a legjel-
legzetesebb ünnepi és hétköz-
napi csömöri viseletekből.

A bemutatkozó szombaton 
folytatódott a méltán híres 
csömöri gasztronómiával. A 
stáb helyszínként a kerti fe-
dett kemenceteret választot-
ta. Bár az időjárás kegyes volt 
hozzánk, de a csoport tagjai 
reggel kilenctől este kilencig 
bizony érezték, hogy mégis 
csak januárt írunk. 

A napot a kemence felfű-
tésével Ratatics Dusán és 
Magyar Márk kezdte, reggel 
6-kor. A főzéshez természe-
tesen alapanyagra is szüksé-

gük volt, amit a csoport egyik 
tagja, Bátorfi István hozott 
meg lovas szekéren, a többi 
hagyományőrzővel együtt 
természetesen csömöri tót au-
tentikus népviseletben. Így 
kezdődött a forgatás. Az első 
étel a csömöriek által jól is-
mert és közkedvelt görhöny 
volt, melyet nagyanyáink re-
ceptje alapján, hagyományos 
módon és újragondolt válto-
zatban, pörkölttel töltve is el-
készítette Szabó Erzsébet és 
Kelemen Ágnes. A főzés alatt 
a kemencébe került Víg Réka 
és Hantos-Hajdu Erika által 
kézzel dagasztott négy darab 
kovászos kenyér.  

A délután folyamán a híres 
csömöri hájas sütemény ké-
szítésének folyamatát mutatta 

be részletesen a háj tisztásá-
tól kezdve Horváthné Szántó 
Marika néni és Balázs Mihai 
Zoltánné, Kati néni. A süte-
ményt a csoport által 20 órán 
keresztül főzött szilvalekvár-
ral töltötték! A gasztró forga-
tás alatt rengeteg autentikus 
tárgyat, sütéshez, főzéshez 
használatos eszközt mutattak 
be.

A forgatás Csömör neveze-
tességeinek bemutatásával 
zárult.

A stáb tagjai plusz 3 kiló-
val és élményekkel gazda-
gon köszöntek el azzal, hogy 
egy hónapon belül ismét ta-
lálkozunk. A „Zem spieva”-
ban bemutatkozó Furmicska 
Néptánc Egyesület tagjaival 
is szeretnének találkozni, és 
annyi forgatni valót találtak 
ez alatt a rövid idő alatt, hogy 
elképzelhető, a következő al-
kalommal még több napig 
maradnak!

Takács Fanni Bernadett 

Autentikus sütés-főzés a kemencetérben

Fotó: Szél Zsolt
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Az oltás önkéntes és ingyenes. Amennyiben szeretné beoltatni 
magát, regisztráljon most, és értesüljön elsőként a vakcinával 

kapcsolatos információkról és teendőkről!

MINDEN ÉLET SZÁMÍT

Regisztráljon  
a koronavírus elleni 

oltásra:
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Nyerjen ajándékcsomagot

Helytörténeti keresztrejtvény 
a csömöri Auchan támogatásával

NYÍLÁSZÁRÓSZERVIZ
Nyílászáró felújítások

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

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

Pára, penész megszüntetése résszellõzõ beépítésével

Tökéletesített légszigetelés
Mûanyag ablakok akár 3 rétegû üvegezéssel

Ajtó, ablak felújítása, újragyártása
Ablak és ajtócsere

Praktikus, helytakarékos

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

Idén február 18-tól márci-
us 20-ig tartózkodik a Nap a 
Halak jegyében. A tél utolsó 
felvonásához érkeztünk. Rá-
léptünk a tavaszhoz vezető 
hídra. Az éjszakai álmot ál-
modó természet belső csend-
jébe távolról beszűrődik az 
óvatos ké-
szülődés ne-
sze. Mintha a 
jóságos Föld-
anya simoga-
tó szeretettel 
ébresztené 
fáradt, álmos 
gyermekét. 
Hóv i r á gok 
dacos sere-
gei figyelik a 
hajnalok jeges leheletét. Tud-
ják, hogy a változás megállít-
hatatlan, Kronosz szekerének 
kerekei rendületlenül forog-
nak. Minden elmúlásban ott 
rejlik az újjászületés fénye. 
Most még álmodik a termé-
szet, erőt gyűjt, mert nemso-
kára szüksége lesz rá. 

A Zodiákus ciklust lezáró 
utolsó felvonás szellemi érte-
lemben arról a felismerésről 
szól, miszerint mindenki az 
egység része. Egyszerűbben 
fogalmazva: Isten gyerme-
kei vagyunk. A Teremtő által 
teremtett világ tudattal fel-
ruházott teremtményei. Bir-
tokoljuk azokat a mágikus 
képességeket és adottságokat, 
melyek az élővilágban kizá-
rólagosan nekünk adatott 
meg. Az, hogy mit kezdünk 
a ránk ruházott lehetőségek-
kel, rajtunk múlik. Szabad 
akaratunk megnyilvánulásá-
nak akkor van kiemelt jelen-
tősége, amikor válaszút elé 
kerülünk. Bár döntéseinket a 
külső erők intenzíven befolyá-
solják, melyek az egónkra, vá-
gyainkra, szenvedélyeinkre, 
tehát gyengeségeinkre hat-
nak, a felelősségvállalást nem 
rázhatjuk le magunkról. Jelen 
létezésünk múltbeli döntése-
ink eredménye. A jövőnkben 
megjelenő következményeket 
jelen gondolatainkkal és cse-
lekedeteinkkel teremtjük. Így 
integrálja minden ember a két 
nem létező idősíkot a múltat 
és a jövőt a harmadikban, a 
jelenben. A bölcsek arra taní-
tanak, hogy a múlton rágódni 
és a jövő illúzióját kergetni 
értelmetlen. Intenzíven jelen 
kell lenni az „itt és most”-ban.

A Halak a Jupiter uralma 
alá tartozik, akárcsak a Nyi-
las. Különbözőségüket a víz 
és tűz elemi ellentéte deter-
minálja. A Halakhoz sorol-
ják a Neptunuszt, a nagy vi-
zek urát. A víz az érzelmeket 
szimbolizálja, s nem nehéz ki-
találnunk, hogy a Halak-em-
ber a világot érzelmei, megér-
zései és hangulatai szűrőjén 

Az asztrológus gondolatai

keresztül érzékeli. Az érzel-
mek dominanciája gyengíti az 
éleslátást és a racionalitást. A 
Halak lelkileg labilis, befolyá-
solható személy. Nehezen tud 
kiállni magáért és ez azért 
van, mert nem is ez a dolga. 
Ha önfeláldozó, akkor minden 
élethelyzetből szerencsésen 
jön ki. Ha megpróbálkozik 
az egoizmussal annak több-

nyire csaló-
dás a vége, 
áldozattá vá-
lik. Van két 
olyan élette-
rület is, ahol 
a Halak utol-
érhetet len. 
Az egyik a 
művészet, a 
másik a be-
t eg áp o l á s . 

A művészetekben – és itt a 
nagy értékteremtő alkotá-
sokra gondolok – megjelenik 
a transzcendens élmény. A 
művész értéket hoz le a maga-
sabb síkokról és megjeleníti 
oly módon, hogy megérintse a 
nézők, hallgatók lelkét. Mert 
a művészet a lelkünkhöz szól. 
Érzelmeinket felkavarja, s 
többnyire örömöt, jó érzést 
okoz. 

Ez alól némely modern mű-
vészeti ágazat kivétel, ahol a 
válaszreakciónk a döbbenet, 
illetve az indulat. Vannak 
olyan sokkoló műalkotások, 
melyek a legmélyebb elfojtá-
sainkra hatnak, tabukat dön-
tenek le és félelmeket gerjesz-
tenek. Hogy ezt elfogadjuk-e 
művészetnek, az egyéni meg-
ítélés kérdése. 

A betegápolás területén a 
Halak adottságai révén felül-
múlhatatlan. A betegség ki-
szolgáltatott állapot és az, ha 
a beteg emberekre odafigyel-
nek, együtt éreznek velük 
– kis túlzással – felér a fél 
gyógyulással. A betegség el-
sősorban lelki probléma. Így 
a gyógyuláshoz is elengedhe-
tetlen a lelki segítség, illetve 
a gyógyulásba, gyógyítóba ve-
tett hit. Persze ezzel nem ki-
sebbítjük azokat a gyógyítási 
folyamatokat sem, amikor a 
fizikai testünkön szükségel-
tetnek beavatkozások. 

A Vízöntő korszak reménye 
a megváltás. Az igaz ember 
reménye a tiszta szellemiség 
győzelme a sötét erők fölött. 
Olyan vezetőkre lenne szük-
ségünk, akik legyőzik és 
meghaladják önös vágyaikat 
és hatalmukkal a rájuk bízott 
közösség felemelkedését és jó-
létét szolgálják. Ha nem ez fog 
történni, akkor olyan mély 
rémálomba merülünk, ahon-
nan már képtelenek leszünk 
felébredni.

Véleményeiket, gondola-
taikat, kérdéseiket elküld-
hetik az asztros@yahoo.com 
címre. 

Vigyázzanak magukra és 
egymásra!       Tóth Sándor

Asztrológiai útmutató  
a Halak jegyében

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

Naplót vezetett 1944-45-ben a rákosszentmihályi plébános, amiből 
érzékletesen elevenednek meg a háború sújtotta település minden-
napjai. Lantos Antal helytörténész 2002-ben talált rá a dokumen-
tumra a Váci Püspökség Levéltárában. Kortársként korrektnek és 
valósághűnek ítélte az írást, mely sok más helybeli visszaemlékezé-
sével együtt megjelent az In memoriam 1944-1945 című könyvben 
(Kertvárosi Helytörténeti Füzetek 8.).

Medgyessy Gyula plébános már ’44 december elején kiosztotta 
a szegények karácsonyi segélyét, hogy legyen még idejük elkölte-
ni, mert közeledett a szovjet hadsereg. „Bőséges összeg állt rendel-
kezésünkre, amennyiben Papp Ernő földbirtokos, buzgó hívem, nem 
akarván elásni 21 kg ezüstjét, értékesítésre ideadta. …… gyárostól 18 
takarót is juttattunk nekik.”

Papp Ernőnek tehenészete volt. Állatait a magyar hadsereg igény-
be vette, ezüstjét eladták, ő maga nyugatra távozott.

„December 10-én német katonaság szállja meg a községet. A kény-
szerű beszállásolások, a vagyonbiztonság megszűnése, a lakosok 
sáncárokásásra kirendelése és az állandó ágyúzás is alig csökkentet-
ték a hívek templomba járását. A teljesen sötét templomban is sokan 
voltak egész Karácsonyig mindennap, és lelkesen énekelték a hajnali 
szentmise szép magyar énekeit, a közeledő ágyúk dörgése közben.”

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 ala-
kul ki a végső megfejtés, amit a szerkesztőség címére várunk: 
HH 1162 Bp. Hermina út 16., illetve a rejtveny.hh@gmail.com 
e-mail címen. A megfejtésekhez nevet, címet és TELEFONSZÁ-
MOT IS KÉRÜNK a kapcsolattartás érdekében. A megfejtéseket a 
megjelenéstől számított 16 napig várjuk.

2 betűs szavak: AM, EL, ES, ÉM, LO, PE, SO, VU,
3 betűs szavak: BAK, EDE, ERA, ESŐ, KEL, KIM, ÓMA, RTL,
4 betűs szavak: ALÉL, BITÓ, ELEM, EPER, ERIK, KAJA,  
         KELE, LEFŐ,
5 betűs szavak: ADAMO, ERESZ, ÉRETT, IDEKI, METÉL,  
         PERES, VIDAL,
7 betűs szavak: NAPELEM, SÉRELEM, TELEFON, TUTAJOS.

Előző keresztrejtvényünkből: 1945 januárjában a Csö-
möri úton egy kiszenvedett ló hevert, SÉRÜLÉS nem volt 
rajta. Ebből készült aztán a környékbeliek ebédje. Nyertese-
ink: Schaller István (Kerepes), Czibere Zoltánné (Kistarcsa), 
Orehóczki Bálint (1163 Bp. Datolya u.) és Varga Józsefné (1165 
Bp. Farkashalom u.). A nyeremények átvételének módját nyertese-
inkkel telefonon egyeztetjük.

Meridián kezelés
A meridián terápiával helyreállítható, megszüntethető: 
depresszió, pánik, ízületi gyulladás, allergiák, látási 
problémák (szürkehályog), stb. Emésztőszervi rend-
ellenességekre is jó hatású a meridián terápia.

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

Kovács Kárpitos

Kovács Sándor

1165 Budapest, Zsarnó u. 7.

Mobil: 0620-935-0946 • Mûhely: 061-407-4759
E-mail: kovsakarpitos@gmail.com

Modern, stihl és bõrgarnitúrák áthúzása, javítás
250 féle szövetválasztási lehetõséggel.

Szivacsbetétek méretre való készítése, behúzása.

Szállítás megoldható. Díjmentes árajánlat!

Az írás végén lesz a sluszpoén, miért is emlékeztek a 
szentmihályi lányok nagy szeretettel a később nevet változta-
tott és híressé vált Wéber Jancsira.

A történet - sok más helybéli visszaemlékezésével együtt - 
megjelent az In memoriam 1944-1945 című könyvben. Az ösz-
szeállítás hű képet fest arról, hogyan élték a hétköznapokat há-
ború idején a gyerekek és fiatalok a hátországban, a 16. kerület 
elődközségeiben. A Kertvárosi Helytörténeti Füzetek 8. száma 
2005-2007 között készült.

Deák P. Mária így emlékezett a lovagias Wéber Jancsira.
„Amikor véget ért a háború, mi középiskolás diákok vol-

tunk. 1945-ben sokáig nem volt semmilyen tömegközlekedés, 
HÉV, busz vagy Beszkárt. Gyalog jártunk be a Zuglóban lévő 
iskoláinkba. Mi lányok nagyon féltünk, amikor a vasúti síne-
ken kellett átmennünk, ahol a lerobbant tehervonatokon orosz 
katonák, német hadifoglyok és börtönökből szabadult bűnözők 
tanyáztak, hónapokig.

Wéber Jancsi a barátjával, 
Málovits Sanyival megszer-
vezte, hogy a mi házunk előtt 
gyülekezzünk reggelente, 
és egészen a Vakok Intézeté-
ben működő Damjanich ta-
nítóképzőig kísérjenek ben-
nünket (K. Évát, O. Magdit, 
P. Margitot, P. Máriát és Sz. 
Ilonát). Az iskolánkat 1944 
szeptemberében telibe találta 
egy bomba, és a háború után, 
mivel a látássérült illetve vak 
gyerekek közül kevesen jöt-
tek vissza, az épület első eme-
lete lett a miénk.

Tanítás után a fiúk értünk jöttek, és hazakísértek minket. 
Wéber később nevet változtatott és Vámosi János néven híres 
énekes lett.”

A Kertvárosi Helytörténeti Füzetek sorozat több mint ötven 
kötete megvásárolható a KHEK helytörténeti gyűjteményben: 
többek közt mozi- és kocsmatörténet, művészek, fotóműtermek, 
védett épületek, Mátyásföld, Rákosszentmihály, Cinkota, Sas-
halom és Árpádföld históriája. Áruk 300-2500 Ft között mozog, 
február 21-ig átlagosan 20%-os kedvezménnyel árusítják.

A járványhelyzetben a honlapról kiválasztott könyveket – 
előzetes telefonos vagy emailes egyeztetést követően – hétköz-
nap 9.00-16.00-ig, pénteken 14.00-ig átvehetik a Veres Péter út 
157-ben, illetve a 16. kerületben díjtalanul házhoz szállítják.

A www.helytortenet16.hu honlapon a Kiadványok alcím 
alatt a könyvekről rövid leírások olvashatók, árakkal. Infor-
máció: +36-1-604-8342, szervezo@helytortenet16.hu.

Ki az a Wéber Jancsi?

Megújult a helytörténeti galéria

A kertvárosi helytörténetnek ad otthont a Veres Péter út 157. 
alatti villa, amelynek egyik nagyobb termében tartottak ki-
állításokat. A járványidőszak kiállításmentessége alkalmat 
teremtett arra, hogy a jócskán elöregedett termet felújítsák. 
Ennek során 26 négyzetméteren bontani és javítani kellett 
a vakolatot, hat négyzetméteren a keményfa parkettát, ami 
egyúttal 30 méteren új szegélyt is kapott, majd az egészet há-
romszor lakkozták, megújult az elektromos hálózat, miközben 
48 méter új csövet is véstek a falakba, kicserélték a főelosz-
tót, a kábelkötéseket, újrafestették a falakat, az ablakokat és 
a csöveket, mindezt bruttó 3.177.846 forintért. Felvételünkön 
a megújult galéria február 10-i átadásán (balról) Szász József 
alpolgármester, Ács Anikó alpolgármester, Müller Ildikó, a 
helytörténet megbízott vezetője, Kovács Péter polgármester és 
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő.
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Ingatlan eladás, kiadás

Felújítási hitel:

díjtalan ügyintézés!

Telefon:
06-30-639-8403
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20 éves tapasztalat

kiszámítható

együttmûködés

tervezhetõ továbblépés

biztonságos eladás

állandó kapcsolattartás

H H  1 6 - 1 4  A P R Ó
Ingatlan, lakás

Több, mint 10.000 eladó és kiadó la-
kással várjuk tisztelt ügyfeleinket, illetve 
keresünk Csömörön és környékén eladó 
ingatlanokat és telkeket. Dr. Makkos 
Ingatlan Tel: 06-30-530-4419, 06-20-
442-9139

Eltartás, életjáradék

Nyugdíjas úr keres fiatal, nem 
dohányzó, autót vezető, független höl-
gyet lehetőleg ittlakással, modern, szép 
házában GONDNOKI MUNKA betölté-
sére. Megbízható, vállalkozó, jó munkát 
végző hölgy a 250 nm-es családi ház 
örököse lehet! Tel: 06-28-752-679

Ha szereTNe idős korában jobban, 
kényelmesebben élni, életjáradék a 
megoldás. A szerződés közjegyző köz-
reműködésével. Feltétele 1/1 tulajdonú 
ingatlan és betöltött 75 életév. Tel: 06-
30-9212-418

elTarTási szerződést kötne idős 
nénivel vagy bácsival megbízható, lein-
formálható, többgyermekes házaspár, 
ottlakás nélkül. A feleség háztartásbeli, 
sok szabadidővel, nagy gondozási gya-
korlattal. Tel: 06-20-2255-674

elTarTási vagy életjáradéki szerző-
dést kötnék idős személlyel, ha adós-
sága van, azt is kifizetem. Élete végéig 
saját otthonában maradhat. Én 58 éves, 

egyedülálló felnőtt szakápoló vagyok, 
gépkocsival rendelkezem. Kérem, hívjon 
bizalommal. Tel: 06-70-246-0887

45 éves, autóval rendelkező hölgy el-
tartást életjáradékot kötne akár nagyobb 
egyösszegű kezdőrészlettel. Egyedül-
álló magányos személlyel. Teljes ellá-
tással. Telefon: 06-20/229-0986

Kiadó

Kiadó 33 nm-es, teljesen berende-
zett önálló kis ház, külön mérők, ala-
csony rezsi, belső galéria, Rsztm-on, 
családi ház udvarában, 85 e Ft/hó + 
kaució. Tel: 20/9392-658

Kiadó a Sashalmi Piacnál, kertes 
háznál különálló, bútorozott, gépesített, 
felújított garzon megbízható, fizetőképes 
személynek, vagy párnak. Külön mérő-
órák, alacsony rezsi! Lakbér+rezsi+1 hó 
kaució. Tel: 06-30-579-0374

albérleTeT keresek hosszú távra, 
a gödöllői, csömöri HÉV közelében, 
üresen is. Tel: 06-20-203-3043

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

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

KőművesmuNKáHoz értő nyug-
díjast keresek hosszabb időre, Mátyás-
földre. Tel: 20/9392-658

Adásvétel
KészpéNzérT veszek bútorokat, 
festményeket, órákat, dísztárgyakat, 
porcelánokat, könyveket, hangszereket, 
szőrmebundát, ruhaneműt, bizsukat, 
kitüntetést, régi pénzt, ezüstöt, teljes 

KozmeTiKai szolgálTaTásT és 
talpmasszírozást vállalok az Ön otthonában. 
Tel: 06-20-465-9834

Vállalkozók 
ajánlatai

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

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

árNyéKolásTecHNiKa! Redő-
nyök műanyag vagy alumínium kivitel-
ben! Napellenzők hajtókaros vagy mo-
toros kivitelben. Tel: 06-20-775-6087

KölTözTeTés, áruszállítás, vidékre is, 
37 éves gyakorlattal, cégeknek és magán-
személyeknek, profi rakodókkal, korrekt 

tító (5 év garanciával!). Érdeklődni lehet: 
06-20-3940-794

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

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

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

NiNcs Hol? Nincs kivel? Nincs mi-
vel? Mi megtanítjuk pingpongozni a 
Táncsics Gimnáziumban esténként! 
Érdeklődni: 407-3731, 06-20-964-8282

Szépség 
és egészség

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

masszázs: sporT-, gyógy-, talp- 
és relaxáló arcmasszázs. Személyre 
szabott, komplex, hatékony, stresszoldó 
kezelések. Tel:06-30-9703320

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

Oktatás
Egyéni vagy kiscsoportos német és 
francia nyelvoktatást, nyelvvizsgára fel-
készítést, korrepetálást vállal XVI. ke-
rületi diplomás nyelvtanárnő 25 éves 
gyakorlattal. A1-C2 szintig, általános és 
gazdasági, üzleti szaknyelvet minden 
korosztály számára. Tel: 06-20-932-
8505

AngOL-néMET-JAPÁn-OLASZ-
FRAnCiA-OROSZ-HéBER nyelvokta-
tás. VIZSGÁZTATÓ nyelvtanárok vál-
lalnak felkészítést bármely típusú és 
szintű nyelvvizsgára, érettségire, külföl-
di munkavállalásra. Egyéni vagy kiscso-
portos, online is. Tel:06-30-970-3320

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

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

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

MATEMATikA, fizika oktatás, korrepe-
tálás, vizsgára felkészítés. Email: 
bumag8@gmail.com, tel: 404-0643, 
06-20-226-2935

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

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

HELYI HÍREK  
(Kistarcsa és környéke)

33. évf. 2. szám  
2021. február 17.

Felelős szerkesztő:  
Szőke Katalin

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

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

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

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

H H  1 6 - 1 4  A P R Ó

Következő lapszámunk március 17-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.

FuvarozáST vállaloK bár-
milyen építőanyag (mész, ce-
ment, tégla stb.), ömlesztett 
áru (sóder, homok, murva, ter-
mőföld, kavics stb.), valamint 
tűzifa, trágya, zsákos sitt és 
egyéb raklapos áru szállítá-
sára, elszállítására a hét min-
den napján, 3,5 tonnás bille-
nős kisteherautóval Budapest 
egész területén és agglomerá-
ciójában. Érdeklődni a 06-30-
460-8943 telefonszámon.

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

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

Ha Tud olyaN Kis muNKáT, 
amit más nem vállal, mi elvégezzük. 
Kőműves, burkoló, festő, víz-gáz-
villanyszerelő, asztalos  szakemberek 
állnak rendelkezésre. Konyhák, fürdő-
szobák felújítását vállaljuk. Kéményépí-
tés. Tel: 06-30-457-2666

TeTő – Régi, hajlott tetők javítása, 
cseréje; Bádogozás, csatorna, beázás 
elhárítás; Előtetők, garázsok építése; 
Kéménybontás, építés; Megerősítés, 
fedlapcsere; Tetőtérbeépítés, szigete-
lés; Lambéria, gipszkarton; Lindab tető, 
új tető cserepezés. Precíz, hatékony, 
rugalmas, garanciás. Tel: 06-30-899-
6270, 06-70-240-1001

ács, TeTőFedő, bádogos mester 
vállalja új és régi tetők készítését, javí-
tását, cserép /cseréplemezből. 
Kocsibeállót és teraszt is. Kiszállás in-
gyenes: 30/518-0206

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

áron! Kerületi kedvezmény! Tel: 06-30-
996-4538

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

FaKivágásT, gallyazásT vál-
lalunk zöldhulladék elszállítással. Tel: 
06-70-391-0259

gyümölcsFáK ápolásáT, met-
szést, permetezést (cseresznyelégy 
ellen is). Díszkertek gondozását, fű- és 
sövénynyírást, ápolást, gyomirtást, gé-
pi kaszálást vállalok: 06-20-3474-078

zöldTerüleT KarbaNTarTás, 
elhanyagolt kertek takarítása, ágdarálás, 
fakivágás, zöldhulladék elszállítás, tuskó-
marás, darus munka 1,6 tonnáig (darus 
áruszállítás). Tel: 06-30-998-0119

lalok. Tel: 06-30-203-4643 ignacz.
erno@freemail.hu

miNdeNNemű KőművesmuN-
KáT, festés-mázolást, lakásfelújítást, 
kerítésépítést reális áron vállalok. Vál-
lalkozók kíméljenek! Tel: 06-70-413-1206

KőművesmuNKáKaT, lakás- és 
házfelújítást, generálkivitelezést, kisebb 
munkákat vállalok mindenki számára 
elérhető áron, tervezéstől kulcsrakész 
állapotig. Tervezés összesen csak 250 
ezer Ft. Tel: 06-30-214-1406, 06-30-743-
2785

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

aszTalosmuNKáK, előtetők, pergo-
lák, szaletlik, kocsi-beállók, lépcsők, be-
épített szekrények, gipszkartonozás, és 
galériák! Amennyiben Ön szeretne, hívjon: 
06-20-510-1934

Kulcsember – NON STOP ZÁR-
SZERVIZ! Zárszerelés, ajtónyitás, au-
tónyitás, betörés utáni helyreállítás, 
biztonsági ajtók, rácsok, rácsos-ajtók 
szerelése. Nagy Richárd, tel: 06-70-
253-6107

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

olcsó KONTÉNERES SITT, FÖLD, HO-
MOK, SÓDER szállítás rakodással is. Tele-
fon: 06-30-9493-551

auTomaTa mosógépeK javítása 
(egyes típusok) nagy tapasztalattal, ga-
ranciával. Tel: 06-20-9441-164

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

vízszerelés! csapoK, szifonok, 
WC-k, WC-tartályok, mosdók, stb. cse-
réje, új vezetékek kiépítése, régiek cse-
réje. Hétvégén is hívható! Tel: 06-20-
412-0524

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

csőTöréseK és dugulások SOS 
hibaelhárítását, fűtésszerkezetek javí-
tását és korszerűsítését vállaljuk Buda-
pesten és Pest megyében. Pénztárca-
barát árakon. Tel: 06-30-467-0227, 
email: info@hazservice.hu

víz-FűTésszerelés és dugulás-
elhárítás! Családbarát árak és szolgál-
tatás. Gépi fűtésrendszer-átmosás, 
padlófűtés csőrendszerének tisztítása 
– rugalmas, megbízható szakemberrel! 
Ingyenes kiszállás Tel: 06-30-938-9713

duguláselHáríTás boNTás 
nélkül, garanciával. Szennyvízcsatorna 
tervezése, kivitelezése, javítása. Tel: 
06-70-267-5015

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

TelevíziójavíTás GARANCIÁ-
VAL, a hét minden napján, ingyenes 
kiszállással. Telefon: 405-3553, 06-20-
9344-874

számíTógépeK javítása helyszínen, 
hétvégén is! Vírusirtás, telepítések, al-
katrész-csere garanciával. Tanácsadás, 
ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán, tel: 06-
70-5192-470, szerviz@szerviz.info

szaKKépzeTT KeréKpárszere-
lő Csömör, Kistarcsai út 9-ben. Nyitva: 
10-18-ig, szombaton 10-14-ig. Tel: 06-
20-336-1044

szalagos videóK, HaNgleme-
zeK, hangkazetták és -szalagok di-
gitalizálása, átírása CD-re, DVD-re, 
régi képek, diaképek, színes negatí-
vok digitalizálása, javítása, átírás CD-
re vagy papírkép készítése. Ferenci 
Videó, XVI. Hermina út 16. (Telefonon 
egyeztetett időpontban), mobil: 06-
20- 9392-658

A-Z Irodacentrum: irodatechnika, 
fénymásolók, karbantartás.  

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

Szlaukó György

Bp. XVI. Vidámverseny u. 10.

400-0083
06-20/9629-328

Sóder, homok szállítása
Konténeres sittszállítás

Gépi földmunka

KONTÉNERES

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

sitt, föld, sóder,
homok szállítása:

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

ANGOL-NÉMET
NYELVOKTATÁS

hatékony módszerekkel
Egyetemi diplomás

nyelvtanárnõ nyelvtanítást vállal
hatékony tanítási módszerekkel

Az elsõ óra árából
kedvezmény!

Hívjon bátran!
+36-30-9511-615

10%

• Vizsgafelkészítés
• Korrepetálás
• Társalgási gyakorlatok és
nyelvtani rendszerezés

• Külföldi munkavállalóknak
nyelvi elõkészítés

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

www.gumiszerviz16.hu

Gumiabroncs

OBD programozás

TPMS
javítás • autó, motor

szenzorok beépítése

hagyatékot, díjtalan kiszállással! Tel: 
06-30-597-8280

Nerc, róka, nutria, mindenfajta szőr-
mebundát vásárolok, ill. teljes ruhanemű 
hagyatékot, kiegészítőket. Telefon: 06-
20/229-0986

eladó alig használt LEO típusú galé-
riaágy nagyon jó minőségű matraccal, 
ágyráccsal, együtt mindössze 68.000 
Ft-ért. Tel: 06-20-4711-403

HaszNálT, jó állapotú bontott ablak 
(148cm*118cm) 5000 Ft-ért eladó. 
Ugyanitt Petrof fatőkés zongora meg-
egyezés szerint eladó. Tel: 20/482-4879

gyereKeKNeK! Geronimo Stilton és 
Tea Stilton könyvek, társasjátékok el-
adók. Eladó Decathlonos lány (35, 36, 
37 38-as) jó állapotú bakancsok, hóta-
posók, bélelt bakancsok. Fiú terepszínű 
34-es gumicsizma, 1 fekete-fehér min-
tás 34-es gumicsizma és egy 35-ös 
bélelt (kivehető) gumicsizma. Tel: 
20/482-4879

Jármű

apróHirdeTéseK Feladása az iNTerNeTre és a Nyom-
TaToTT újságba. Apróhirdetési portálunk a következő címen 
található meg: http://apro.helyihirek.hu. Itt az olvasók önállóan 
feladhatják apróhirdetéseiket, illetve ingyenesen feltesszük, ha a 
szöveget postai levélben vagy e-mail útján eljuttatják a szerkesztő-
ségbe (HH, 1162 Bp. Hermina út 16.; e-mail: hh@hh16.hu). 
A nyomtatott újságba egy lakossági apróhirdetés két egymás utá-
ni lapszámba 3.000 Ft, feladható a következő helyeken:
• FüzeTBolT, 1165 Jókai u. 6. (irodaház), Ny: H-Cs: 9-17, P: 9-15h-ig
• Tom Órabolt, 1161 Rákosi út 116. (a József utcánál)
• Óra-ajándék üzlet a Sashalmi piacon, 1163 Margit u. 1.
• Fodrászat, XVI. Rutafa u. 19. (Centi, az Olga u-nál), tel: 403-2498

Feladási határidő a következő számba: 2021. március 11.

HH Aprók az interneten

Asztalos munkák
Elõtetõk, pergolák, szaletlik

kocsibeállók, lépcsõk
beépített szekrények

gipszkartonozás és galériák

Amennyiben Ön szeretne, hívjon:

06-20-510-1934

Hétvégén is hívható!

Csapok, szifonok, WC-k,
WC-tartályok, mosdók,

stb. cseréje

Új vezetéke kiépítése,
régiek cseréje

k

Vízszerelés

Tel: 06-20-412-0524

Eladó ingatlanok
A XVI. kerületi Önkormányzat  

a következő ingatlanokat hirdeti
• Csobogó utca 3. szám alatti eladó telek 1142 m2, 
31 732 284 Ft + Áfa (víz, gáz, csatorna van, villany nincs)
• Csobogó utca 2. szám alatti eladó telek 1427 m2, 
37 559 055 Ft Ft + Áfa (víz, gáz, csatorna van, villany nincs)
• Csobogó utca 9. szám alatti eladó telek 1133 m2, 
31.496.063 Ft + Áfa (víz, gáz van, csatorna az utcában, vil-
lany nincs)
• Eladó telek Margit u. – Sarjú utca, 35.606 m2, 
295.000.000 Ft + Áfa, víz, villany, gáz van, csatorna nincs.
• Ostorhegy utcai házas ingatlan eladó (Ostorhegy u. 33.) 
1069 m2, 38.056.400 Ft (víz, villany van, többi közmű az utcában)
• Eladó telek a Rovás utcában, 224 m2 10.800.000 Ft
• Eladó pincecsoport a Rákosi út 87. szám alatt, 82 m2, 
víz, villany van, gáz, csatorna nincs, 6 700 000 Ft
• Eladó ingatlan az Iharfa u. 16. sz. alatt, 53 m2, 
22.200.000 Ft. víz, villany, gáz, csatorna van.
• Krenedits utca 3. eladó ingatlan (a volt Világ Mozi) 
849 m2, víz, villany, gáz, csatorna van, 58.678.000 Ft
• Eladó tulajdoni hányad az Iharfa utca 16. fszt. 1. szám 
alatt, víz van, csatorna: közcsatorna, 20.900.000 Ft
Kiadó nem lakás célú helyiség a Margit u. – Olga u. sar-
kán, víz, villany van, 40.000 Ft/hó + Áfa
Kiadó pavilon az Egyenes u. 26. szám alatt, 64.236 Ft + Áfa
• Eladó építési telkek (Zselic u.): 117510/54, 117510/58, 
864 m2, közművesíthető, 23.328.000 Ft + Áfa
• Eladó építési telkek (Zselic u.): 117510/51, 53 hrsz. 
117510/51 hrsz-ú, 900 m² területű, 117510/53 hrsz-ú, 
900 m² területű, kivett beépítetlen terület (közművesíthető), 
24.300.000 Ft + Áfa
• Eladó építési telkek (Zselic u.): 117510/40-42-43 hrsz. 
1500 m² területű kivett beépítetlen terület, 42.150.000 Ft + Áfa
• Eladó telek az Emlékkő utcában, 17.723 m2, 

300.000.000 Ft, víz, villany, gáz, csatorna közművesítési 
kötelezettséggel.

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

Vegyes
szerves trágya ingyen, akár tíz von-
tatónyi mennyiségben is azonnal elszál-
lítható a Cinkotai Földművelő Szövet-
kezet XVI. kerület, Simongát utca és a 
Nagytarcsai út sarkán található major-
jában működő díjlovas szaklovardából. 
A gépi felrakodás és a fuvar is megold-
ható. Horváth József lovardavezető, 
70-3619-800.

KoroNavírus elleN hatékony a 
WHO által bevizsgált beltéri levegőtisz-

Új szakaszába lépett a ko-
ronavírus elleni védekezés, 
immár bárki tesztelheti ma-
gát egyénileg, otthoni körül-
mények között. A korábban 
elérhető tesztekhez bizonyos 
egészségügyi ismeret is szük-
séges volt, egyesével nem is 
lehetett megvásárolni, csak 
több tucatnyit tartalmazó cso-
magban. Most viszont elké-
szült az otthoni használatra 
engedélyezett  egyéni teszt, 
ami egy darabos kiszerelés-
ben mindent tartalmaz.

Nagyon fontos tudni, hogy 
mit is lehet ezzel a teszttel 
mérni. Az ábrán jól látható, 
hogy ha bekövetkezik egy 
szervezetben a fertőzés, ak-
kor az milyen immunválaszt 
vált ki. A lappangási időt kö-
vetően, mikor még tünetek 
nélkül szaporodik a vírus, a 
hetedik napon elkezdődik a 
szervezet részéről az IgM el-
nevezésű ellenanyag terme-
lése. A fertőzés csúcspont-
ján indul az IgG nevű másik 
ellenanyag termelődése. Az 
első ellenanyag a fertőződés 
lefutásával kiürül a szerve-
zetből, a második viszont 
hosszabb ideig fennmarad, és 
lényegében ez jelenti a védel-
met az újabb fertőződés ellen.

Az otthon elvégezhető teszt 
az IgM és az IgG ellenanya-
gok kimutatására alkalmas. 
A tesztet természetesen tesz-
telték: az általa kimutatott 
eredményeket a laboratóriu-
mi eredményekkel hasonlítot-
ták össze, a teszt pontossága 
az elvégzett vizsgálatok alap-
ján megközelíti a 100 száza-
lékot.

Az otthoni Covid-teszt igen 
részletes útmutatóval van 
ellátva, lényegében lépésen-
ként viszi végig a tesztelésen 
a felhasználót. Gyakorlatilag 
az ujjbegyből kell egy csepp 
vért elővarázsolni, amit a pi-
petta megnyomás nélkül fel-

szippant (a kapillaritás erejé-
vel), majd az kerül a tesztcsík 
megfelelő helyére, és a rea-
gens beindítja a tesztelést. 
Egy úgynevezett kontrollcsík 
mindenképpen megjelenik, 
ami igazolja, hogy rendben fo-
lyik a tesztelés, majd tíz perc 
után (de 20 percnél hama-
rább) le kell olvasni az ered-
ményt.

Ha a tesztablakban csak a 
kontroll csík jelenik meg, ak-
kor a szervezetben nincs jelen 
ellenanyag a vírussal szem-
ben. Ha kimutatható valami-
lyen ellenanyag, akkor annak 
lehetséges kombinációi kiol-
vashatók a fertőzés lefolyását 
ábrázoló görbéből.

A Medistus® Antivírus lágypasztilla a fel-
ső légúti fertőzések megelőzésére alkalmas 
orvostechnikai eszköz. Hatóanyaga védőré-
teget képez a garatnyálkahártyán, jelentősen 
megnehezítve a vírusok és baktériumok beha-
tolását és szaporodását.

Hatóanyaga a Kistosyn®  200 kivonat, 
amely 100%-ban természetes, színezék- 
és tartósítószermentés, cukor-, glutén- és 
laktózmentes. Hatékonyságát neves német 
biotechnológiai intézet által végzett in vitro 
tudományos vizsgálatok bizonyítják

A Medistus® Antivírus lágypasztilla 
antivirális hatását több korábbi in vitro teszt-
tel már sikerült alátámasztani, 2020-ban az 
ún. Modified Vaccinia Vírus Ankara (MVA] 
vírussal szemben tesztelték egy németorszá-
gi akkreditált laboratóriumban. Az MVA egy 
burkos vírus. A burkos vírusok közé tartozik 
minden olyan vírus, amelyet egy lipoprotein 
burok (peplon] vesz körül, amely ellenállóbbá 
teszi a vírust a környezeti hatásokkal szem-
ben, és elősegíti a gazdasejthez történő alkal-
mazkodását. A burkos vírusok közé tartoznak 
többek között az influenza vírusok, a herpesz 

vírusok, a HÍV, a ZIKA, az Ebola vírus és a 
SARS koronavírusok SARS-CoV) is.

Az in vitro teszt célja az volt hogy laborató-
riumi körülmények közt igazolja a Medistus® 
Antivirus lágypasztilla hatékonyságát a 
felsőlégúti betegségeket okozó burkos víru-
sokkal szemben.

A laborteszt során a lágypasztilla mű nyál-
lal kevert oldatát kétféle módon is tesztnek ve-
tették alá. Az első, az ún. „clean conditions” 
verzió, amelyben fehérjék hozzáadása nél-
kül, vagyis teljes egészében a vizsgált anyag 
virucid hatását mérik, míg a másik az ún. 
„OECD conditions”, amelyben fehérjék és 
élesztőgombák hozzáadásával, a vizsgált ter-
mék számára megnehezített körülmények 
között végzik el ugyanazt a tesztet. Mindkét 
tesztmetódusban ugyanazon időpontokban 
számolták meg a fennmaradt vírusok számát, 
A „clean conditions”-verzióban már 5 perc 
elteltével igazolódott a Medistus® Antivirus 
lágypasztilla virucid hatása. A kezdeti vírus-
számot 4 log10-gal csökkentette és a vírusokat 
szinte teljes mértékben inaktiválta. A termék 
magas terhelés mellett is 10 perc alatt 99,9%-
kal csökkentette az eredeti vírusszámot.

Egy újabb eszköz a felsőlégúti vírusok ellen
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FÛTÉS
VÍZ – GÁZ

1162 Bp. Szlovák út 106.

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

Nyitva: H-P: 7-17, Szo: 7-12 óráig
KIVITELEZÕKNEK KEDVEZMÉNY! • Ingyenes házhozszállítás

A fenti árak az áfát tartalmazzák!

ø15 SANCO rézcsõ 1.450,-/fm
ø16 „HAKA” (svájci) alubetétes – ötrétegû csõ 250,-/fm
ø15 STEEL press (szénacél) csõ 500,-/fm
ø20 padlófûtéscsõ 320.-/fm

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

Hajdu Z-80 ERP villanybojler 63.100,-
Ariston Velis EVO 80 bojler 79.900,-
REMEHA Tzerra ACE 28kw kombi gázkazán 335.000,-
BAXI Prime 24kw kombi gázkazán 253.700,-

RADECO 550/1250 törölközõszárítós radiátor 20.000,-
MEDO zuhanyfolyóka 690mm 24.500,-

(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: 7:00-16:00

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 számmalMÁR CSAK EGY LAKÁS ELADÓ!

AZONNAL BEKÖLTÖZHETÕ

gyártását és szerelését!

Elérhetőségeink:

www.konyhaolcson.hu
www.arnyaskert.hu

Asztalost keres? 

Tel.: 06 20 310 5215

Beépített szekrények

Vállaljuk:
Konyhabútorok

Gardróbok
Előtetők
Kerti bútorok

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!

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

Eredeti ár: 7500,- Ft Megtakarítás: 1001,- Ft

BIOSYNEX COVID-19 gyorsteszt

Egyéb akciós termékeinket  
keresse további gyógyszertárainkban is: 

• Nagy Lajos király úti Szent Márk Patika, 
1148 Bp., Nagy Lajos király útja 72.

• Kígyó Gyógyszertár,  
2146 Mogyoród, Gödöllői út 18.

• Kígyó Gyógyszertár,  
2100 Gödöllő, Gábor Áron utca 3.

-13
%

6499csak
,-Ft

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

Eredeti ár: 1829,- Ft Megtakarítás: 304,- Ft

Medistus antivirus pasztilla 10x

-16%

Természetes védelem és megelőzés emel-
kedett fertőzésveszély esetén.

1525csak
,-Ft

 COVID-19 otthon elvégezhető gyorsteszt

A fenti hirdetésekben szereplő termékekről részletes ismertető 
szakcikkek találhatók az újság 11. oldalán (lapozzon vissza egyet)

Géza és a Valentin nap
A Kertváros egyik legújabb 

létesítménye, a Sarjú utca 
menti Tanyaudvar igen nép-
szerű volt a látogatók előtt 
– naponta több százan is el-
látogattak oda, míg a veszély-
helyzet miatt el nem kellett 
rendelni a zárlatot. Ám az élet 
a bezárt kapuk mellett sem 
áll meg, még így Valentin nap 
táján sem.

A Tanyaudvar sztárja Gé-
za, a bakkecske. Sajátos arc-
kifejezéssel szerepel sok fel-
vételen, mintha élvezné, ha 
fotózzák. Valentin naphoz kö-
zeledve a nőstény kecskék kö-
rében Géza sajátos udvarlás-

ba kezdett, a felvétel tanúsága 
szerint egyáltalán nem titkol-
ta érzelmeit választottja előtt.

A tanyaudvaron egyébként 
is magas szinten megy a sze-

relem, a birkáknál több jerke 
is megellett, a szopós kisbárá-
nyokkal együtt már alig fér-
nek a ketrecben. Mi lesz még 
itt Valentin után...

A kisgyermeket nevelő szü-
lők munkavállalási aktivitá-
sának növelését célzó, rész-
ben uniós forrásokra alapozó 
pályázat alapján, az építőipari 
árak emelkedése folytán két 
lépcsőben összesen 636,86 
millió forintot kapott a köz-
ponti költségvetésből Nagy-
tarcsa Önkormányzata egy 
saját bölcsőde felépítésére. A 
négy csoportszobás, 56 férő-
helyes, napelemes energia-
rendszerű bölcsi az egykor 
a helyi légvédelmi alakulat 
által használt és már koráb-
ban a Magyar Állam által az 
önkormányzatnak átadott 
telken, a Sztehlo Gábor úton, 
az új lakótelepnél épül fel. A 
munkaterület átadása már 
megtörtént a kivitelezést le-
bonyolító EcoSaving kft. és 
a Falcon Zrt. részére. A tá-
mogatási szerződés szerint a 
szülők ez év októberétől szá-
míthatnak a fenti látványterv 
szerint megvalósuló helyi ön-
kormányzati bölcsire. -izs-or 

Bölcsődét kap Nagytarcsa

Csúszós utakon csak óvatosan

Ebben a mediterrán időjárásban elszokik 
az ember a jeges úton való vezetéstől. Ta-
lán a legfontosabb a pedálok tetejére egy-
egy tojást képzelni, és úgy vezetni, hogy 
azok ne törjenek össze. Az autót a lendü-
lete még akkor is egyenes vonalban tart-
ja, ha netán a kerekek néha nem tapadnak 

az úthoz, és érdemes begyakorolni az el-
lenkormányzást is. A satufék viszont vég-
zetes. A bal oldali képen látható személy-
autó a 3-as útról csúszott le február 11-én 
Gödöllő közelében, a mikrobusz az M3-
as autópályáról bukfencezett le másnap a 
meredek töltés aljára. 


