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ÉTELKISZÁLLÍTÁS
menü és étlapról!
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Tel: 401-0078

ÁLLANDÓ
ÜGYELET!

Használja
KEDVEZMÉNYES

KÁRTYÁJÁT!

1163 Budapest,
Veres Péter út 11.

2. oldal

3. oldal

6. oldal

5. oldal 6. oldal

Nemzeti Összetartozás Napja

Cím: XVI. Veres Péter út 32-34.

Telefon: (1) 403 5894A HÉV ÁLLOMÁS MÖGÖTT

Nyitva tartás: H-P: 8.00-20.00 óráig

Havonta akciós termékek 20-30% kedvezménnyel!

Akciós újságunkat keresse a postaládájában és a Sashalom Patikában!

Hasonlítsa össze patikánk árait más gyógyszertárak áraival!

tzteam.hu
számítástechnika

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

+36-70-941-1982
Tel:

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

A PATAKNÁL

INGYENES KISZÁLLÍTÁS

TÜZÉPTÜZÉP
MAGYAR

2. 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

Szlaukó György

Bp. XVI. Vidámverseny u. 10.

400-0083
06-20/9629-328

Sóder, homok szállítása
Konténeres sittszállítás

Gépi földmunka

TÜZÉP

Tel: 06-30-530-0692

Facebook: Mesterbazis

Akciós termék

Gipszkarton:

Bp. XVI. Veres Péter út 73-75.

ÁLLANDÓ AKCIÓK
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Nyitva: H-P: 7-17 Szo: 8-13

www.mesterbazis.hu

Az akció

a készlet

erejéig tart

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

kiadó a centenáriumi lakótelepen (Összefogás 
sétány) zöldövezeti, 3. emeleti 2 szoba-étkezős, 

gardrobos, 58 nm-es, szép állapotú lakás 
bútorozatlanul.  tel: 06-20-412-6353 (este), 

06-20-9392-658 

ingyenes kertgondozás

Nagytarcsán fáklyás felvonulással emlékeztek meg a 
Tria noni békeszerződés aláírásának 101. évfordulójáról, 
a XVI. kerületben a Trianon emlékműnél tartottak meg-
emlékező ünnepséget, majd másnap egy olyan fél-szé-
kelykapu avatása történt, aminek a másik fele Erdélyben 
kerül felállításra. Beszámolónk a 3. oldalon.

kertvárosi időutazások
a földdel tették egyenlővé 
az engedély nélkül épült házat

Mi a baj Nagytarcsán?
Sportszabotázs
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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

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

1163 Bp. Veres Péter út 35.
borhalo.com/sashalom

Nyerjen ajándékcsomagot

Helytörténeti keresztrejtvény 
a csömöri Auchan támogatásával

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

Kevesen tudják, mennyi pozitív hozadéka volt Trianonnak, 
akár a 16. kerület elődközségei számára is. Két felvidéki menekült 
is díszpolgárságot kapott új lakóhelyén, itteni tevékenységéért. 

Körmendy-Ékes Lajos a magyar érdekekért kiálló nemzetgyűlési 
képviselő volt Csehszlovákiában. 1925-ben kiutasították, Veszprém 
megye főispánja lett, majd nyugdíjasként Mátyásföldön nemcsak a 
település történetét írta meg, de rendkívül sokat tett új lakóhelye 
fejlesztéséért is.

Szintén díszpolgárságot kapott a szomszédos Cinkotán a mene-
kült Tabódy Ida. Nemcsak arról volt nevezetes, hogy …… királynét 
magyar nyelvre oktatta, hanem arról is, hogy 1919-ben a pozsonyi 
tanítóképző igazgatójaként megtagadta az épület átadását a cseh 
karhatalomnak. Végül mégiscsak költözniük kellett. A magyar ál-
lam bérbevette számukra a cinkotai leányárvaházat (az épületben 
jelenleg a Szerb Antal Gimnázium található). A pozsonyi iskola ka-
pujának kulcsát gyászszalaggal átkötve irodája falán őrizte. 1929-
ben ő lett Magyarország első női díszpolgára. Néhány éve teret ne-
veztek el róla Cinkotán, és márványból készült síremléket emeltek 
neki a cinkotai öregtemetőben.

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: AL, ER, IM, KA, MA, MÜ, ŐN, TŐ,
3 betűs szavak: AGA, EME, IDA, ILA, LÁZ, LEN, MÉZ, ROP,
4 betűs szavak: AMAZ, ELON, EMIL, ITAL, MAGA, PITA, REGI,
5 betűs szavak: AGÁTA, ATOMI, DOBÁS, EMELŐ, KORÁL,  
          MEZEI, MÉREG, ÜGETŐ,
7 betűs szavak: ALABAMA, AMARITA, AMERIKA, ARIZONA.

Előző keresztrejtvényünkből: 
1921-ben két rákosszentmihályi lap egymással vitázott, 

keményen és finomabban szúrtak oda a másiknak. Például: 
„mindenki úgy beszél, ahogy TUD, felnőttek oktatásával 
nem foglalkozunk”.

Nyerteseink a következők: Rácz Ilona (Csömör, Határ út), Pécsi 
Rezső Sándorné (1165 Töltény u.), Breier László Gyuláné (Kistarcsa, 
Eperjesi út) és Szakály Anna (1162 Bp. Ida u.). A nyeremények átvé-
telének módját nyerteseinkkel telefonon egyeztetjük.

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

Idén június 21-től július 22-
ig tartózkodik a Nap a Rák je-
gyében. A csillagászati nyár 
megkezdődik és kellemesnek 
ígérkezik, de azért néhány 
kellemetlen meglepetés ér-
het bennünket. 
Most, hogy vég-
re a világjárvány 
lecsengőben van 
mifelénk, felsza-
badultabban él-
vezhetjük az életet. Persze a 
túlzásokba eséseknek mindig 
ára van, ezért érdemes meg-
fontolni minden lényeges dön-
tésünket. 

A Rák ember lelke akkor 
van igazán rendben, ha azt ér-
zi, hogy szükség van rá. Ezért 
áll tulajdonképpen közel hoz-
zá a gondoskodás. Ezt persze 
úgy lehet a legpozitívabban 
megélni, hogy a másik ember 
jól érezze magát benne. Tehát 
amit teszek, az teljesen az 
ő érdekeit tartsa szem előtt. 
Sokan abba a tévedésbe es-
nek, hogy úgy gondoskodnak, 
ahogy önmaguknak megfelel, 
néha oly módon, hogy a külvi-
lág felé ezzel elismerést vált-
sanak ki. Olyan emberekről, 
akik felnőttek, így cselekvő-
képesek, már igazság szerint 
nem is gondoskodunk, csak 
megteszünk valamit helyet-
tük. Ilyen esetben az van, 
hogy cserébe elvárunk va-
lamit, és ha ez nem teljesül, 
akkor konfliktus helyzetbe 
kerülünk. 

A gondoskodás valójában 
egy elvárások nélküli cseleke-
det, melyben alárendelődünk 
egy gyengébb egyénnek, egy 
rászorulónak, legyen az kis-
gyerek vagy egy beteg ember. 
Sok honfitársunknál annyira 
erős a belső késztetés a gon-
doskodásra, hogy háziállato-
kat tart. Mielőtt az állatbará-
tok megköveznének, ki kell 
jelentenem, hogy semmi ba-
jom nincs az állatokkal. Azt 
viszont el kell mondanom, 
hogy a lakásban tartott állat 
mindig a tulajdonos problé-
máit tükrözi. Nem célom min-
den háziállat jelzését leírni, 
mivel ez meghaladná a rovat 
terjedelmét. 

Csak érdekességképpen 
leírom két leggyakoribb há-
ziállatunk szimbolikus jelen-
tését. A macska a szeszélyes, 
öntörvényű nő, a kutya pe-
dig a hűséges férfi analógiá-
ja. A Rák ember változékony, 
mint a Hold, gyakran kerül 
hangulatai befolyása alá. Ha 
érzelmileg motivált, akkor 
minden cselekedetének nő a 
hatékonysága. Könnyen meg-
sértődik és sérelmein hosszú 
ideig rágódik. A feldolgozat-
lan negatív érzelmek kihatás-
sal lehetnek az emésztésére, 
főleg a gyomor területe érzé-
kenyebb a többi emberénél. 
Sokszor meghátrál, visszavo-

Az asztrológus gondolatai

nul, kivárásra játszik, mert 
tudja, hogy eljön az ő ideje is. 
Passzivitása mögött megbúj-
va tudja, hogy mit akar, de 
ez mások számára többnyire 
csak az utolsó pillanatban de-
rül ki.

A Rák uralkodó planétája 
a Hold, csillagászatilag a Föld 

egyetlen kísérő-
je, Naprendsze-
rünk egyik óriás 
holdja, nagyság 
szerint az ötödik. 
A 20. század má-

sodik felében, pontosabban 
1959-től az űrtechnika fejlő-
dése következtében űrszon-
dákkal kezdték kutatni a Hold 
felszínét. Nagy versengés volt 
az akkori USA és a Szovjet-
unió között ezen a téren is. 
Elsőre a szovjet Luna űrszon-
dák szálltak le a Holdra, majd 
az USA az Apolló program 
keretében 1969. július 21-én 
a Rák jegy utolsó napján két 
űrhajós, Neil Armstrong és 
Edwin Aldrin kiléptek a Hold 
felszínére. 

Máig összesen 12 ameri-
kai űrhajós járt a Holdon. Az 
Apolló program megszűnt és 
volt néhány év kimaradás a 
Holdkutatásban, de aztán a 
90’-es években folytatódott és 
napjainkig is tart ez a folya-
mat. Már Japán, Kína, India 
és Izrael, illetve az Európai 
Űrügynökség is küldözge-
ti a különféle űrszondákat 
a Holdra. Tervben van egy 
holdbázis kiépítése is, amely 
tervet a COVID-19 járvány 
hátráltat. Az ENSZ égisze 
alatt kidolgoztak egy „Világűr 
egyezményt” is, mely jogilag 
a tengerek nemzetközi vizei 
státuszához tette hasonlatos-
sá a földönkívüli területeket.  

Van egy olyan gyanúm, 
hogy az űregyezmények be-
tartása most is sántít, és a 
Hold jövőbeni kolonizálása 
inkább növelni fogja a nagy-
hatalmak közötti feszültséget. 
A Föld körüli pályán keringő 
műholdak többsége katonai 
célt szolgál, bár kétségtele-
nül fontosak a távközlési és 
meteorológiai objektumok is. 
Mikor befejeződik a tevékeny-
ségük, űrszemétként keringe-
nek a Föld körül, és jó eséllyel 
majd visszazuhannak. Csak 
reménykedhetünk, hogy még 
becsapódásuk előtt elégnek 
a légkörben, és nem tesznek 
kárt bennünk.

A Hold nem csak egy égi-
test. Szimbolikusan az ember 
lelkiségét tükrözi és a szü-
letési képletben jelzi azt az 
életterületet, ahol e tulajdon-
ságunkat a legharmonikusab-
ban megvalósíthatjuk.

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

Vigyázzanak magukra és 
egymásra!       

Tóth Sándor

Asztrológiai útmutató  
a Rák jegyében

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!)

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!
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 3.200,-
Vegyesméz 1

Hársméz

.750,-
Napraforgó méz 1.650,-

2.500,-
Repce (krém)méz 2.000,-
Napraforgó (krém) 2.000,- Online rendeléskor

bankkártyával is fizethet!

www.termeloimagyarmez.hu

Marci bácsi méhészete

Ingyenes házhozszállítás*

Filmforgató tábor kamaszoknak
Rengeteg tábor szól az alsósoknak, de a felsősök és közép-

iskolások jóval kevesebből választhatnak. Utóbbiakat, a 11-17 
éveseket hívja jó hangulatú csapatmunkára immár 20 éve a 
filmforgató médiatábor. A mátyásföldi kertes villában augusz-
tus 2-6. között 9.00-17.00-ig zajlik a program sok kommuni-
kációs játékkal, helyzetgyakorlattal és rövidfilmforgatással. A 
munkát drámapedagógus és filmes szakemberek segítik. Nem 
a technika lesz középpontban, inkább a csoportban alkotás, a 
közösségi élmény a cél.

Részvételi díj: 33.000 Ft ebéddel, 3000 Ft kedvezmény 
nagycsaládosoknak vagy testvérrel érkezőknek. Információ: 
20/9310-800; email: mediatabor@gmail.com

Kertvárosi Időutazások
Több új városnézéssel várjuk a nyári szünet előtt a kulturá-

lis csemegékre vagy csak kellemes időtöltésre vágyókat.
Június 20-án, vasárnap 14.00 MINDEN JÓT, ELVTÁRSAK! 
Szovjet katonaság a Kertvárosban. 30 éve zajlott a kivonulás. 
Séta három egykori laktanyában, a Lándzsán, a reptériben és 
a főparancsnokságon, az Erzsébet-ligetben. Mi hol volt? Helyi 
legendák, kutatások, fotók. (A laktanyák ma lakó- és ipari öve-
zetek.)
23-án, szerdán 13.00 FALU A VÁROSBAN. Kertvárosi Tanya-
udvar, háztáji állatok, cinkotai tájház, életmód. Faggyúszap-
pant szagolunk. Védettségi igazolvány szükséges.
25-én, pénteken 19.00-21.00 NAPLEMENTE A KILÁTÓBÓL: 
könnyű esti séta a mátyásföldi villanegyedben, és naplemen-
tés kilátás a budai hegyekre a Reformátorok teréről.
27-én, vasárnap 16.00 SZENTMIHÁLYI ZSIDÓ EMLÉKEK. 
Kereskedők, ipa-
rosok, művészek 
- történetek a te-
lepülés felvirá-
goztatóiról, ima-
ház maradványa, 
domb or mű ve s 
emléktábla az 
elhurcoltak em-
lékére, bezárt te-
mető. Séta dr. Goldberger Tamással, a Szilánk(-ok) c. könyv 
szerzőjével. Képünkön: Emléktábla az egykori rákosszentmi-
hályi zsidó imaház falán
Július 3-án, szombaton 14.00 MÁTYÁSFÖLD LEGSZEBB 
VILLÁI I. A Pilóta utca védett villái, templomok, Dozzi-villa 
(kívülről).

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

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

Részletes program Kertvárosi Időutazó facebook oldalán 
vagy hírlevélben. Benedek Ágnes

Eladó ingatlanok
A XVI. kerületi Önkormányzat  

a következő ingatlanokat hirdeti
• Gondnok utca 23. fszt. 4. szám alatt 25 m2-es, felújítan-
dó kis lakás eladó, víz, villany bevezetve, csatorna van, gáz 
beköthető, 11.600.000 Ft + Áfa
• Asztag u 10. szám alatti eladó telek 1023 m2, 27 559 055 
Ft + Áfa (víz, gáz, villany van, csatorna nincs)
• Csobogó utca 1. szám alatti eladó telek 1786 m2, 
47 322 835 Ft Ft + Áfa (víz, gáz, csatorna van, villany épül/
van)
• Fehérsas u. 19/B fszt. 1. alatt 54 m2-es, teljes felújítás-
ra szoruló társasházi lakás eladó (víz, villany, gáz van, 
a szennyvíz elvezetése a közcsatornába történik), ára: 
22.200.000 Ft + Áfa.
• Eladó telek az Emlékkő utcában, 17.723 m2, 

300.000.000 Ft, víz, villany, gáz, csatorna közművesítési 
kötelezettséggel.
• Csobogó utca 2. szám alatti eladó telek 1427 m2, 
37 559 055 Ft Ft + Áfa (víz, gáz, villany, csatorna van)
• Eladó pincecsoport a Rákosi út 87. szám alatt, 82 m2, víz 
(a menekülő lépcsőtérben), villany van, gáz, csatorna nincs, 
6 700 000 Ft
• Krenedits utca 3. eladó ingatlan (a volt Világ Mozi épü-
lete a REAL üzlet mögött) 849 m2, víz, villany, gáz, csatorna 
van, 58.678.000 Ft
• Eladó telek a Rovás utcában, 224 m2 10.800.000 Ft (víz, 
villany, gáz, csatorna van).
• Kiadó pavilon az Egyenes u. 26. szám alatt, 64.236 Ft + 
Áfa
• Bérbe adó a 1161 Thököly u. 120. alatti 1143 nm-es tel-
ken lévő 192 nm-es, nem lakáscélú helyiség, felújítási köte-
lezettség mellett, összközműves – 300.000 Ft + Áfa
• Eladó telek Margit u. – Sarjú utca, 35.606 m2, 
295.000.000 Ft + Áfa, víz, villany, gáz van, csatorna nincs.

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

A földdel tették egyenlővé 
az engedély nélkül épült házat

Az egész kerületben nagy felháborodást okozott, amikor az 
árpádföldi Suba utca folytatásában, mezőgazdasági külterü-
leten felépült a fenti képen látható ház. Mi 2019 januárjában 
írtunk erről, akkor készült a fenti kép is. A mezőgazdasági 
földdarab tulajdonosa az ELMŰ-től megrendelte a telek villa-
mosítását (ami egyébként jogában állt), földkábelen odavezet-
ték az áramot a parcella sarkába, majd jött az építkezés. Hiába 
jelezték a környékbeliek szinte azonnal, hogy mit művelnek itt 
a határban, az építkezés leállítására nem volt jogi lehetőség, és 
így fel is épült a ház.

Az építési hatóság természetesen papíron próbálta ezt meg-
akadályozni, és csak annyit ért el, hogy az ügy bírósági szakba 
került, A részleteket nem ismerjük, csak azt tudjuk, amit Ko-
vács Péter polgármester a közelmúltban a videointerjújában el-
mondott: az ítélet szerint helyre kell állítani az eredeti állapotot.

Az ítélet végrehajtásának joga érdekes módon a Nemzeti 
Adó és Vámhivatal végrehajtóira tartozik, mert a jogszabályok 
szerint az építési szabálytalanságok megszüntetése az ő fel-
adatuk. Ebben az esetben nagyon humánusan jártak el, mivel 
az engedély nélküli építtetőnek megengedték, hogy a házból 
kibontsa a nyílászárókat, leszedje a tetőt, és kivegye az összes, 
még hasznosítható anyagot.

Utána viszont jött a bontógép, és kíméletlenül ledöntötte a 
falakat, majd a beton alapnak esett neki bontókalapáccsal, és 
amint felgyűlt a törmelék, teherautóra rakodták, és vitték a 
sitt-telepre. Valóban helyreállították az eredeti állapotot, mint 
az a lenti képen látszik: a ház egykori helyén ott parkol az a 
két autó, és körös körül ott vannak az egykori ház berendezési 
tárgyai a csillártól a hűtőig – hirdetve, hogy: Így járhat min-
denki, aki semmibe veszi az építési szabályokat!

A Trianoni békeszerző-
dés aláírásának 101. évfor-
dulója alkalmából több jeles 
eseményre is sor került a 
Kertvárosban. Június 3-án a 
Csíkszentmihály téren (ahol 
a hét vezér szobrai is áll-
nak) Antal Tibor székely fa-
faragó és vőfély nekilátott 
egy fél székelykapu felállí-
tásának, ami az elszakított-
ság olyan jelképét hordoz-
za, hogy a kapu másik fele 
Csíkszentmihályon kerül fel-
állításra és felavatásra.

Másnap, a szerződés alá-
írásának évfordulóján a Bu-
dapesti út és József utca talál-
kozásánál található Trianon 
emlékműnél tarthattunk 
végre egy amolyan járvány 
előttit idéző ünnepséget: nem 
voltak maszkok, és az idővel 
sem kellett kufárkodni, hogy 
kicselezzük a terjedni vágyó 
vírust.

A Himnusz a Szent Cecí-
lia kórus közreműködésével 
csendült fel, majd Szatmáry 
Kristóf országgyűlési képvi-
selő mondott nagyívű beszé-
det az országcsonkító béke-
szerződésről. Felidézte, hogy 
vajon százegy évvel ezelőtt 
hányan gondolták azt, hogy 
a magyar nemzet hétfelé sza-
kítván megél-e ennyi időt a 
Kárpát-medencében... Pedig 
most itt vagyunk, és ott van-
nak a határon túli honfitársak 
is. Manapság különös aggoda-
lommal fogadják egyesek, ha 
azt mondjuk: ez csak azért 
alakulhatott így, mert ennek 
a népnek bizonyára küldetése 
van itt a Kárpát-medencében.

Újabb kutatások azt is fel-
vetik, hogy a magyarság nem 
ezer, hanem talán 1400 évvel 
ezelőtt is itt volt már, és itt tu-
lajdonképpen mindegy, hogy 
az ősi magyarokra, a szittyák-
ra gondolunk-e, a sztyeppei 
népek egy csoportja lelt itt ha-
zára, és ez akár megerősítheti 
a magyarság és a székelység 
összetartozását, akik Csaba 
királyfi csodálatos legendájá-
val a szívükben élnek, és ma 
talán büntetlenül beszélhet-
nek is erről.

Különös dolog, hogy ha-
táron túli magyarság sorsa 
milyen furcsa dimenzióba is 
hozza a jobboldali és a balol-
dali pártokat, pártszövetsége-
ket. Mert nem lehet elfelejteni 
azt az uszítást, hazudozást, 
ami a baloldal irányából jött a 
gyurcsányi időszakban, ami-
kor a határon túliak állampol-
gársága volt a szavazás tétje. 
Nagyon erősen elgondolkod-

tató, hogy a baloldal jeles kép-
viselői sem akkor, sem most 
nem tudnak mit kezdeni Tri-
anonnal, a határon túli ma-
gyarság ügyével. De a 2005-
ös népszavazás alkalmával 
és most is ugyanaz a baloldal 
vezére, és egy tisztességes, 
nemzeti érzésű embernek 
erősen el kell gondolkodnia 
azon, szabad-e egy ilyen koa-
líciót támogatni.

A Trianoni béke által oko-
zott sebek fájnak, de hinni 
kell abban, hogy ezek a se-
bek be fognak gyógyulni, és 
talán majd a mi gyerekeink, 
unokáink lesznek majd a jövő 
térképrajzolói – zárta beszé-
dét a Kertváros országgyűlési 
képviselője.

Kovács Péter polgármester 
a Trianont megtagadó Nem-
nem-soha fordulatra építet-
te fel beszédét, amit írás-
ban aligha lehet visszaadni 
(aki megnézné, megtalálja a 
Youtube-on a TRIANON MEG-
EMLÉKEZÉS BP. XVI. 2021.06.04. 
címre keresve a 20. percnél), 
majd kiemelte, hogy a Nem-
zeti Összetartozás Napja a 
békeszerződés miatti csügge-
dést, siránkozást, kesergést a 
Kárpát-medencei magyarság 
összetartozásának ünnepévé 
változtatta át.

Ezt követően Erdő Zoltán 
klarinétművész szólaltatta 
meg az ősi magyar tárogatót, 
Lisztes Jenő cimbalomművész 
kíséretével, majd Szabó Sípos 
Barnabás színművész sza-
valta el Wass Albert Üzenet 
haza című versét. Utána a Li-
get Táncakadémia vezetői és 
táncosai következtek, Farkas 
Fanni és Kiss Balázs koreo-
gráfiájára szatmári és kalota-
szegi táncokat adtak elő. Vé-
gezetül a Szent Cecília kórus 
küzdött meg a Csík zenekar 
Hazám-hazám című dalával, 
majd az esemény résztvevői 
égő gyertyákat helyeztek el 
az emlékmű talapzatán.

A székelykapu felavatására 
június 5-én, vasárnap délelőtt 
került sor a XVI. kerület erdé-
lyi testvértelepülésének nevét 
viselő  Csíkszentmihály téren. 
Az avatáson beszédet mondott 
Szatmáry Kristóf országgyű-
lési képviselő, Kovács Péter 
polgármester és Izsák Szé-
kely Lóránt, Csíkszentmihály 
polgármestere. 

Szót kapott a székelykapu 
alkotója, Antal Tibor is, aki el-
mondta, hogy a kapu jelképe-
sen elválasztja a kinti világot a 
bentitől, itt pedig az elválasz-
tottság jelképét teremti meg az 
erdélyi székelyek és a magya-
rok között, s figyelmeztetőleg 
véste fel rá Wass Albert mon-
datát: Együtt erő vagyunk, 
szerteszét gyöngeség. Ez le-

Nemzeti Összetartozás Napja

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő beszédet mond a Trianon emlékműnél

Kalotaszegi táncok a Liget Táncakadémia előadásában

Az elszakítottságot jelképező fél-székelykapu

KÖnyvbemutató. Váradi 
Anna Idővándor című köny-
vének bemutatójára kerül sor 
június 19-én, szombaton 16 
órai kezdettel a Szent Mihály 
templom közösségi termében. 
A Szentmihályi esték sorozat 
rendezvényének beszélgetés 
koordinátora dr. Horváth At-
tila jogtörténész, alkotmány-
bíró, közreműködő vendég 
Varga Laura és Varga Levente 
népi énekesek.

Minden magyar számít – kiállítás a Reformátorok terén

gyen a jelmondata testvérvá-
rosi kapcsolatunknak.

A székelykapu avatását kö-
vetően nyílt meg egy impo-
záns kiállítás a Reformátorok 
terén, aminek a szervezők a 
Minden magyar számít el-
nevezést adták. Harminckét 
határon túli magyar ember 
bemutatása történt itt meg, 
s vélhetőleg az ellen kíván-
tak fellépni, hogy a trianoni 
határokon kívül rekedt hon-
fitársainkat a köznyelvben 
ukránnak, románnak, stb. 
titulálják. A tárlat bemutatja 
őket, mint határon kívül élő 
mindennapi magyar embere-
ket. Reméljük, hogy ez is se-
gít véget vetni ennek a bántó 
figyelmetlenségnek. 

Ferenci Zoltán
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SALVUS AKCIÓ!

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 sü-
tött pékáru, lágyfagylalt többféle ízben a piac szom-
szédságában, a Thököly út sarkán, a Sashalmi 
Csemegében, amely minden nap (vasárnap és ün-
nepnapokon is) várja vásárlóit friss pékáruval, tej-
termékekkel és felvágottakkal reggel 7-től este 9-ig.

Edények 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. Asztali abroszok (ke-
rek és ovális is), viaszosvásznak, kívánt méret szerint. Ön-
tapadós tapéták: fa, márvány, tégla és dekor mintázattal. 
UV-védő sima és sötétítő üvegtapéták. Ágyneműk és továb-
bi akciós termékek. Kínálatunkban minőségi inox edények, 
serpenyők és bográcsok is kaphatók! Várja új és régi vásár-
lóit a Kiss Varázs. Tel: 06-30-525-5720

Sült halaK a haláruSnál

Kertvárosi Hal árus a Sashalmi piacon, állandóan változó 
friss termékekkel, hal salátákkal. A pultnál az ínyencek 
megkóstolhatják a fantasztikusan finom halsalátákat, 
mint a mustáros heringsaláta, céklás heringsaláta vagy 
a lazackrém. Kapható természetesen pontyszelet, pat-
kó, pontyfilé, lazac, pisztráng, tőkehal szűzpecsenye, va-
lamint sokféle füstölt halféleség, fagyasztott rák, csiga, 
kagyló. Az üzlet a megszokott helyen található a piacon. 

Újra kapható frissen sült hal a Kertvárosi Halárus-
nál, töbek között hekk, keszeg, pisztráng, ponty, tő-
kehal és lazac. Helyben fogyasztásra és elvitelre is!

Halárus a piacon

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
Ballagási, esküvői csokrok, kegyeleti koszorúk, virágpalánták is 
MINDEN NAP (VASÁRNAP ÉS HÉTFŐN IS) NYITVA! Bankkártyával is fizethet.

Üvegek, tükrök, képkeretek nagy választékban, 
Thermoüveg-készítés, üvegcsiszolás, ragasztott 
és edzett biztonsági üvegek készítése, egyedi 
zuhanykabinok és üvegkorlátok, drótüvegek, 
festett konyhahátfal üvegek sokféle színben. Ki-
sebb munkák megvárhatók. 1163 Thököly út 
12. Tel: 06-30- 325-9102 • Nyitva: H-P 8-16-ig 
• www.pannonüveg.hu

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
Minőségi zoknik, fehérneműk felnőt-
teknek és gyerekeknek. Női nadrágok 
többféle anyagból és fazonban. Férfi-női 
szabadidő nadrágok, „cicanacik”. Indiai, 
indonéz ruhák, nadrágok, lenge blúzok, 
nyári ruhák. Mellények, kardigánok, bo-
lerók. Boka-, térd-, combfixek és haris-
nyák. Nálunk bankkártyával is fizethet! Vasárnap is várjuk!

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

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)

Nyári nyitva tartás:  
Cs: 8-15, P: 7-16,  

Szo: 7-13, V-Sze: zárva

Alternatív gyepgazdálkodás

Az újfajta gyepgazdálkodás célja, hogy Csömörön és környezetében a gazdagon 
virágzó vadnövények megmaradjanak és szaporodjanak

Csömörön több helyen az önkormányzati 
fenntartású gyepes területeken idén is csök-
kentik a kaszálások számát, illetve egyes zöld-
területeken teljesen el is hagyják azt. 

Az újfajta gyepgazdálkodás célja, hogy a te-
lepülésen és a környezetében még gazdagon 
virágzó vadnövények megmaradjanak és sza-
porodjanak. A kevesebb kaszálás miatt a vad-
virágok meg tudnak erősödni, hosszabb ide-
ig virágozhatnak, és magot is képesek hozni. 
A színes vadvirágok és a kevésbé bolygatott 
zöldfelületek élő- és táplálkozóhelyet biztosíta-
nak a rovarvilág, a méhek, a szöcskék, a lep-

kék, a katicák vagy a kabócák számára. Ezek 
a rovarok pedig az énekesmadarak (cinegék, 
pintyek, rigók, füzikék, poszáták, csuszkák) 
részére jelentenek táplálékot. Számunkra pe-
dig a nyíló vadvirágok szemet gyönyörködtető 
látványt nyújtanak tavasztól őszig.

Az önkormányzat az elmúlt időszakban 
több, a témához kapcsolód programot hirde-
tett meg, így például az óvodában méhecske-
hoteleket helyeztek el, illetve a lakókat is arra 
biztatják, hogy a kiskertekben alakítsanak ki 
olyan helyet, mely a vadvirágok, és a méhek 
számára nyújt otthont.

A Csömöri Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet közterület-
felügyelő munkakör 

betöltésére.
A pályázatról (munkakör, feltételek, csatolandó 

iratok, a pályázat benyújtásának módja, 
elbírálása) további részletek a www.csomor.hu 
álláshirdetések menüpontja alatt érhetőek el.

Főépítészt keres a Csömöri Önkormányzat
Csömör Nagyközség Önkormányzata a fő-

építészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 
15.) Kormányrendelet alapján

pályázatot hirdet  
megbízási szerződés keretében 

főépítész 
munkakör betöltésére.

A munkavégzés ideje: heti 1 munkanap

A pályázat benyújtásának határideje:  
2021. június 21.

A pályázat speciális feltételei:
• szakirányú felsőfokú végzettség, épí-

tész-mesterképzési szakon szerzett okleveles 
építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szak-
képzettség, vagy

• településmérnöki mesterképzési 
szakon szerzett okleveles település- mérnők, 
vagy azzal egyenértékű szakképzettség

• főépítészi vizsga
• legalább 5 éves szakmai gyakorlat

• a főépítészi tevékenységről szóló 
190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 6. § (1) és 
(3) bekezdéseiben leírt összeférhetetlenség-
nek való megfelelés

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Benkó Gábor műszaki osztályve-
zető nyújt, a 06-28/544-030-as telefonszámon.

A részletes pályázati kiírás megtalálható 
a www.csomor.hu honlapon, ahol a pályázni 
szándékozó a munkáltatóval kapcsolatban to-
vábbi információt is szerezhet.

Virágszőnyeges Úrnapi körmenet Mi a baj Nagytarcsán?

Kinőtték az önkormányzati óvodát
A képen látható óvoda Nagy-

tarcsa önkormányzati óvodá-
ja, ami nemrég készült el, de 
máris kinőtte a település. Az 
óvodába járatás a jogszabály 
szerint kötelező a szülők szá-
mára, és ezért a jelentkezők 
felvételét biztosítani is kell.

Nagytarcsán az idei év 
elején 364 óvodás korú gyer-
mek élt, közülük több mint 
kétszázan járnak az önkor-
mányzati óvoda szép, két-
szintes épületébe. Ősztől egy 
újabb csoportra való gyermek 
felvételét kell megoldani, és 
ennek egyetlen módja, ha az 
óvoda előtti parkoló területé-
re, ideiglenes jelleggel, egy 
úgynevezett mobil óvodát te-
lepítenek. Ez nem teljesen is-
meretlen megoldás, hiszen az 
iskola átépítése során is mobil 
tantermeket kellett telepíteni, 
sőt a községi védőnők most is 
egy konténerházban dolgoz-
nak a grund közelében.

A középső képen egy mobil 
óvoda látható, ami fűtéssel, 
világítással, vizesblokkal fel 
van szerelve, sőt légkondici-
onáló is van benne, nehogy 
túlmelegedjen a napsütés-
ben. Ilyen jellegű konténer-
ben működik majd az újabb 
nagytarcsai óvodás csoport a 
Csillagszem óvoda parkolójá-

ban, ami azért is jó megoldás, 
mert az ide járó gyerekek is 
használni tudják az udvari já-
tékokat. Bár az építmény ide-
iglenes, a telepítés mégis en-
gedélyköteles, és az új csoport 
várhatóan szeptemberben 
kezdi meg működését.

Nagytarcsa lakosságszáma igen dinamiku-
san növekszik, ami főként az új beköltözők-
nek köszönhető, akik itt vásároltak újonnan 
épített lakást vagy házat. Idén eddig több mint 
200 lakcímbejelentés történt, tehát ennyien 
költöztek új lakóként Nagytarcsára.

Az újonnan beköltözőknek gyakran fogal-
muk sincs arról, hogy milyen települést vá-
lasztottak lakóhelyüknek. Van-e itt elegendő 
óvodai, bölcsődei férőhely, milyen lehetőségek 
vannak az iskolában, van-e bolt a közelben, mi-
lyenek a művelődési lehetőségek, milyen szín-
vonalú és biztonságú a közműhálózat, és így to-
vább. Nem ritkaság, hogy az új nagytarcsaiak 
sajátos stílusban adnak hangot elégedetlensé-
güknek, s az önkormányzatot okolják azért, 
mert késve lát a problémák megoldásához.

A vállalkozók egyre-másra építik az új há-
zakat, és amint lehet, el is adják azokat. Az 
önkormányzatnak nincs építésügye, mert az 
átkerült a Kormányhivatalhoz. Így arról sem 
lehet tudni, hogy hány új ház épül, hány lak-
hatási engedélyt adtak ki, hány újabb lakos ér-
kezése várható, akiknek nyilván igényük lesz 
óvodára, iskolára, számos egyéb közszolgál-
tatásra – ezt csak akkor tudja meg az önkor-
mányzat, amikor már beköltöztek, s bemen-
nek a hivatalba bejelentkezni.

Nyilván az lenne a jó, ha az újonnan beköl-
tözők az ingatlan megvétele előtt gondosan 
tájékozódnának a község lehetőségeiről, a vár-
ható problémákról. Közös gondolkodással kel-
lene úrrá lenni ezeken a gondokon. (F)

Kulturális szintet lépett Nagytarcsa
A Közművelődésről szóló 

törvény értelmében a ötezer 
főt elérő lakosságszám nagy 
változásokat hoz a település 
életébe. Nagytarcsa lélekszá-
ma nemrég átlépte ezt a határt 
– mondja Ancsin László jegy-
ző – így közművelődési refe-
renst kellett alkalmaznunk, 
Hubai Szilvia személyében.

– Miben változik Nagytar-
csa közművelődése? – kér-
deztük a közművelődési refe-
renst.

– A létszám átlépése azzal 
jár, hogy az önkormányzat-
nak úgynevezett közösségi 
színteret kell fenntartania. 
Tudnivaló, hogy eddig a tele-
pülésen a programokat külön-
féle civil szervezetek szervez-
ték, az önkormányzat pedig 
ezeket támogatásban részesí-
tette. Mostantól saját szerve-
zésben történnek meg ezek 
az események, természetesen 
úgy, hogy számítunk az eddi-
gi szervező egyesületek támo-
gatására.

– Mit jelent a közösségi 
színtér, itt egy művelődési 
házra kell gondolni?

– Nem, a művelődési ház 
már egy magasabb szintet je-
lent. Közösségi színtér eddig 
is volt a községben, mégpedig 
a Táncsics Művelődési Ház. 

Nagytarcsa új közösségi színtere, a HeMo, a korábbi 
Helyőrségi Klub, ami önkormányzati tulajdonba került, 
és alapos felújításon esett át

Ezt az önkormányzat bérelte 
az egyik kereskedelmi lánc-
tól, aminek a tulajdonában 
áll, és itt tartották a rendezvé-
nyeket a civil szervezetek.

Az új helyszín az önkor-
mányzat tulajdonában álló 
volt Helyőrségi Klub, a HeMo. 
Itt már befejeződött a felújítás, 
és csak bizonyos engedélyek-
re várunk. Ez lényegében egy 
nagy terem, színpaddal, és a 
szükséges kiszolgáló helyisé-
gekkel. Ide tervezzük a ren-
dezvényeket a pandémia el-
múltával.

– Gondolom Szent István 
nap lesz az első rendezvény...

– Nem, hiszen június 4-én, 
az Összetartozás napján már 

szerveztünk egy fáklyás fel-
vonulást Nagytarcsán. Egyéb-
ként nagyon fontosnak tar-
tom, hogy a civil szervezetek 
továbbra is részt vegyenek a 
programjainkban, viszont az 
önkormányzat most már kez-
deményezője és koordinátora 
szeretne lenni az itteni ren-
dezvényeknek, programok-
nak.

– A változás egyébként a 
községi könyvtárat is érinti, 
ami eddig közösségi szolgál-
tató rendszerben a Pest me-
gyei könyvtárhoz tartozott, de 
mivel szintet léptünk a lélek-
számban, jövő januártól önál-
ló intézményként működik a 
továbbiakban. (Ferenci)

Teljesen megtelt óvodással a kétszintes épület, emiatt 
konténer-oviban kell új csoportot indítani

Minden évben hagyományosan virágszőnyeges körmenettel ünneplik Csömörön 
az Úrnapját. Idén, június 6-án, a délelőtti szentmise után a tavalyihoz hasonlóan 
rövidített útvonalon tartották meg az ünnepet.

Újabb sikeres babaruhabörze
Miután szerencsésen kikeveredtünk a Covid-járvány har-

madik hullámából, újra meg lehetett rendezni a babaruha-
börzést a Sashalmi piacon. Erre június 6-án, vasárnap került 
sor, amikor az Öko-piac részét és a NemPiskóta étkezde előt-
ti területeket éppen nem használja senki. Mint Irsai-Brenner 
Bernadettől, a rendezvény szervezőjétől megtudtuk, összesen 
80 asztalra volt érdeklődés, ami azt jelenti, hogy 160 család 
feleslegessé vált holmijaiból lehetett válogatni a gyönyörű 
koranyári időben. Érdeklődő is volt bőven, bár aki kijött árul-
ni, az is nyilván körülnézett mások kínálatában, hiszen a gye-
rekek úgyis mindent mindig kinőnek, jól jön a pótlás. Mint 
a szervezőtől megtudtuk, a következő börze ősszel várható, 
ezeknek a rendezvényeknek pedig olyan híre ment, hogy más 
kerületek is felkérték hasonló alkalmak szervezésére.
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egyedi, rugalmas

megállapodásokkal!
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20 éves tapasztalat

ár- és helyismeret

biztonságos közvetítés

állandó kapcsolattartás

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 SKype oKtatáS: interak-
tív órák, szóbeli vagy írásbeli, tesóval 
csatlakozva olcsóbb, 60/90 perces 
órák; oktatás szombaton vagy vasárnap 
délután, általános iskolásoknak – napi 
használatban tartott felsőfokú angol 
tudással. Niki: 06-30-422-0037

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

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

AngOL nyelvoktatást vállalok kedvez-
ményes áron, kicsiknek és nagyoknak, 
igény szerint házhoz megyek, vagy on-
line is tartok órát. Tel: 06-30-629-1965

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

Ingatlan, lakás
elcSerélném zuglói 6 lakásos, 
kertes társasházi lakásom. Új építésű, 
belső kétszintes, 2. emeleti, nettó 110 
nm-es. A nappali és a konyha résznél 
erkélyes, 40nm-es nappali, amerikai 
konyhás, beépítettkonyhabútorral, a 
fürdőszoba beépített tükrösszekrényes 
mosdókkal. A fenti szinten 3 
különbejáratú hálószoba, fürdőszoba, 
külön WC, 20 nm-es tetőrésszel. Kizá-
rólagos kerthasználattal, 32 nm-es dup-

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. 6. szám  
2021. június 9.

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 július 14-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.

Állás, munka
IdőSgondozáSt, gyermeK-
felügyeletet vállal nyugdíjas nő 
nagy gyakorlattal a XVI. kerületben, 
esetleg kézügyességet igénylő munka 
is érdekel. Tel: 06-20-397-8179

KertéSz mellé segítőt keresek, lehet 
nyugdíjas is. Tel: 06-70-267-5015

eSztergályoSt keresek min. he-
ti 2-3 napra, min. napi 6 órában mező-
gazdasági gépek gyártásához. Várom 
jelentkezését - akár nyugdíjas kollégákét 
is: lászló Miklós, XIV. Várna utca 15. 
06-1-221-1566, 06-20-967-9443 www.
kalapacsosdaralo.hu

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

Adásvétel
mIndenfajta gyári autó-katalizá-
torokat  vásárolok készpénzben, kód 
alapján. Ingyenes kiszállás és készpén-
zes fizetés. Tel: 06-20-378-3575

gyereKüléS gépkocsiba 18 kg-ig, 
2 db, kedvező áron eladó. Tel: 06-30-
966-4866

Jármű

la garázs + tárolóval, külön albetéttel, 
elektromos kapukkal. Értéke garázzsal 
együtt 110 millió Ft. Kérek Sashalmon, 
Ó-Mátyásföldön, Mátyásföldön a Baross 
Gábor utcáig szuterénes, 3 szobás ker-
tes házat értékegyeztetéssel. Tel: 06-
70-359-0006

Solton, horgászparadicsom központ-
jában, a város szívében 2 szobás, 68 
nm-es családi ház eladó. Telek: 785 nm. 
Garázs, ipari áram, melléképület. Pihe-
nésre, lovaglásra, horgászásra kiváló. 
Tel: 06-30-883-8717, interneten meg-
tekinthető: http://ingatlan.com/32161938

Eltartás, életjáradék

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 (Pintér Judit)

eltartáSI szerződést kötne idős 
nénivel vagy bácsival megbízható, lein-
formálható, többgyermekes házaspár, 
ottlakás nélkül. A feleség háztartásbe-
li, sok szabadidővel, nagy gondozási 
gyakorlattal. Tel: 06-20-2255-674

hogy tudjunk növényeket cserélni! Tel: 
06-30-9212-418 (Pintér Judit)

SzerveS trágya ingyen, akár tíz von-
tatónyi mennyiségben is azonnal elszál-
lítható a Cinkotai Földművelő Szövetke-
zet 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.

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

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

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

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

faKIvágáSt, gallyazáSt vál-
lalunk zöldhulladék elszállítással. Tel: 
06-70-391-0259

KertfenntartáSt, fűnyí-
ráSt, permetezést vállalok. Tel: 06-
20-9412-479

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

Vegyes
nőI Szabó végKIáruSít! Mé-
teráru, kellékek (zipzár, gombok, csip-
kék, cérnák). Kész konfekció (szoknya, 
nadrág, pólók, miderek, gézszoknya, 
felsőkkel), mérethiányosak, minimális 
összegért! Eladó Brother hímzőgép-
monogramozó, programozható, betű-
rendből válogathat. Ára: 150.000 Ft 
Érdeklődni: 06-70-359-0006

vaSútI szabadjeggyel vagy kedvez-
ményes utazási lehetőséggel rendelke-
ző tagok jelentkezését várom belföldi, 
külföldi kirándulások, városlátogatások 
céljából. Vidám programok jó társaság-
ban. Tel: 06-30-9212-418 (Pintér Judit)

vIrágoS kertbarátok klubja keresi 
tagjait! Tegyük szebbé környezetünket, 
ismerjük meg csodálatos évelő- és egy-
nyári virágaink kultúráját! Szaporítsunk, 

gyümÖlcSfáK ápoláSát, met-
szést, permetezést (cseresznyelégy 
ellen is). díszkertek gondozását, fű- és 
sövénynyírást, ápolást, gyomirtást, gé-
pi kaszálást vállalok: 06-70-267-5015

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

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

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

ha tud olyan KIS munKát, amit 
más nem vállal, mi elvégezzük. Kőmű-
ves, burkoló, festő, víz-gáz-villanyszerelő, 
asztalos  szakemberek állnak rendelke-
zésre. Konyhák, fürdőszobák felújítását 
vállaljuk. Kéményépítés. 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, 06-70-340-1001

KőműveSmeSter vállal építést, 
felújítást, burkolást, egyéb építési mun-
kákat. Gyors, igényes munkavégzés 
referenciákkal, ingyenes árajánlat-ké-
szítés. Felelős műszaki vezetést is vál-
lalok. Tel: 06-30-203-4643 ignacz.
erno@freemail.hu

parKettafeKtetéS, átrakás, csi-
szolás, 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

cégünK vállalja a lakossági, 
társasházi és panel lakások víz- és csa-
tornarendszerek kül- és beltéri problé-
máinak teljes körű generálját, kezdve a 
csőtörések, szivárgások, dugulások 
felderítésétől, ezek szakszerű, precíz 
és gyors elhárításáig. Kerti csapok, és 
locsolási vízmérő kiépítése, cseréje. 
Hívjon minket: 20/333-3307 Gonda Ti-
bor, 20/546-8845 Kormos Tibor 

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

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

apróhIrdetéSeK feladáSa. A nyomtatott újságba egy 
lakossági apróhirdetés két egymás utáni lapszámba 3.000 Ft, fel-
adható 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. június 3.

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

Kiadó, bérelne

KIadó a Centenáriumi lakótelepen 
(Összefogás sétány) zöldövezeti, 3. 
emeleti 2 szoba-étkezős, gardrobos, 58 
nm-es szép állapotú lakás bútorozatla-
nul.  Tel: 06-20-412-6353 (este), 06-20-
9392-658 

KIadó! Sashalmon komfortos, búto-
rozott családi háznál különálló garzon, 
külön mérőórák, alacsony rezsi. dolgo-
zó párnak. lakbér + rezsi, plusz egy hó 
kaució.. Tel: 06-30-579-0374

Asztalos munkák
Elõtetõk, pergolák, szaletlik

kocsibeállók, lépcsõk
beépített szekrények

gipszkartonozás és galériák

Amennyiben Ön szeretne, hívjon:

06-20-510-1934

KiAdó a Centenáriumi 
lakótelepen (Összefogás 

sétány) zöldövezeti, 3. emeleti 
2 szoba-étkezős, gardrobos,  

58 nm-es, szép állapotú lakás 
bútorozatlanul.  Tel: 06-20-412-

6353 (este), 06-20-9392-658 

Ingyenes kertgondozás
Méltán vált népszerűvé Kovács Péter polgármester ötlete, mi-
szerint ott kell segíteni a kerület időskorú lakosságán, ahol 
arra a legnagyobb szükség van. Így jött létre a nyugdíjasok 
segítő szolgálata a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet kereté-
ben. A dolog lényege, hogy ha az idős nyugdíjas betelefonál a 
06-20-539-6879-es telefonszámra, akkor előjegyzésbe veszik 
ingyenes kertgondozásra. A Kerületgazda kertészei rövid idő 
alatt hatalmas változásokat képesek előidézni a gyakorta el-
vadult kerületi kertekben, amivel az idős lakó már nehezen 
boldogul. A szolgáltatásra akkora az igény hogy nemrég meg 
kellett duplázni a brigádot, immár négyen, két autóval járják 
a kerületet. Így szezonban igen nagy a kereslet, júniusra már 
alig volt szabad időpont a hónap első hetében.

NYÁRI MUNKALEHETÕSÉG!!!
A Veranda Büfé a 16. kerületben az Erzsébetligeti

Rátonyi Gábor Uszoda és Strand területén mûködõ

Amennyiben hirdetésünk felkeltette a figyelmét, úgy érdeklõdni
lehet személyesen a

(1165 Bp. Újszász u. 43.) nyitvatartási idõben 6.30-18 óráig,
valamint önéletrajzot az címre várjuk.

Veranda Delikát üzletében

info@verandadelikat.hu

büfékbe a nyári nyitvatartás idejére.kollégákat keres

Keresünk: lángos sütõt, palacsinta sütõt,

konyhai kisegítõt, valamint pultost.

AsztRológiAi 
tAnáCsAdás: 

leszületési térkép,  
éves előrejelzés, 

párkapcsolati tanács adás 
képzett asztrológustól.  

Tel: 06-20-397-8179 

Bár több mint a fele hátra-
van még az évből, nyugodtan 
kijelenthetjük, a sportélet leg-
furcsább – legérthetetlenebb 
és legelszomorítóbb – ügyét 
a magyar sportlövők szolgál-
tatták. A március végi indiai 
világkupaversenyen Péni Ist-
ván, a jelenlegi világranglista 
vezető magyar sportlövő há-
rom számban, légpuska egyé-
niben, vegyes párosban és az 
50 méteres összetett számban 
is ezüstérmes tudott lenni. Dé-
nes Eszterrel vegyespárosban 
ráadásul világcsúcsot lőttek. 

A történet itt véget is érhe-
tett volna, de Péni István vé-
gül csapattársa, Pekler Zalán 
kérésére és Sidi Péter hamis 
ígéretére, az eredeti nevezés-
től eltérően mégis elindult a 
csapatversenyben. A magyar 
trió döntőbe jutott, ahol In-
diával mérkőztek volna meg 
az aranyéremért, ám néhány 
perccel a finálé rajtja előtt 
Péni István és Pekler Zalán 
visszaléptek a versenytől. 
Tettük kiváltó oka, hogy Sidi 
Péter nem tartotta be az ígé-
retét, miszerint nem rakja fel 
a szabály szellemének nem 
megfelelő „bipod” eszközt a 
fegyverére. 

A botrány itthon szó sze-
rint „kiverte a biztosítékot”. 
Senki sem értette, hogy a ma-
gyar versenyzők egy rangos 
külföldi verseny döntőjéből 
miért állnak ki lőállásból. A 
dolog ennél azért árnyaltabb, 
aki a sportlövő berkekben is-
merős, az pontosan tudja, a 
Sidi-Péni ellentét Új-Delhinél 
jóval régebbi keltezésű. Egy 
hazai versenyen korábban 
előfordult már a fent említett 
bipoddal kapcsolatban han-
gos szóváltás is, valamint 
Péni István többször is jelezte 
a szövetség felé az őt ért zak-
latásokat. 

A magyar szövetség – mely 
maga is elismerte, hibázott ab-
ban, hogy csapatvezető nélkül 
engedte ki Péniéket Indiába 
–, itthon mindhárom sporto-
lót megrovásban részesítette, 
és három hónapra megvonta 
a Gerevich-ösztöndíjukat. Ez 
a történet már akkor is rossz 
emlék maradt volna, ha ezzel 
a versenyafférrel pont került 
volna a végére, de később ki-
derült, még a versenyek meg-
kezdése előtt történt más is 
Indiában. 

Április elején értesültünk 
róla, hogy az Új-Delhiben 
szerepelt magyar sportlö-
vők egyikének pozitív lett a 
doppingtesztje. Nevet nem 
mondtak, de idő sem maradt 
kitalálni, mert máris jött kö-
vetkező hír: Péni István és 
edző édesapja kikérték az 
indiai szállodájuk biztonsá-
gi kameráinak felvételeit, és 
ezeken jól látszik, hogy már-
cius 18-án miután elhagy-
ták a szobájukat, a válogatott 
melegítőben levő Sidi bement 
oda, és közel háromnegyed 
órát bent tartózkodott. 

A sportrajongók csak kap-
kodták a fejüket: Mi van? Egy 
magyar sportoló bement egy 
csapattársa szobájába annak 
tudta nélkül? Aztán jött a hi-
ányzó láncszem: az Új-Delhi-
ben pozitív doppigmintát szol-

gáltató sportoló Péni István 
volt. Addigra azonban a hazai 
szövetség már felfüggesztette 
Sidi Péter versenyzői enge-
délyét, és fegyelmi eljárást is 
kezdeményeztek a komáromi 
sportlövővel szemben. 

Az indoklás szerint „bizo-
nyított volt” a szabotázs ténye, 
azaz, nem Péni doppingolt, 
hanem valaki doppingszerrel 
„fertőzte meg” a kertvárosi 
sportlövő D vitaminjait. A vi-
taminok a tiltólistán szereplő 
furoszemidet is tartalmaztak, 
amely anyagnak semmi ke-
resnivalója nem volt a vita-
minkapszulákban, ráadásul 
ez a vízhajtó teljesítményja-
vulás helyett inkább szapora 
szívverést okoz, amely rontja 
a versenyzők koncentrációját, 
így a szedése teljesen értel-
metlen a sportlövők számára. 

A Nemzetközi Sport lövő-
szövetség (ISSF) orvosi- és 
antidoppingcsoportja gyorsan 
és minden részletre kiterjedő 
vizsgálatot indított, majd fel-
mentette Péni Istvánt a dop-
pingvád alól.  Az eljárás során 
bebizonyosodott, hogy a 24 
esztendős kertvárosi sportlö-
vő vétlen volt az ügyben, és 
vele szemben valóban szabo-
tázs történt. 

Az ilyen sportszabotázs 
meglehetősen ritka esemény-
nek számít, így a magyar 
sportlövők indiai kalandja 
immár a nemzetközi sportélet 
érdeklődését is felkeltette. Fő-
leg, hogy az ügyben két olim-
piai éremre esélyes sportoló 
volt érintve. 

Pénit tehát felmentették a 
vádak alól, így ő rajthoz (lő-
állásba) állhatott az eszéki 
Európa-bajnokságon, melyre 
felkészülni – a történések mi-
att – csak nehéz körülmények 
között tudott, ám ha már ott 
volt, akkor légpuskában rög-
tön aranyérmes lett, és ezzel 
megvédte Európa-bajnoki cí-

mét. A döntőben szétlövésben 
bizonyult jobbnak izraeli el-
lenfelénél. A Kertvárosi sport-
lövő ráadásul egy olimpiai 
számban diadalmaskodott, 
amely az ötkarikás rajt köze-
ledtével cseppet sem elhanya-
golható tényező.

– Az ismert körülmények 
miatt nehéz felkészülésen va-
gyok túl. Mesébe illő ez a győ-
zelem. Európa-csúcs a döntő-
ben, aranyérem, címvédés. Az 
utolsó négy lövés előtt egyre 
jobban megközelítettem izraeli 
ellenfelemet, és bíztam benne, 
hogy van esélyem a győzelem-
re. A végén mindent kiadtam 
magamból. A szétlövés előtt 
pedig már éreztem, nem volt 
kérdés számomra, hogy meg-
nyerem az Eb-t – nyilatkozta 
a magyar szövetség honlap-
jának a kertváros olimpiai 
reménysége, aki örül, hogy 
túl van már a botrányon, és 
innentől kezdve csak az olim-
piára koncentrálhat.

A legismertebb sportsza-
botázs egy 17 évvel ezelőtti 
eset volt: 1994. január 6-án 
az olimpiai bronzérmes ame-
rikai műkorcsolyázó, Nancy 
Kerrigan a Detroit-i COBO 
Arénában gyanútlanul ké-
szült a két nappal későbbi or-
szágos bajnokságra. Ám, köz-
vetlenül az edzése után egy 
férfi megtámadta őt, és meg-
próbálta szilánkosra törni a 
térdét. A nyomozás és a val-
lomások alapján a gyanú leg-
nagyobb vetélytársára, Tonya 
Hardingra terelődött. Az ügy-
ben több embert is elítéltek, 
köztük Harding exférjét is, a 
sportolónő azonban még jég-
re léphetett a Lillehammer-i 
téli olimpián, ahol leszere-
pelt, majd örökre eltiltották. 
A botrány miatt soha nem 
tapasztalt érdeklődés övezte 
az 1994-es téli olimpiai játé-
kokat.

Riersch Tamás

Sportszabotázs a kertvárosi 
olimpikon ellen

A kertvárosi Péni István fegyverével – doppingszert 
csempésztek a vitaminjába

A mi Valter Attilánk
Létezik, hogy a tévében lá-

tott sztárkerékpáros, igen, az, 
aki a rózsaszín trikót viseli, 
ugyanaz a srác lenne, akit 
látni szoktam a Szilas-patak 
partján? Létezik. Valter Atti-
la, a jó nevű Groupama-FDJ 
proficsapat kerékpárosa, az 
idei Giro d’Italia olasz kör-
verseny magyar hőse, ha itt-
hon van, akkor kerékpárjával 
mindig útba ejti a Szilas-par-
ti rekreációs övezetet. Akkor 
is, ha Csömör felől, és akkor 
is, ha a XVI. kerület felől kez-
di az edzéseit. Mostanában 
azonban ritkábban látni er-
refelé, mert az év nagy részét 
külföldön tölti, de pont azért, 
mert bármikor találkozha-
tunk vele a kerületben, sok-
kal személyesebb élményként 
éltük meg az olaszországi 
szárnyalását. 

Ati a szomszédos települé-
sen, Csömörön született 1998-
ban. A 23. születésnapja nem 
mellesleg éppen most volt, 
június 12-én. Mint a legtöbb 
csömöri, ő is ezer szállal kö-
tődik a XVI. kerülethez. Lé-
vén, ha a városba akar jutni, 
az első kerület a miénk, me-
lyet érintenie kell. Ő azonban 
nemcsak átutazni és nemcsak 
edzeni szokott a kerületben, 
hanem immár életvitelszerű-
en nálunk is lakik – olyany-
nyira, hogy az agglomeráci-
ós település mellett immár a 
XVI. kerület is teljes joggal 
saját polgárának vallhatja. 
Sőt, nemcsak polgárának, 
hanem saját hősének is, hisz 
Ati sorra gyűjti a jobbnál jobb 
eredményeket, melyek kerü-
letünk hírnevét is öregbítik. 

Már juniorként kiválóan 
szerepelt a hazai és nemzetkö-
zi mountain bikeversenyeken, 
majd az országúti kerékpáro-
zásra nyergelt át. Néhány évig 
a legfőbb versenye a Tour de 
Hongrie volt, 2017-ben már 
harmadik tudott lenni a hegyi 
pontversenyben, 2018-ban pe-
dig a legeredményesebb ma-
gyar versenyző volt, illetve a 

Köszöntő óriásplakát Csömörön

hegyi összetettben is sikerült 
egy helyet előrébb lépnie. 2019-
ben már összetettben is bronz-
érmes volt, majd 2020-ban 15 
év után első magyarként meg-
nyerte az összetett versenyt. 
Akkori csapata már nevezte 
őt a Budapestről rajtoló Giro 
d’Italia körversenyre, ám azt a 
pandémia miatt májusról ok-
tóberre halasztották. Így nem 
szurkolhattunk Attilának a Hő-
sök terén, hanem csak a televí-
zió képernyője előtt. Nekünk, 
kertvárosiaknak azonban még 
mindig ott volt a Szilas-patak 
partja, ahol nagy ritkán el lehe-
tett csípni őt.

Ati már tavaly is kiváló-
an versenyzett, a rangos me-
zőnyben összetettben a 27., 
a 25 éven aluli fiatalok ver-
senyében pedig a 11. helyen 
végzett. Ez egy debütáló fiatal 
versenyzőtől több mint kiváló 
eredmény volt. Aztán jött az 
idei Giro, és az újabb Valter-
show. Büszkeségünk a világ 
egyik legnehezebb kerékpá-
ros körversenyén villámrajtot 
vett. Az első három szakaszt 
követően az abszolút élme-
zőnyben volt, és már ekkor 
sporttörténelmet írt, hisz ki-
érdemelte a legjobb 25 éven 
aluli fiatalnak járó fehér tri-
kót, amely az első megkülön-
böztető jelzés volt a magyar 

kerékpársport történetében. 
A negyedik szakaszon pedig 
a hatodik helyen ért célba, 
mely eredménnyel az ösz-
szetettben is az élre állt, és a 
verseny legnagyobb meglepe-
tésére ő viselhette a rózsaszín 
trikót. Az egyik interjújában 
viccesen el is mondta, hogy 
a nagy profik most már nem-
csak megkérdezik tőle a szár-
mazását, hanem már meg is 
jegyzik, hogy honnan jött. 

Tudtuk, hogy ez a csoda 
nem fog sokáig tartani, egé-
szen pontosan ez is „csak” 
három napig tartott (a fehér 
trikót meg öt napig viselhet-
te), majd szép lassan hátrébb 
sorolódott. De nem olyan na-
gyon hátra, sőt, a vége felé, 
még sikerült is előrébb lépnie. 
Végül a 14. helyen fejezte be 
az összetett versenyt, a fiata-
lok között meg hatodikként 
rangsorolták. 

A háromhetes körverse-
nyen azonban a világ egyszer 
’s mindenkorra megtanulta 
Valter Attila nevét, amely név 
a tokiói olimpia országúti ke-
rékpáros versenyén is – re-
mélhetőleg – jól fog csengeni. 
Mi pedig nagyon várjuk már, 
hogy ismét találkozhassunk 
vele a Szilas-patak partján, 
ahol végre személyesen is 
gratulálhatunk neki. 

Riersch Tamás

Vándorkiállítás a mátyásföldi repülőtérről
Egyedi helyszínen volt elő-

ször látható, és mindössze 
egyetlen óráig a mátyásföldi 
reptér fotópályázatán nyertes 
22 kép. A sashalmi piac ko-
faasztalaira installálták őket 
a díjátadó alkalmával június 
1-jén. Másnap a Móra Ferenc 
Általános Iskolába került át a 
kiállítás, majd június 22-től az 
Erzsébetligeti Színház aulájá-
ban tekinthetők meg a fotók. 
Este 6 órától játékos megnyitót 
terveznek a szervezők, jó idő-
ben szabadtéren. Miért szere-
tem a mátyásföldi repteret? A 
kérdésre egy közös rajzolás-
sal adják meg a választ, ami-
ből montázs készül, és szóban 
is bárki elmondhatja, neki 
mit ad a reptér.

A piaci díjátadón a három 
zsűritag - Kovács Tibor termé-
szetvédelmi szakértő, Dátán 
Attila, a Móra iskola igazgató-
helyettese és Láng István ter-
mészetfotó-oktató - történetei 
hallatán az is kedvet kapott 
felfedezni a Mátyásföld-széli 
zöldet, aki eddig nem járt ott.  

A jó hangulatban nem kis 
szerepe volt a Caesar’s Bread 
fiatal zenészeinek, akik kife-
jezetten a rendezvényre fris-
sítettek fel egy idevágó régi 

slágert, Korda György Reptér 
című örökzöldjét.

A Nemnövekedés16 és a 
Mátyásföldi reptérért FB-cso-
port által szervezett fotópá-
lyázat létrejöttét és bőkezű 
díjazását kéttucatnyi számos 
cég és önkéntes tette lehető-
vé. A 16. kerületi kisvállalko-
zások felajánlásaként nívós 
és nagy értékű ajándékok lel-
tek gazdára a fotótanfolyam-
tól kertészeti termékeken és 
lovagláson át a saját készítésű 
madárodúkig.

A díjazás támogatói: Fotó 
Art Fotósiskola; Okosjáték; 

Kertvárosi Időutazó; Mátyás-
földi Lovas Egylet; Paszuly 
Gazdabolt; Jövőkert, a Szlo-
vák úti kertészet; Kuckó kis-
áruház; Slowgarden; Fuudi 
Deli&Cafe; Habcsók cukrász-
da; Veranda delikát, Bíró Imo-
la, Molnár Nóra.

A kiállítások létrehozását tá-
mogatta: Digitális Nyomda16, 
Sashalmi Piac, Erzsébetligeti 
Színház, Móra Ferenc Általá-
nos Iskola és a szervezőcsapat 
önkéntesei.

A fotók megtekinthetők a 
Nemnövekedés16 FB-olda-
lán is.

Fotó: Kovács Gábor
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1162 Bp. Szlovák út 106.

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

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

A fenti árak az áfát tartalmazzák!

ø15 SANCO rézcsõ 1.850,-/fm
ø16 „HAKA” (svájci) alubetétes – ötrétegû csõ 300,-/fm
ø15 STEEL press (szénacél) csõ 500,-/fm
ø20 padlófûtéscsõ Unidelta 320.-/fm

Mofém EUROSZTÁR mosdó csaptelep 9.300,-
Sobime (spanyol) egykaros mosdó csaptelep 10.600,-
WC ülõke - antibakteriális, rozsdamentes zsanérral 4.000,-

Hajdu Z-80 ERP villanybojler 65.500,-
Ariston Velis EVO 80 bojler 79.900,-
REMEHA Tzerra ACE 28kw kombi gázkazán 349.000,-
BAXI Prime kombi gázkazán 266.000,-

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

KERTVÁROSI KÉPÚJSÁG 
hirdetés és információ: 20/9392-658

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

Nyitva tartás:
H-P: 7:00-17:00

További akciós termékeinkért  
és törzsvásárlói programunk részleteiért 

látogasson el a patikába!

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

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

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

-22%

-35%

-27%

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

Jóindulatú prosztata megnagyobbodás 
tüneti kezelésére.

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

4999csak
,-Ft

3199csak
,-Ft

4800csak
,-Ft

Eredeti ár: 6865,- Ft Megtakarítás: 1866,- Ft

Eredeti ár: 6115,- Ft Megtakarítás: 1315,- Ft

Eredeti ár: 4959,- Ft Megtakarítás: 1760,- Ft

Detralex 500mg ftbl. 60x

Prostamol Uno 320mg lágy kapsz. 60x

Lioton 1000NE/g gél 100g

83,3 Ft/db

31,99 Ft/g

80 Ft/db

Az Ikarus Ipari Park Mar-
git utcai oldalán – az Arany 
János utcától úgy 50 méter-
re –  volt egy régi, lepusztult 
épületsor, amely a tavaszon 
elkezdett megújulni, s látható 
lett, hogy itt valami üzlet lesz. 
Az arra járók találgathatták, 
hogy vajon mi fog ebből kisül-
ni… majd felkerült a cégér is 
a jobb szélső üzletre, amely 
kerek-perec hirdeti: itt bizony 
egy Disznóól lesz! Lehetett to-
vább találgatni, vajon mit je-
lentsen ez? Aztán hamarosan 
megnyitott május közepén a 
Disznóól Gyorsétterem, a szép 
tavaszi időben az üzlet előtti 
asztalok mellett jóétvággyal 
falatozókkal.

A gyorsétterem életrehívója 
Zsidek Katinka és Csorba Já-
nos, azaz Dzsoni (a séf), a két 
üzlettárs, akik komoly ven-
déglátós-kereskedelmi szak-
mai múlttal döntöttek úgy, 
hogy ebben a kellemes kert-
városi környezetben igencsak 
elkelne egy ilyen szolgáltatás. 
Katinka ott áll a pultban ma-
ga is, mint ahogy Dzsoni a lát-
ványkonyhában sütögeti min-
denki szeme láttára a finom 
pecsenyéket, főzi a változatos 
ételeket. Ahogy ők vallják, 
szeretnének megszólítani (és 
jóllakatni) választékukkal a 
festő-mázoló mestertől a dok-
torig mindenkit, aki miköz-
ben dolgozik, teszi a dolgát, 
enne egy jót, de lehetőleg mi-
nél kevesebb várakozással. 

Igen változatos ennek ér-
dekében a felhozatal: a menü-
jük (1490 Ft) 3-4 féle levesből 
és 3-4 féle főételből szaba-
don összeállítható, vannak 
melegen tartókban azonnal 
megkapható ételek, de fris-
sensültek, saláták is bőséges 
választékban. Érdemes tud-
nunk, hogy Dzsoni egy neves 
táplálkozási és élelmezési cég 
gasztro-tanácsadója volt ko-
rábban, amely cég kétszer is 

elnyerte a legegészségesebb 
étterem díját. Ez a szemlélet 
ebben az üzletben is tükröző-
dik: hentestermékeiket példá-
ul egy tahitótfalui kézműves 
hentestől szerzik be, aki ada-
lék- és ízfokozómentes árujá-
ról híres. 

A „mindenmentességet” 
természetesen nem tudják 
vállalni, de ha valaki ke-
rül valamilyen ételféleséget, 
alapanyagot, rendszerint meg 
tudják oldani. A jó pacaltól a 
kacsasültig, a csirkemelltől a 
változatos salátákig minden-
ki megtalálja itt a számítását 
– helyben fogyasztva vagy 
akár elvitelre, higiénikusan 
csomagolva. 

Vendégeik között szívesen 
látják a nyugdíjasokat és a 

családosokat is, a gyerekeket 
kisebb ajándékkal, az állat 
családtagokat vizestállal vár-
ják. A 2016-ban indult üzlet-
társi kapcsolat ebben a Disz-
nóólban nyerte el azt a formát, 
amelyről mindketten álmod-
tak. Látszik lelkesedésükön, 
ahogy mesélnek róla: céljuk, 
hogy mindenki, aki ide betér 
egyszer, a legnagyobb megelé-
gedéssel távozzon, és amikor 
visszatér, hozzon magával leg-
alább még egy embert… 

A dolog működni látszik, 
mert mindössze két hét telt el 
a nyitás óta, és a vendégkörük 
egyre bővül! Kívánunk töret-
len lelkesedést a vállalkozás-
hoz, vendégeiknek pedig jó 
étvágyat a sok finomsághoz!

Egy vonzó Disznóól a Margit utca mentén

Legenda: keserédes újranyitás

Disznóól Gyorsétterem (A Facebookon is megtalálható)
1165 Bp. Margit utca 114. • Tel: 06-70-606-2226  
Nyitva tartás: minden nap 11-20 óráig

Az összes kertvárosi vendég-
látóhely között talán a Legen-
da Sörfőzde Centert csapta 
meg legjobban a vírusjárvány. 
Múlt év tavaszán telefőzőtt 
tartályokkal várták a szezon 
kezdetét, de ehelyett a lezá-
rások jöttek, amiben a csa-
polt sör fogyasztása fonoman 
szólva is visszaesett kicsit na-
gyon, mondhatni teljesen. 

A Legendában tudvalévő-
leg egy napon két teremben is 
folytak a koncertek, nyilván 
ennek is vége szakadt a jár-
ványban, és nem is indultak 
újra, csak mostanában. Egye-
dül az étel-házhozszállítás mű-
ködött, illetve a sörfőzők bolt-
ja, aminek viszont megugrott 
a forgalma: az embereknek 
lett idejük otthon sört főzni.

Most az újrainduláskor kér-
deztük Olasz Kovács Józsefet, 
a Legenda Sörfőzde megál-
modóját, hogy miként élték 
túl a járványt? Nos, a koráb-
ban működtetett hét söröző-
ből összesen kettő maradt: a 
Bowling Klub a Nógrádverőce 
utca sarkán, és a Kövirózsa ut-
cai Sörfőzde Center. Az előbbi 
rendben működik, de Sashal-
mon a koncertek nehezen in-
dulnak be. A belső térbe csak 
védettségi igazolvánnyal sza-
bad bemenni, és bizony sokan 
vannak, akik eddig még nem  

olttatták be magukat, ők csak 
a teraszra ülhetnek le.

A közeljövő zenei program-
jai a következők: június 11., 
péntek: Country tánc; Charme 
zenekar • 06. 12., szombat: 
Érzés; Filtol zenekar • 06. 
18., péntek: Koral Tribute 
Band; Gesarol koncert • 06. 
19., szombat: Parti face • 06. 
25., péntek: Tompox; Brillan-
tin koncert • 06. 26., szombat: 
Shadows Hungary Band; Din-

amit koncert • Július 2., pén-
tek: Tunyogi emlékzenekar; 
Sárkánykönny zenekar • 07. 
09., péntek: Charme; Kedélyes 
urak • 07. 10., szombat: Nem-
csak Berry és Crash; Filtol • 
07. 16., péntek: Monument; 
Géczi Erika • 07. 07., szombat: 
Parti Airts zenekar koncertje.

Június 13-án 8 órától 
ModEllautó börze 

lesz  a legenda 
Sörfőzde Centerben

Védettségi igazolvány nélkül csak a teraszra lehet ülni 

Zsidek Katinka és Csorba János, azaz Dzsoni (a séf)


