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ÉTELKISZÁLLÍTÁS
menü és étlapról!
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H-V 1590 Ft
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MINDEN

NAP:
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Éttermünkben is átvehetõ!

Étterem
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80.

+36-30/328-5182, 405-3768

www.submarinestation.hu
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NAGYICCE
PATIKA

Tel: 401-0078

ÁLLANDÓ
ÜGYELET!

Használja
KEDVEZMÉNYES

KÁRTYÁJÁT!

1163 Budapest,
Veres Péter út 11.

3. oldal

3. oldal

3. oldal

5. oldal

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

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

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

Nyitva:

HÉTFÕ – SZOMBAT

07.00 – 21.00

Fantasztikus választék DISZKONT áron!

MEGNYITOTTUNK! 1165 Budapest, Margit u. 114.
(az Ikarusnál)

• 52 féle belga sör, party kiszerelésben is
• Spanyol borok

• Exkluzív röviditalok, extra kiszerelésben is.
• Csokik, kávék, chipsek és más finomságok

Vendégeket fogad a Tanyaudvar

Igazi kertvárosi kuriózum a  Tanyaudvar, ahol megtalál-
hatók a Kárpát-medence őshonos állatai a fürjektől a 
kárpáti borzderesig, ami épp igen jól néz ki a képen.Na-
gyon sokféle háziállat megismerhető itt természetes kö-
zegében, egyúttal megtekinthető Bálint gazda gyümöl-
csöse, a karcsú orsómetszéssel kialakított különleges 
lombkoronáival. A nagyközönség szombaton és vasár-
nap látogathatja a tanyaudvart 8-16 óráig, a felnőtt be-
lépő 500 Ft, a gyerekjegy 200, diák- és szeniorjegy 300 
Ft, és léteznek különféle családi kedvezmények is. A Ta-
nyaudvar a Sarjú utca végén, a jelzőlámpa előtt találha-
tó, a Szilas-patak irányában kiépített parkolók is vannak.

Nyugdíjasotthon épül a természetközeli parkban

Világbajnokok a Veres Péter útról
Nagytarcsának tava lett
Épül a mátyásföldi jégcsarnok

12. oldal

Újabb kormányzati támogatás
kertvárosi útépítésekre

Tűzoltósági hírek

7. oldal
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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

Tűzoltósági hírek
Fejre állt a kisautó. 
Egy fehér Mercedes ha-
ladt a Sashalmi piac fe-
lől a Batthyány úton július 
2-án délután, amikor egy 
helyismerettel nem ren-
delkező vezető kihajtott 
elé a Szent István utcá-
ból. Az ütközéstől a piros 
Suzuki fejreállt, úgy csú-
szott be az úttorkolatba. 
A balesetben hárman sé-
rültek meg, egyiküket sú-
lyos sérülésekkel vitte el 
a mentő.

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*

Budapesten és Pest megyében

Faültet
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tartás •
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títás
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unkák.

06-30-9980-119

06-30-9980-119

e-mail: simenaszalbert2@gmail.com

Telefon:

elbambult a melegben. 
A képen látható fehér fur-
gon haladt az M0 autópá-
lyán az M3- as irányába jú-
lius 1-jén reggel. A vezető 
(elmondása szerint) el-
bambult a nagy melegben, 
emiatt nekiment a külső 
szalagkorlátnak, majd on-
nan a belső korláthoz csa-
pódott. Szerencsére nem 
jött éppen senki, akivel üt-
közhetett volna, a kocsi vi-
szont alaposan összetört 
– a csömöri önkéntes tűz-
oltók takarították el a bal-
eset nyomait.

OltOttak az őrök. A csö-
möri Next Stop parkolójá-
ban állt egy személyautó 
július 7-én délben, ami-
kor minden külső beha-
tás nélkül égni kezdett. Az 
Auchan biztonsági őrei 
szakszerűen felszerelték 
a tűzcsapra a C-tömlőt, 
és azzal oltották az au-
tót, sikeresen, a csömöri 
önkéntes tűzoltókra már 
csak az utómunka ma-
radt, amit elvégeztek.

tábOrból a mezei tűz-
höz. Július elsején 10 
órakor a csömöri önkén-
tes tűzoltók a táborozó-
kat látogatták meg, akik a 
nagy melegben a csömöri 
horgásztó partján voltak 
megtalálhatók. Mint a ké-
pen is látható, főleg a fiúk 
érdeklődtek erősen a tűz-
oltó mesterség és annak 
eszközei iránt. 
 Kis idő múltán riasztás 
érkezett, mégpedig arról, 
hogy a Középhegy utcá-
ban, a csirketelep mellett 
lángra kapott a gabona-
tábla. 
 A csömöri tüzek eseté-
ben az kiemelkedően ha-
tékony dolog, hogy a tűz-
oltók közel vannak, jó 

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

helyismerettel. Hamar 
odaértek a csirketelep-
hez, melynek traktoráról 
kipattanó szikra keltett a 
lángokat, a gabonatáb-

lában szántással meg-
akadályozták a terjedést, 
majd két vízsugárral és 
kéziszerszámokkal elol-
tották a tüzet.

Hagyomány, hogy a 16. 
kerület elődtelepülésein élt 
zsidóság 1944. június 30-i 
koncentrációs táborba hur-
colásának évfordulóján dr. 
Goldberger Tamás vezetésé-
vel sétán emlékeznek meg a 
községek felvirágoztatóiról, 
kereskedők, iparosok, művé-
szek életéről. A résztvevők 
fejet hajtottak a rákosszent-
mihályi volt imaháznál, a 
2019-ben felavatott emlék-
táblánál az Auschwitzban és 
munkaszolgálatban elhunyt 
kétezer polgár előtt. A fotó a 
régi szentmihályi zsidó teme-
tőben készült egy Goldberger 
úr által felújíttatott síremlék-

nél. A cinkotai volt zsidó te-
metőnél a napokban állították 
fel a szintén általa készítte-

tett, embermagasságú emlék-
követ a Georgina és Gazdaság 
út sarkán.

A vészkorszakra emlékeztek

Nyugdíjasotthon épül a természetközeli parkban

Újabb kormányzati támogatás útépítésekre

A Kertváros egyetlen kavicsbánya tava a 
Csobaj bánya területén található. Ebből mint-
egy ötezer négyzetméternyi rész a XVI. kerü-
leti Önkormányzat tulajdonában van, és ide 
tervezik azt az ötven személyes nyugdíjas 
otthont, ami része Kovács Péter polgármester 
választási programjának.

A terület a cinkotai Csobaj utca végétől 
balra található, és itt került sor június 21-én 
egy lakossági fórumra, ahol a helybeliek és 
az érdeklődők elmondhatták a véleményüket 
mind a nyugdíjas otthonról, mind pedig az 
otthont övező parkról, amely természetközeli 
tematikus közösségi területként szerepel a 
tervekben. A bentlakásos nyugdíjasház min-
denkinek nagyon megnyerte a tetszését, ami 
nem csoda, hiszen az itt lakók egyszemélyes 

mini garzonban élnek majd, viszont teljes kö-
rű ellátásra, felügyeletre számíthatnak, mint 
bármely idősotthonban. Várhatóan nagy lesz 
az érdeklődés, ha felépül, ezért a tervek úgy 
készülnek, hogy az egység később bővíthető 
legyen.

A közösségi park ügye sokkal bonyolultabb, 
hiszen a területen invazív faállományok talál-
hatók, közöttük rengeteg nyárfa, amely pama-
csaival elárasztja a környéket. A tervek sze-
rint ezeket visszavágják, majd úgynevezett 
őshonos, értékes fajokra cserélik – a lakók 
többségi szavazattal azonnal kérték a nyárfák 
kivágását, javasolták több parkoló létesítését, 
és azt is kérték, hogy a területen, ahogy eddig 
is, szabadon át lehessen járni a Csobaj bánya-
tóig a lakóknak és minden kirándulónak. 

Sajtótájékoztatón jelentette 
be Szatmáry Kristóf ország-
gyűlési képviselő és Kovács 
Péter polgármester, hogy 
újabb jelentős kormányza-
ti támogatást nyert el a XVI. 
kerület a fővárosi földút-
megszüntetési programra. A 
Kertvárosnak megítélt egy-
milliárd 592 millió forintos 
támogatásból 17 olyan kerüle-
ti út vagy útszakasz épül meg, 
amely jelenleg még földút, 
vagy megfelelő útalap nélkül 
lett egykor leaszfaltozva.

Kovács Péter polgármester 
a július 12-én megtartott saj-
tótájékoztatón kiemelte, hogy 
a mostani összeggel a Kert-
város parlamenti képviselője 
által fejlesztésekre szerzett 
támogatás 13 milliárd forint 
fölé emelkedett. Ez nagyon jó 
a kerületnek és a lakosoknak, 
mert így látványos fejleszté-
seket lehet végrehajtani.

A sajtótájékoztatót egyéb-
ként a Varró utcában tartot-
ták, s mint a képen is látha-
tó, ez bizony nagyon-nagyon 
földútnak számít...

A kormányzati útfelújítási 
támogatás az alábbi utcákra, 
illetve annak bizonyos szaka-
szainak megépítésére vonat-
kozik: Blaha Lujza utca, Borda 
utca, Cukornád utca, Dióskál 
utca, Érsekújvári utca, Far-
kasfa utca, Farkashalom ut-

ca, Irha utca, Kassai utca, 
Kossuth Lajos utca, Körvasút 
sor, Légcsavar utca, Tölgyfa 
utca, Varró utca, Veres Péter 
út szervizútja (a Batsányi és 
Katóka utca között, valamint 
a Blaha L. utca és a Sarjú út 
között), Zselic utca.

A közbeszerzési eljárások 
rövidesen indulnak, és a tá-
mogatásnak az a feltétele, 
hogy az utak 2022 első félévé-
ben el is készüljenek.
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ÉLETRE KELT A TÁJ!

LILLAFÜRED

százan tüntettek a Polgár-
mesteri Hivatal épülete előtt 
az Ikarus BSE és a sporttelep 
megmentéséért. Az akkori 
önkormányzat tűzoltáskép-
pen a 8 hektáros terület két-
harmadát – közel 5 hektárt – 
megvásárolta a tulajdonostól, 
ám pont azok a kiszolgáló he-
lyiségek (a klubház, a torna-
csarnok, az öltözők és a vizes 
blokkok), melyek a működés-
hez kellettek volna, a magán-
tulajdonban levő 3 hektáron 
maradtak. Így az az ellent-
mondásos helyzet alakult ki, 
hogy az ikarusos sportolók 
edzhettek ugyan, ám sem mo-
sakodni, sem öltözni nem tud-
tak a sporttelepen.

Kovács Pétert 2006-ban 
választották meg először 
kertvárosi polgármesternek. 
Első lépéseinek egyikeként 
megpróbált egyezségre jutni 
a tulajdonossal, ám ez neki 
sem sikerült. Ekkor konté-
nereket hozatott, melyeket a 
sporttelep önkormányzati fe-
lén helyezett el. Így biztosít-
va alkalmi helyet az ikarusos 
sportolóknak a mosakodásra 
és az öltözésre. A barakkvilág 
három évig tartott. Nagyjából 
ezen időszakban élte fényko-
rát Kiss Dániel, a mátyásföldi 
klub első legendája.

– Fantasztikus látni, hogy 
miként fejlődik a klub – mond-
ta az Európa-bajnoki bronz-
érmes, kétszeres olimpikon 
gátfutó. – Mi még salakon 
edzettünk, hóban, sárban ké-
szültünk a versenyekre, a mos-
tani fiataloknak azonban már 
szerencsére sokkal jobbak a 
körülményeik.

És valóban így van. Az ön-
kormányzat 2010-ben komoly 
fejlesztésekbe kezdett. Előbb 
felépíttette a hajó alakú klub-
házat, amely magában foglal 
egy rövid futófolyosót, illetve 
az öltözőket, vizes blokkokat 
is. Majd 2011-ben felavatták 
a Budapesten egyedülálló 
nyolcpályás rekortán futókört, 
amely már rangos hazai és 
nemzetközi versenyek rende-

zésére is alkalmassá tette a 
létesítményt. Azóta pedig mo-
bil lelátóval, műfüves futball-
pályákkal, dobókörrel egé-
szült ki a sporttelep, amely 
ma már kedvező lehetősége-
ket biztosít a sportolni kívánó 
gyerekek számára.

– A fejlesztéseknek köszön-
hetően a korábbi 120-130 fős 
létszámunk 400 főre emel-
kedett – mondta a június 
8-i sajtótájékoztatón ifjabb 
Tomhauser István, az atléti-
kai szakosztály vezetőedzője. 
– Ma már nem igazán akad 
olyan család a kerületben, 
amely valamilyen módon ne 
kötődne az atlétikához.

Az Ikarus BSE a hazai 
sportéletben is egyre megha-
tározóbb szerepet tölt be. Ezt 
erősítette meg Gyulai Miklós, 
a Magyar Atlétikai Szövetség 
elnöke is, aki hozzátette: – A 
fejlesztések az állami támo-
gatások és az önkormányzati 
akarat mellett nagyban kö-
szönhetők Tomhauser Pista 
bácsinak, aki rengeteget küz-
dött, és lobbizott az általa ala-
pított szakosztály érdekében.

Az ünnepélyes sajtótájékoz-
tatón Deutsch Péter, a Magyar 
Atlétikai Szövetség sportigaz-
gatója kiemelte, 2023-ban Ma-
gyarország lesz a házigazdája 
az atlétikai világbajnokság-
nak, mely eseményen remél-
hetően egy erős magyar csa-
pat fog majd részt venni. 

– Ehhez viszont az szük-
séges, hogy a fiatal atlétáink 
ilyen körülmények között fej-
lődhessenek, mint, amilyen kö-
rülmények a Bátony utcában is 
vannak. 

A klub saját nevelésű spor-
tolói közül Wagner-Gyürkés 
Viktória eséllyel pályázik a 
tokiói szereplésre. Ő és Kiss 
Dániel példaként állíthatók 
a mai nemzedék elé. akik 
között nagyon sok kiemelke-
dő tehetség akad. Néhányan 
közülük akár már a 2023-as 
világbajnokságon is szerepet 
kaphatnak majd.

Riersch Tamás

Szülinapi ajándék

Atlétikai csarnok az Ikarus pályán

Kettős évfordulóhoz ér-
kezett idén az Ikarus BSE 
Atlétikai Szakosztálya, 
amely szeptemberben 
fennállásának 45. szüle-
tésnapját, októberben pe-
dig a Kertvárosi Atlétikai 
Centrum tízéves évfordu-
lóját ünnepelheti. A kor-
mány és a kerületi önkor-
mányzat támogatásából 
nem mindennapi ajándé-
kot kaphat a kétszeresen 
jubiláló szakosztály. Júni-
us 8-án ugyanis sajtótájé-
koztató keretében jelen-
tették be, hogy a Bátony 
utcai sporttelep hama-
rosan egy fedett atléti-
kai munkacsarnokkal fog 
gazdagodni.

– A Magyar Közlönyben 
megjelentek alapján egy két-
ezer négyzetméter alapterületű 
atlétikai csarnok tervezésére 
biztosít 50 millió forint értékű 
forrást a kormány, és az elmúlt 
évek tapasztalatai szerint, 
amit meg tudtunk tervezni, az 
általában meg is épült – jelen-
tette be Szatmáry Kristóf, a 
kerület országgyűlési képvi-
selője.

Az új csarnok a sporttelep 
Bátony utca – Margit utcai 
sarkára lett tervezve, nem 
messze attól, ahol 2010 előtt 
a legendás Ikarus tornaterme 
és klubháza állt.

– A beruházás várható-
an egy-másfél évet vesz majd 
igénybe – mondta Kovács Pé-
ter polgármester, aki fiatal 
korában maga is az atlétikai 
szakosztály sportolója volt, 
majd polgármesteri pályafu-
tása egyik első állomásaként 
elindította a szakosztályt a 
fejlődés útján.

Az Ikarus BSE mátyásföl-
di sporttelepe ugyanis a gyár 
egyéb létesítményeihez ha-
sonlóan a rendszerváltást kö-
vető zavaros időszakban ma-
gántulajdonba került. 2003-ig 
ez nem igazán befolyásolta 
az egyesület működését, ám 
akkor új tulajdonosa lett a 
létesítménynek, aki viszont 
nem sportcélra kívánta hasz-
nosítani a területet. Az önkor-
mányzat ezt megakadályozta 
ugyan. ám ennek köszönhe-
tően egyre inkább elmérgese-
dett a viszony a sportolók és a 
tulajdonos között. 

A viszály 2005-re olyannyi-
ra kiéleződött, hogy már az 
Ikarus BSE léte is veszélybe 
került. Tavasszal közel négy-

Az Ikarus BSE eredményeit méltatta Gyulai Miklós, az atlétikai szövetség elnöke

A kétezer négyzetméteres atlétikai csarnok a Margit 
utca és a Bátony utca sarkánál épül fel

Június 11-13. között a szer-
biai Cacak-ban rendezték az 
IFBB Gyerek Fitnesz-világbaj-
nokságot. A 15 év alatti gyere-
kek világversenyén 10 ország 
versenyzői léptek pódiumra. 
Az erős mezőnyben pedig a 
kertvárosi Mazotti SE fiatal 
tehetségei is ott voltak.

– Mostanában sűrűn járunk 
Čačak-ba – mondta Teszák 
Mariann, a Mazotti SE ve-
zetője –, hisz tavaly is itt volt 
a világbajnokság, amelyen 
Csépány Nikolett révén sikerült 
is egy aranyérmet nyernünk.

És úgy látszik, Čačak-ot 
nagyon megszerethették a 
mazottis lányok (és fiúk), 
akik az idei gyerek-világbaj-
nokságról is éremmel, érmek-
kel tértek haza.

– Fantasztikus eredményt 
értek el a lányok, akik közül 
Szabó Jázmin a 11 évesek ka-
tegóriájában, Csépány Nikolett 
pedig a 12 évesek között (cím-
védőként) lett világbajnok. De 
rajtuk kívül nagyon elégedet-
tek lehetünk Hati Szófia ötödik 

és Bolvári Takács Dávid ne-
gyedik helyezésével is. Dávid 
ráadásul élete első komoly ver-
senyén érte el ezt a szép ered-
ményt. 

Szabó Jázmin és Csépány 
Nikolett egyaránt a Táncsics 
Mihály Általános Iskola és 
Gimnázium tanulója, mind-
ketten jól tanulnak, ezért kiér-
demelték már a „XVI. Kerület 
Ifjú Tehetsége” elismerést, és 
mindketten nagyon eredmé-
nyesek a világversenyeken. 
Csépány Nikolett nemcsak 
fitnesz- hanem tánc kategó-
riában is nyert már világbaj-
noki címet, és Jázmin is több 
alkalommal volt már közel 
ahhoz, hogy egy világverse-
nyen a dobogó legfelső fokára 
állhasson (többször volt ezüst-
érmes). 

– Számomra nem volt akko-
ra meglepetés a lányok győzel-
me, mert én tisztában voltam 
a képességeikkel – tette hoz-
zá Teszák Mariann. – Annak 
ellenére is bíztam a sikerük-
ben, hogy Jázmin például a 
Magyar-kupán és a magyar 
bajnokságon is vereséget szen-

Világbajnokok a Veres Péter útról

vedett hazai riválisától. Most a 
legjobbkor és a legjobb helyen 
sikerült revansot vennie.

A kettős győzelemmel szé-
pen gyarapodott a kertvárosi 
Mazotti SE (Veres Péter út 
118.) éremgyűjteménye is. A 
klub utánpótlás tánc kategó-
riában immár két Európa- és 
nyolc világbajnoki címmel, 
utánpótlás fitnesz kategóri-
ában pedig négy világbajno-
ki elsőséggel büszkélkedhet. 
Emellett Vágó Virág révén 
tavaly egy felnőtt világbajno-
ki bronzérmet is sikerült be-
gyűjtenie.

– Fantasztikus volt a ma-
gyar lányok teljesítménye – 
mondta a Čačak-i világbaj-
nokságot követően Vargha 
Viola, a Magyar Testépítő és 
Fitnesz Szövetség főtitkára. – 
A két mazottis aranyéremnek 
nagyban köszönhetően az ösz-
szetett pontversenyt is sikerült 
megnyernünk, olyan nemze-
teket magunk mögé utasítva, 
mint az oroszok és az ukránok.

Riersch Tamás

Szabó Jázmin és Csépány Nikolett, a Mazotti SE ifjú világbajnokai

Örömtánc is volt a Semmelweis-napon
Az egészségügyi dolgozók 

ünnepét jelképesen a nemrég 
bezárt oltópont helyén tartot-
ták az Erzsébetligeti színház-
ban június 30-án. Dr. Kiss Ma-
rianna bevezetője után Kovács 
Péter polgármester, Szatmáry 
Kristóf országgyűlési képvise-
lő és Ács Anikó alpolgármester 
köszöntötte a szakrendelő dol-
gozóit, Majd Kuti Róbert hege-
dűművész adott elő saját hang-
szerelésű dalaiból.

Megtudhattuk, hogy a XVI. 
kerületi oltóponton több mint 
20 ezer oltást adtak be, s az 
önkormányzat, megköszön-
vén az egészségügyi dolgozók 
áldozatos munkáját, jelentős 

pénzjutalmat biztosított, illetve 
strandbelépőket juttatott az ol-
tásban részvevőknek. Nagyon 
érdekes előadást hallhattunk a 
középkori és újkori járványok-
ról, majd elismerések átadása 
és állófogadás következett. Az 

oltásban együttműködő egész-
ségügyiek, színházi dolgozók 
és önkormányzati vezetők ez-
után a színház előtti téren elő-
adták a Jerusalema örömtán-
cot, amelynek felvétele később 
kerül nyilvánosságra.
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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!

Edények a Kiss Varázsban

 Kiss Varázs üzlet a sashalmi piac szomszédságában, a 
Sashalmi Csemege mellett, a Thököly út 11. szám alatt. 
Nagykerekű bevásárló kocsik, csúszásgátlók, fürdőszo-
bai kilépők és szőnyegek, többféle kültéri lábtörlő. Asz-
tali abroszok (kerek és ovális is), viaszosvásznak, kívánt 
méret szerint. Öntapadós tapéták: fa, márvány, tégla és 
dekor mintázattal. UV-védő sima és sötétítő üvegtapé-
ták. További akciós termékek. Kínálatunkban minőségi 
inox edények, serpenyők is kaphatók! Várja új és régi 
vásárlóit a Kiss Varázs. Tel: 06-30-525-5720

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

Beindult a dinnyeszezon

Nyári nyitva tartás:  Cs: 8-15, P: 7-16,  Szo: 7-13, V-Sze: zárva

Valter történelmet írt a Girón!

– Szívből gratulálunk! Egé-
szen páratlan, amit véghez 
vittél az idei Giro d’Italián!

– Én is úgy érzem, hogy 
extra dolgok történtek Olasz-
országban, nekem is fel kell 
még dolgoznom, hogy mit 
is értem el – mondta fülig 
érő szájjal a csömöri sztár-
bringás, Valter Attila. – Tel-
jesen más volt így indulni 
egy Grand Touron, hogy volt 
egy másik magyar is a me-
zőnyben, ráadásul az egyik 
legjobb barátom, a korábban 
csömöri színekben bringázó 
Dina Márton. Hittem benne, 
hogy sikerülhet egy nagy do-
bás, benne volt a levegőben, 
de a kerékpársportban bár-
mi megtörténhet, nem lehet 
biztosra menni. Azon a reg-
gelen ott motoszkált a fejem-
ben, hogy meglehet a trikó, 
előrébb jártam, mint Bernal 
vagy Evenepoel, a verseny 
esélyesei. A nap utolsó 15 
kilométerén pedig már érez-
tem, hogy meglesz, biztos 
voltam benne, hogy itt nem 
fognak megelőzni. Érdekes 
volt, hogy a célban egyedül 
örültem, senki nem nézett 
rám, senki nem tudta, hogy 
átveszem a rózsaszín trikót, 

amíg ki nem írták a hivata-
los eredményt, de én tudtam. 
Nem nagyon akarta elhinni 
még a saját csapatom segítő-
je sem, mondtam neki, hogy 
hihetetlen, megvan a trikó! 
Erre csak annyit felelt, hát, 
várjunk még azzal! Ráhagy-
tam, de magamban örültem, 
mert biztosak voltak a szá-
mításaim. A csapatot sokkol-
ta, de természetesen nagyon 
boldogok voltak, új lendületet 
kaptunk a társaimmal. Soha 
nem fogom elfelejteni ezeket 
a napokat, heteket! Nem aka-
rom, hogy véget érjen ez az 
álom, olyan, mintha ébren is 
álmodnék.

– Hogy tetszett ez az óriá-
si felhajtás?

– Az igazat megvallva, né-
ha úgy éreztem, hogy fárasz-
tóbb a befutó utáni 2-3 óra, 
mint maga a verseny. Renge-
teg doppingteszt, interjú, meg 
kell válaszolni ugyanazokat 
a kérdéseket a különböző 
csatornáknak. Ezzel nagyon 
sok idő elmegy. Teljesen más 
érzés, mint amikor a befutó 
után magadra tudsz koncent-
rálni. Ennek ellenére minden 
bringásnak azt kívánom, leg-
alább egyszer élje át ezeket 
a felemelő pillanatokat, mert 
ez adja meg a sava-borsát az 
egésznek.

– Ültél már azóta bringára?
– Természetesen, már hi-

ányzott a tekerés, főleg, hogy 
az új céljaimra is fókuszál-
nom kell. Nem ért még véget 
a szezon, már a további fel-
adatokra koncentrálok, mert 
közeleg a tokiói olimpia és az 
is komoly motivációval tölt el, 
hogy jövőre Budapestről in-
dulhat a Giro d’Italia. Nagyon 
remélem, hogy a Hősök teré-
ről indulva tovább álmodha-
tunk!

Szabó Péter Ádám

Csömörön óriásplakáton is köszöntötték Valter Attilát

Minden idők legjobb magyar összetett eredményével, 
a 14. helyen zárta a 104. Giro d’Italia országúti kerék-
párversenyt a csömöri Valter Attila. Hab a tortán, hogy 
három napon keresztül viselhette a versenyben veze-
tőnek járó kultikus, rózsaszín trikót! Büszkeségünket 
és a verseny másik magyar indulóját, a korábban szin-
tén Csömörön bringázó Dina Mártont hazaérkezésük 
után emlékezetes körülmények között köszöntötték a 
fővárosi Hősök terén, ahová Attila Csömörről tekert 
be a rajongóival!

Csömör Nagyközség Önkormányzata
pályázatot hirdet területi 

védőnői munkakör betöltésére.
Munkavégzés helye: Csömöri Egészségház, 

 2141 Csömör, Hév Állomás u. 2., Foglalkoztatás 
jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra). 

A pályázatról (munkakör, feltételek, csatolandó iratok, a pályázat 
benyújtásának módja, elbírálása) további részletek a www.

csomor.hu álláshirdetések menüpontja alatt érhetőek el.

Hosszú idő óta az első tes-
tületi ülésre került sor június 
28-án Nagytarcsán. Mint em-
lékezetes, az önkormányzat 
múlt év októberében feloszlat-
ta magát, de új választásokat 
a járványhelyzet miatt nem 
lehetett tartani. Ráadásul a 
Képviselő-testület hatásköre a 
vészhelyzetben a polgármes-
terre szállt: no vem ber 5-től jú-
nius közepéig önállóan hozha-
tott döntéseket – a feloszlatást 
javasló ellenzéki képviselők 
nagyon nem ezt a helyzetet 
szerették volna elérni.... 

Az is különlegességnek 
számít, hogy egy meghason-
lással terhelt önkormányzat 
testületi ülést tart. Viszont 
a vészhelyzet még legalább 
szeptemberig fennáll, addig 
nem lehet kiírni a választá-
sokat.

Így került sor június végén 
a testületi ülésre. A teremben 
a polgármestert elutasító la-
kosok foglaltak helyet, s az 
ellenzéki képviselők számos 
alkalommal jelentkeztek hoz-
zászólásra. Mostanra már ki-
alakultak egyféle mantrák, 

Botrányos testületi ülés Nagytarcsán

Tava lett a falunak

Tisztelt nagytarcsai lakosok és képviselők!
A tegnapi Képviselő-testületi ülés az önkormányzat legfőbb 

döntéshozó szervéhez, valamint emberhez méltatlan módon – 
bekiabálásokkal, tapsolásokkal, mások hangos sértegetésével, 
kinevetésével – zajlott. Érdemi munka fentiek miatt gyakorla-
tilag nem történt. Ennek fényében a jövőben – alkalmazva a 
hatályos SZMSZ ide vonatkozó  10. § (1) bekezdését – az ülést 
megzavaró, nem hallgatóságként viselkedő/viselkedők figyel-
meztetése, majd távozásra szólításának eredménytelenségét 
követően, az ülés félbeszakításra fog kerülni, ha szükséges, 
megismételve ezt mindaddig, amíg a képviselők zavartalanul 
dolgozni tudnak.  

 Kérem a vonatkozó jogszabály alapján a fentiek szíves tu-
domásulvételét! 

Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

féligazságok és hazugságok 
keverékéből, amit az ellensé-
ges hallgatóság hangos véle-
ménynyilvánítással fogadott, 
a polgármester pedig szinte 
megdermedt, hiszen ilyen 
mennyiségű hamis állítást 
képtelenség cáfolni, különö-
sen ilyen közegben. (Elég le-
gyen csak egy példa: Bardócz 
képviselő a felújított önkor-
mányzati művelődési ház 
ügyében mintegy költői kérdés-
ként vetette oda a köznek: Ki 
fog ennek az épületnek hasz-

nálatbavételi engedélyt ad-
ni!!!? Aztán az ülés végeztével 
a tudósító számára kiderült, 
hogy a felújított épületnek nem 
is kell használatba vétel, sőt a 
szlovák önkormányzat már be 
is költözködött.)

Miután a rend helyreállítá-
sa reménytelennek látszott, 
Rimóczi Sándor polgármester 
félbeszakítva a cirkuszt, bere-
kesztette az ülést. (F)

Másnap a polgármester 
az alábbi közleményt bocsá-
totta ki:

Június végén megszűnt Nagytarcsán a 
2017-ben elrendelt vízkorlátozás. Ennek oka 
az, hogy a nagytarcsai 10-es kút vízjogi en-
gedélyének megadásával befejeződött az a 
folyamat, ami a vízbázis megfelelő bővítését 
eredményezte.

Ennek során megtörtént a Kistarcsa és 
Nagytarcsa közötti ivóvíz-átadási pont hely-
reállítása, valamint az Öregszőlők lakóterüle-
tének ellátására új átadási pont is létesült. A 
10-es kút létesítésén kívül melléfúrásos tech-
nológiával megújult a 8-as és az 1-es kút. Új 
betáplálási pont létesült a Füzes lakóparkban 
(Vadvirág utcai összekötés).

„A további vízbázis kapacitásbővítés a ko-
rábbi tervek alapján már csak a vízminőségi 
problémák együttes kezelésével valósítható 
meg, tekintettel arra, hogy a település alatt 
kizárólag vas-mangánnal vagy ammónium-

mal terhelt vízadó rétegek helyezkednek el. 
Ezen fejlesztések azonban nagyságrendileg 
nagyobb beruházást igényelnek. Az erre szóló 
előzetes fejlesztési tervek (pályázati dokumen-
táció) már 2019-ben elkészültek, sajnos azon-
ban jelenleg nincs ilyen nyitva álló pályázati 
lehetőség” – írja levelében a vízszolgáltató.

A nagytarcsai vízellátás bővítése úgy tör-
tént meg, hogy közben a lakosságszám és a 
felhasználás folyamatosan emelkedett. 2016-
ban 4250 lakosra 2580 vízbekötési hely állt 
rendelkezésre, a község vízfogyasztása 230 
ezer köbméter volt, ami bekötésenként évi 89 
köbméter elfogyasztott vizet jelentett. 2020-
ra a lakosságszám 5535-re, a vízbekötési he-
lyek száma 3450-re növekedett. Az éves víz-
fogyasztás a községben 381 ezer köbméterre 
nőtt, ami bekötésenként 110 köbméter évi fo-
gyasztást jelent.

Megszűnt a vízkorlátozás

Gyöngy tó a fantáziane-
ve annak az új tavacskának, 
ami a Rét utca és a Gyöngy-
virág utca által határolt terü-
leten található. Ez korábban 
egy mocsaras terület volt, 
egy természetes mélyfekvésű 
rész, ami befogadta a Rét ut-
cán lezúduló csapadékvizet. 
Az itt lévő telkek értéktelenek 
voltak, tekintettel arra, hogy 
az építési szabályzat a teljes 
területet záportározónak mi-
nősítette.

Az egyre gyakoribb nagy 
esőzések miatt a Katasztrófa-
védelem felhívta a polgármes-
terek figyelmét a vízgyűjtő 
területek alapos tisztítására, 
így itt a fákat, bokrokat ki-

vágták, a területet megtisztí-
tották, majd a bemosott földet 
a mélyebb pontról kiemelték, 
és a tó partjára terítették el. 
Az így létrejött tó vízfelülete 
6500 négyzetméter, és bekö-
tő csatornával fogadja a csa-

padékvizet, a felesleg pedig 
a Szilas-patakba távozik. A 
terület vízjogi rendezése je-
lenleg folyamatban van, és az 
önkormányzat tervei szerint 
itt szabadidős, rekreációs te-
rület jön majd létre.

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.

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

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
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MARGARÉTA Virág-ajándék
Esküvői csokrok, megemlékezési csokrok, rendelésre 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!

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)

Csomós Olga fonalboltja

Rövidárukellék üzlet nyi-
tott a Sashalmi piac Bio-
piaci részén, annak is a 
legsarkában, a zöldsé-
gesen is túl – itt található 
Csomós Olga fonalboltja, 
a kézimunkázók Mekkája. 
Kaphatók itt rövidáru kellé-
kek, kézimunka kellékek, kötőtűk, horgolótűk, ollók, 
tűk, fonalak, cérnák, makramé zsinórok, póló fonalak 
(ez olyan különleges anyag, amiből a pólók is készül-
nek, csak egyben nagyon hosszú). A fonalbolt kedd-
től péntekig 8-16 óráig tart nyitva, szombaton pedig 
7-től 14 óráig. Az akciós fonalak kínálata a bejárati aj-
tón kívül található.Fisher klímák: +36-30/942-1590

Mentse meg emlékeit!

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

www.lelkesfoto.hu

Vállaljuk régi képek digitalizálását,retusálását. Szerezzen 
örömet szeretteinek 1-1 rég elfelejtett fotóval amit újjá tudunk 
varázsolni. A nyári fényképeket is érdemes kinyomtattatni, 
hogy az örömteli pillanatokat vissza tudja nézni.

Ajándék boltként is üzemelünk. A fényképes ajándékok 
mellett albumok, képkeretek, Led-es vászonképek, swarovszki 
ékszerek, olvasó és napszemüvegek nagy választékban megta-
lálhatóak nálunk.

Jöjjön be hozzánk,várjuk szeretettel!
                Szilvia és Nelli
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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.
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Nyerjen ajándékcsomagot

Helytörténeti keresztrejtvény 
a csömöri Auchan támogatásával

Meridián kezelés
Depresszió, pánik, ízületi gyulladás, allergiák, látási 
problémák (szürkehályog), gerincproblémák, emész-
tőszervi betegségek – ha ilyenektől szenved, vegye 
igénybe a meridián terápiát, kezelést. Ezzel a módszer-
rel a felsorolt betegségek javíthatók, megszüntethetők.

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

Eladó ingatlanok
A XVI. kerületi Önkormányzat  

a következő ingatlanokat hirdeti
• Eladó telek az Emlékkő utcában, 17.723 m2, 

300.000.000 Ft, víz, villany, gáz, csatorna közművesítési 
kötelezettséggel.
• 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)
• 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 pincecsoport a Rákosi út 87. szám alatt, 82 m2, víz 
(a menekülő lépcsőtérben), villany van, gáz, csatorna nincs, 
6 700 000 Ft
• Eladó telek a Rovás utcában, 224 m2 10.800.000 Ft (víz, 
villany, gáz, csatorna van).
• Csobogó utca 2. szám alatti eladó telek 1427 m2, 
37 559 055 Ft Ft + Áfa (víz, gáz, villany, csatorna van)
• 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
• 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.
• Bérbeadó helyiség a Demeter u. 1/B. alatt, 435 m2-es, 
víz, villany, csatorna van, 225 874 Ft + Áfa/hó. 
• 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

Győztek a nyilasok! – borzolja a kedélyeket címlapján 1939. 
június 27-én mátyásföldi Rákosi Hírlap. A választókerületből 
ugyanis Hubay Kálmán került a parlamentbe, ő lett Szálasi 
helyettese. A vezércikk egyrészt megnyugtat: „a nyilasok nem 
győztek, csak bejutottak a képviselőházba”. Elemzi az okokat is. 
A Tanácsköztársaság időszakát hozza fel példának: „Szakasztott 
hasonló helyzetben voltunk most is. A választás előtt dölyfös bi-
zalom … meg a nyárspolgárok lelkét. Hogy így meg úgy, hírmon-
dója sem lesz a mi (választó)kerületünkben semmiféle forradalmi 
alakulatnak. Kár tehát a gőzért, nincs szükség a szervezkedésre. 
Itt az eredmény. Ezért bömböli most tele torokkal száznegyven-
nyolc ezer ember a ’győztünk!’ csatakiáltást (választó)kerületünk-
ben, és ehhez vág most fanyar ábrázatot egy hasonlíthatatlanul 
értékesebb, műveltebb és megbízhatóbb, de elpuhult, tunya, saját 
magában túlbizakodó és áldozatos munkára nem, vagy csak alig 
kapható kisebb tömeg.”

A következő mondat már egy valóságos Kasszandra-jóslat: „Vi-
gyázzunk, nagyon vigyázzunk, hogy a rejtelmekkel tele sötétség, 
ami most háttere ennek a győzelemnek, nem rejt-e maga mögött 
újabb Trianont és tudja az ég, miféle megszállást?”

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, ÁJ, ÁL, EE, EY, MA, NP, TÁ,
3 betűs szavak: ALI, ATI, ETA, HAT, IMI, TÓL, ÜDE, ZIL,
4 betűs szavak: ADAT, ETNA, HAZA, IDOL, IGAZ, ITAL, TAVI,
5 betűs szavak: AMATI, ARATÓ, DIÉTA, ELITE, ELÍRÓ, LATOL, 
        MARAT, PARAJ,
7 betűs szavak: HAZAVÁR, HETÉNYI, INDÍTÁS, RAGADÁS

Előző keresztrejtvényünkből: 
A trianoni menekültként Cinkotán tanítóképzőt igazgató Tabódy 

Ida korábban ZITA királynét tanította magyar nyelvre.
Nyerteseink a következők: Varga Ágnes (1161 Madách u.), 

Hervert Alfrédné (1165 Gyűszűvirág u.), Gombos KInga (Gödöllő, 
Sztelek Dénes u.) és Tézsláné Zsolnay Zsuzsanna (1162 Hermina 
út). A nyeremények átvételének módját nyerteseinkkel telefonon 
egyeztetjük.

Az asztrológus gondolatai

Asztrológiai útmutató  
az Oroszlán jegyében

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

Idén július 22-től augusz-
tus 22-ig tartózkodik a Nap 
az Oroszlán jegyében. Megér-
keztünk a nyár közepéhez, a 
legmelegebb periódushoz. Ez 
a fő nyaralási szezon. Nyáron 
nyaralunk, majd 
utána dolgozunk, 
télen a legtöbbet, 
mikor kevesebb a 
fény és az energia-
szintünk is a leg-
alacsonyabb. 

Vajon megéri-e, 
egy életen át dol-
gozni a megélhetésünkért? 
Talán sokan nemmel válaszol-
nának, vagy pedig azt, hogy 
nincs más választásunk. Ci-
nikusabb embertársainknak 
az is megfordulhat a fejükben, 
hogy erre a hangyák és méhek 
is képesek. A valóság az, hogy 
mai tudásunk alapján a rovar-
világ nem töpreng ilyen össze-
függéseken, illetve nincs meg a 
8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 
óra szórakozás rövidre szabott 
életükben. Bár a tiszavirágok-
hoz képest matuzsálemi korú-
ak, minden nézőpont kérdése. 
Az ember tulajdonképpen egy 
teremtőerővel bíró teremtmény. 
A teremtés annyit jelent, hogy 
értékeket hozunk létre. Ettől 
válunk értékessé, vagy értékte-
lenné az életünk színpadán.

Az Oroszlán ember nagy-
szerűsége a napszerűsége. 
Olyan kellemes kisugárzással 
bír, hogy jó a közelében lenni. 
A gyengéknek szüksége van 
az erősre. Azért van az, hogy 
az emberek gyengének érzik 
magukat, mert nincsenek tisz-
tában a valódi erősségeikkel. 
Az Oroszlán szülött lehetősé-
ge az erejének jó irányba te-
relése. Vezetői képességekkel 
rendelkezik, és a sors többnyi-
re megteremti számára ezen 
adottságának kibontakoztatá-
sát. Fontos számára az, hogy el-
ismerjék, ezért figyel a külvilág 
jelzéseire. Hiúságánál fogva be-
csapható, félrevezethető. 

A Vízöntő korszak alapprob-
lémája talán őt érinti a legin-
kább. A társadalomközpontú 
egó építés helyett ennek fordí-
tottja zajlik: az egó központú 
társadalom virágzik. A valódi 
nagyságot, a tehetséget, az év-
ezredes értékeket lenézik, sem-
mibe veszik, kigúnyolják. Igye-
keznek velünk elhitetni, hogy 
az érték a különcségben, a 
szélsőségekben, a szabadosság-
ban rejlik. Szomorúan vesszük 
tudomásul, hogy a világ egyes 
országaiban a múlt alkotásait 
igyekeznek eltörölni, és az új 
értékeknek nevezett aberráció-
kat emelik piedesztálra. 

A bolsevizmus, a szocializ-
mus feladata az volt, hogy eltö-
rölje a földet művelő gazdát, aki 
szimbolikusan az asztalunkra 
teszi a kenyeret. A fő baj az volt 
vele, és most is az, hogy józa-
nul gondolkodik, és azonnal 
észreveszi, ha valaki fordítva 
ül a lovon. Könnyebb elbutítani 
egy interneten és gyorsétkez-
dékben ücsörgő nemzedéket, 
mint azt, aki az anyafölddel, a 
természettel, istennel van kap-
csolatban. 

A fenti planétaállások robba-
násveszélyt, katasztrófákat je-
leznek a világunkban. Hogy ki-

ragadjunk, egy hozzánk közeli 
eseményt, 2021. július 7-én 1 
óra 3 perckor robbanás történt 
a marosvásárhelyi vegyipari 
üzemben. A Sors kegyelméből 
nem történt nagyobb robba-
nás, pedig ott annyi műtrágyát 
tároltak, hogy az akár el is tö-
rölhette volna a föld felszínéről 

szülővárosomat...
A Vízöntő kor-

szak kényelmet 
fokozó, hasznosan 
káros termékei 
beépültek az éle-
tünkbe. Minden 
olyan szó, ami mű 
előtaggal kezdő-

dik, uránuszi, tehát nem ta-
lálható meg a természetben. 
Nekünk nem volt elég a ter-
mészetes, előállítottuk a mes-
terségest, a műanyagot, mely 
a vegyészet, a modern alkímia 
varázslatának csodája. Minél 
több műanyagot használunk, 
annál inkább környezetünk, a 
teremtett világ ellen fordulunk. 
Mindent föladunk a könnyed 
életért. Észre sem vesszük a kö-
vetkezményeket. 

Eltunyul a testünk, romlik 
az immunrendszerünk, ártal-
mas és veszélyes szenvedélye-
ink mókuskerekét tekerjük. 
Szellemileg, intellektuálisan 
visszafejlődünk, mert a matéria 
bűvölete megigéz. Gazdagab-
bak vagyunk a napkirálynál 
is, hiszen neki sem autója nem 
volt, sem okostelefonja. Folya-
matosan termeljük a szemetet, 
a műanyag világ Led-füzérei-
nek fényében azt hisszük, hogy 
élünk. Aztán jön egy robbanás 
és bámuljuk a tüzet, mint sze-
rencsétlen, tudatlan csernobili 
emberek, akik gyönyörködve 
nézték az alattomosan lopako-
dó halál fénylő köntösét.

Az Oroszlán uralkodó pla-
nétája a Nap. A teremtő szimbó-
luma. Isten. Nélküle nincs élet. 
„Ti énbennem vagytok, én pe-
dig tibennetek.” És ez akkor is 
igaz, ha mi, a vaskor gyermekei 
ezt elfelejtettük. Régen mindent 
a teremtő tisztelete övezett. Az 
isteni tudást a szent emberek, 
a papok közvetítették. Majd 
sorban következtek a királyok, 
császárok, államelnökök, mi-
niszterelnökök, pártfőtitkárok 
és mindenkinek hatalma volt 
és van. A vezetők képviselik a 
Napot a hétköznapjainkban. Mi 
a nép, a nemzet pedig a Holdat. 

Egymás tükrei vagyunk, 
ha tetszik, ha nem. Így egy-
más között bevallhatjuk, hogy 
nem jó belenézni a tükörbe. 
Ezért hasznosabb, ha sorozat-
filmekkel múlatjuk az időt, 
melyek még azoknál a pony-
varegényeknél is silányabbak, 
melyeket fiatalkorunkban meg-
vetettünk. De ne legyek ál-naiv, 
mert sokkal kényelmesebb más 
nyomorát nézegetni, mint szem-
besülni a szomorú valósággal. 
Lassan elfelejtjük azt is, hogy 
mi végre születtünk e világra. 
Remélem, a Jóistennek van jobb 
ötlete, mert az égi jelek mostan-
ság nem túl kedvezőek.

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

Vigyázzanak magukra és 
egymásra!       

Tóth Sándor

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

Elektromos tricikli eladó

Modellautók a Legendában

Az Ikarus kínai tulajdonosai saját célra rendeltek a 
képen látható elektromos tricikliből, de kiderült, hogy 
egy egész konténerrel lehet csak behozatni, így a fe-
lesleget áruba bocsátják. Az Ouqiao elektromos tricik-
li főbb paraméterei a következők: 1 kW-os motor, 50 
km-es hatótávolság egy töltéssel (töltési idő 8 óra), 25 
km/h maximális sebesség, 220 kg önsúly, 300 kg ma-
ximális terhelés. Ára 460 ezer Ft + Áfa. Megtekinthe-
tő az Ikarus műv-ház recepciója mentén.

A modellautósok odaszoktak a Legenda Sörfőzde 
Centerbe: július 11-én már a második börzét tartották, 
a következőre augusztus 8-án, vasárnap 8 órától ke-
rül sor. Folytatódnak a péntek-szombati koncertek is, 
részletek a Facebook-on (védettségi igazolvánnyal).
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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. 7. szám  
2021. július 14.

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 augusztus 18-án,  
szerdán jelenik meg.

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

Ingyenes kiosztás az Örs vezér terei aluljáróban megjelenés utáni hétfőn.

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

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

Kiadó

kiadó 60 négyzetméteres önálló la-
kóház kerttel Árpádföldön a HÉV állo-
máshoz közel. Bútorozatlan, azonnal 
költözhető.  T: 06-30-607-27-76

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

Állás, munka

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

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. 
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, 06-70-340-1001

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

mindennemű kőművesmun-
kát, festés-mázolást, lakásfelújítást, 
kerítésépítést reális áron vállalok. Vál-
lalkozók kíméljenek! Tel: 06-70-413-1206

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

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

szépüljön az otthonában kényel-
mesen! Munkájára igényes, precíz, 30 
év gyakorlattal rendelkező kozmetikus 
házhoz megy! Hívjon bizalommal: 06-
30-381-2071, hétvégén is hívható!

anikó mini FOdrászata Höl-
gyeknek sok szeretettel várja szépülni 
vágyó vendégeit! Hétfő-szerda-péntek 

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

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

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, 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. augusztus 12.

Asztalos munkák
Elõtetõk, pergolák, szaletlik

kocsibeállók, lépcsõk

beépített szekrények
gipszkartonozás és galériák

Amennyiben Ön szeretne, hívjon:

06-20-510-1934

16. kerületi apartman hotelbe 
keresünk KATA-s  vagy nyugdí-
jas 4 órás takarítónőt heti 2-3 

napra váltott beosztásban:  
2 nap munka, 2 nap szabad, 

délelőtti munkavégzés.  
Jelentkezni fényképes Önélet-

rajzzal a hotelmatyas@
hotelmatyas.hu e-mail címre, 

vagy a 061/4011010-es 
telefonszámon lehetséges.

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!

leinFOrmálható takarítónőt 
keresek 16. kerületi háztartásba, heti 
két délutánra. Jelentkezés: 
nevadazsuzsa@gmail.com

gyertyaöntéssel foglalkozó vál-
lalkozás betanított munkaerőt könnyű 
fizikai munkára, 4-6 órában. Érdeklőd-
ni munkaidőben (8-16): 06-30-954-9365

Xvi. kerületi nyOmdánk ke-
res nyomdai segédmunkás munka-
körben kollégát anyagmozgatásra, 
csomagolásra és gépek kiszolgálására. 
Fényképes önéletrajzokat várjuk a 
titkarsag@korrektnyomda.hu e-mail 
címre.

idősgOndOzást, gyermek-
Felügyeletet vállal nyugdíjas nő 
nagy gyakorlattal a XVI. kerületben, 
esetleg kézügyességet igénylő munka 
is érdekel. Tel: 06-20-397-8179

idősgOndOzás. Szakképzett, pre-
cíz, megbízható, saját autóval rendel-
kező középkorú hölgy idősgondozást, 
kisebb takarítást, bevásárlást vállal. 
Hívjon bizalommal. Tel: 06-30-381-2071, 
hétvégén is hívható!

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. 

Újraindult a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Könyvet Ház-
hoz szolgáltatása, mely idős, beteg, mozgásukban korlátozott, 
vagy ideiglenesen (akár egy baleset vagy veszélyeztetett ter-
hesség miatt), esetleg tartósan lakáshoz kötött olvasóink szá-
mára teszi hozzáférhetővé a könyvtári könyveket, öregbetűs 
könyveket, folyóiratokat, hangoskönyveket, CD-ket. A FSZEK 
Sashalmi Könyvtára csak a XVI. kerületben – előre egyezte-
tett időpontban – vállalja a kiszállítást. A járványhelyzetre va-
ló tekintettel fokozott figyelmet fordítunk a kiszállítás során a 
fertőzésveszélyt megelőző intézkedésekre.

Érdeklődni lehet telefonon, emailben, illetve a könyvtár 
Facebook oldalán lehet. Telefon: 403-0813; E-mail: fszek1602@
fszek.hu; Facebook: FSZEK Sashalmi Könyvtár

Könyvtárunk nyári nyitva tartása (szeptember 5-ig): hétfő, 
szerda: 13-19. kedd, csütörtök, péntek: 9-15

Könyvet házhoz szolgáltatás
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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!

Gree Comfort 2,6 KW split klíma 202.000,-

Hajdu Z-80 ERP villanybojler 65.500,-
Ariston Velis EVO 80 bojler 79.900,-
BAXI Prime 24 KW kombi gázkazán 266.000,-
REMEHA Tzerra ACE 28 KW kombi gázkazán 349.000,-
Mofém EUROSZTÁR mosdó csaptelep 9.300,-
Sobime (spanyol) egykaros mosdó csaptelep 11.500,-
WC ülõke - antibakteriális, rozsdamentes zsanérral 4.000,-
ø 15 SANCO rézcsõ 1.900,-/fm
ø16 „HAKA” (svájci) alubetétes – ötrétegû csõ 300,-/fm
ø15 STEEL press (szénacél) csõ 500,-/fm
MEDO zuhanyfolyóka 690mm 24.500,-

(vízszintesen is szerelhetõ)

ø 6 szigetelt klíma rézcsõ 1.100,-
ø 10 szigetelt klíma rézcsõ 1.950,-

Vállaljuk fûtési rendszerek tisztítását,
átmosását kedvezõ áron!

HÛSÍTÕ AJÁNLAT!!!

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

Fogadás
A LOVI TÖBB
MINT SPORT

ÉS TÖBB
MINT

ISMERD MEG ÚJ AGÁR- ÉS
LÓVERSENYFOGADÁSI 

LEHETŐSÉGEINKET!

1145 Budapest, Szugló u. 61-63.

KERESD ÉRTÉKESÍTŐHELYÜNKÖN:

LD_SZRT_Lovi_Pilot_sajto_138x215_Budapest-Szuglo.indd   1 2021. 07. 02.   13:26:53

Épül a mátyásföldi jégcsarnok

Az Újszász utca 45/B. te-
rületén található jégcsarnok-
nak múlt év szeptemberében 
tették le az alapkövét, de idén 
augusztusban már haszná-
latba is vehetik a jégfelületet, 
az alsó szint pedig októberre 
teljesen elkészül. A jégfelület 
2200 négyzetméter, a teljes 
beépített terület pedig két 
szinten 4600 négyzetméter. 
Lent a küzdőtéren és a lelátó-
kon kívül 10+1 öltöző kap he-
lyet (a plusz egy lesz a kerü-
letből korizni vágyók öltözője, 
közel a bejárathoz).

A felső szinten irodák és ki-
szolgáló helyiségek lesznek, 
valamint két 300 négyzetmé-
teres edzőterem, amit részben 
a mozogni vágyó nagyközön-
ség, részben a sportolók, jég-
hokisok használhatnak erőn-
létük fejlesztésére.

Korszerű gépészet állítja 
elő a jégképzéshez szükséges 

mínusz 9 fokot, amiből előbb 
egy centis jégréteget képez-
nek, arra jön a pályavonalak 
felfestése, azt további 4 cen-
ti kopóréteg fedi, a legfelső 
felületen mínusz 4 fokos hő-
mérséklettel. A hőszivattyúk 
gazdaságos működéséhez 
szükséges földhőt 54 db 120 
méterre lefúrt szondából nye-

rik, és a tetőfelületre napele-
mek is kerülnek a gazdaságos 
működés érdekében. A beton-
szerkezetet 25 cm vastag hő-
szigeteléssel borítják, tehát 
igencsak zöld és fenntartható 
lesz a mátyásföldi jégcsarnok 
– tudhattuk meg július 6-án, 
a polgármesteri-képviselői 
bejárás alkalmával. (F)

Kovács Péter polgármester, Szatmáry Kristóf országgyű-
lési képviselő és Simon Zsolt beruházó a küzdőtéren


