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Telefon: (1) 403 5894

Cím: XVI. Veres Péter út 32-34.

A 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!

Sashalom Patika

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
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A harkály és az útépítés
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Paszuly Gazdabolt
Kertészeti dolgok A-Z-ig
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1162 Csömöri út 224. • e-mail: matyaskiraly@dh.hu 
Tel: (06-1) 720-5869, 06-70-670-6700

Ingatlan 
ELADÁS – VÉTEL

Keressen minket bizalommal!

• Szakértő segítségére
• Energetikai  
         Tanúsítványra
• Hitel tanácsadásra
• Ügyvédi munkára
• Ingyenes  
          Értékbecslésre

Amennyiben szüksége van az eladáshoz:

Expressz javítás a helyszínen / szervizünkben
Új és felújított háztartási gépek értékesítése

Expressz javítás a helyszínen / szervizünkben
Új és felújított háztartási gépek értékesítése

+36 30 0800 800 csfservice.hu+36 30 0800 800 csfservice.hu

1165 Arany János u. 53.1165 Arany János u. 53.

��

az Ikarus Ipari Park
területén, 18. épület

www.cs80.hu • www.panasonics80.hu
Telefon: +36 1 401 3090, +36 1 401 3098

1161 Bp. Csömöri út 80. • Nyitva: H-P: 8-17

Keressen minket Panasonic levegõ-víz hõszi-

vattyúk, HIT napelemes rendszerek, lakossági

komfort klímák és ipari berendezések tervezé-

sével, szaktanácsadásával és kivitelezésével.

Lakások hálózatának
kiépítése, felújítása,
javítása, átalakítása

Lámpák, páraelszívók,
sütõk, stb. bekötése

Kerítések, kapuk, korlátok
ablakrácsok, elõtetõk

készítése, javítása

Fémszerkezetû épületek,
kennelek, kifutók
készítése, javítása

Lakatosmunkák

Tel: +36 70 312 1050

Villanyszerelés

Kigyulladt a búzatábla
2. oldal

Hogy halad az Auchan átépítése
8. oldal

Fidesz bukta és Fidesz siker
Időközi választások Nagytarcsán és a XVI. kerületben

Horváth Ádám kétharmaddal győzött a XVI. kerület 2-es 
önkormányzati körzetében

Százezer látogató egy év alatt

Egy éves a Naplás-tavi kilátó

Ingatlan-
kínálat 

a 6-7. oldalon

A kertvárosi éremhalmozó
Konténertűz és felhőszakadás

3. oldal
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Egy év alatt több mint 100 ezren keresték 
fel a Naplás-tavi kilátót. Tavaly júniusban ad-
ták át a Kertváros ékességét, a Naplás-tavi 
27,6 méter magas kilátót, ahonnan páratlan 
kilátás nyílik a Szilas-patak völgyre és a kör-
nyék természeti értékeire.

A kilátó azóta rengeteg örömet szerzett az 
idelátogató családoknak és túrázóknak, nép-
szerűségét jól mutatja, hogy nemcsak a Kert-
város szimbólumává, hanem Budapest egyik 
legfelkapottabb kirándulóhelyévé vált. 

Időközben mérte is a látogatottságot az 
Önkormányzatunkkal együttműködő Pilisi 
Parkerdő Zrt. A kilátóba ugyanis egy titkos 
látogató-számláló berendezést szereltek, ami 
közvetlen módon továbbítja az adatokat az er-
dészeti társaságnak – a titokzatos megfigyelő 

szerkezet helyét eddig még senkinek nem si-
került megtalálni.

 Az egyéves évfordulóra közzétett látogatá-
si adatok alapján eddig több mint 100 ezren 
fordultak meg a magaslesen, hétvégente pe-
dig átlagosan 565-en lépcsőztek fel a kilátó-
ba. Volt olyan nap is – ez a rekord –, amikor 
több mint 1200-an keresték fel a XVI. kerületi 
tornyot, a legtöbben tavaly októberben kirán-
dultak ide.

A kertvárosiak büszkék lehetnek arra is, 
hogy a Budapest Brand Nonprofit Zrt. nem-
rég a 10 legjobb budapesti panorámát nyújtó 
helyszín közé sorolta a XVI. kerület kilátóit: 
úgy a Reformátorok tereit, mint a Naplás-ta-
vit. (Megtalálható: https://enbudapestem.
hu/2022/03/a-10-legjobb-budapesti...)

Egy éves a Naplás-tavi kilátóA harkály és az útépítésValter Attila magyar bajnok lett

Gyertek fogyasszatok nálunk egy jó hi-
deg sört, vagy finom jeges teát ebben 
a hőségben. Közben elkészítjük ked-
venc street food ételeteket, amit akár 
helyben el tudtok fogyasztani megújult 
kerthelyiségeinkben, vagy még mele-
gen hazaértek vele.

Ha hisztek Fortunában, adjatok fel ná-
lunk egy lottót, egy tipmixet, vagy akár 
kaparjátok le a nyerő szelvényt.

Várunk mindenkit kedves személyzet-
tel a hét minden minden napján reggel 
8-tól este 22-ig.

Megújult kerthelyiséggel, óriás kivetítővel, folyamatos akciókkal várja régi és új 
vendégeit az AXL söröző és grill a Rákosi út és János utca sarkán.

Megújult kerthelyiség, óriáskivetítő

A csömöri Valter Attila a 
nagysikerű bringanapok után 
egy héttel diadalmaskodott 
az országúti kerékpárosok 
országos bajnokságának fér-
fi mezőnyversenyében Pan-
nonhalmán. A versenyt egy 
baleset zavarta meg, utána 
viszont az élbolyhoz csatla-
kozott és a célegyenesben az 
élre tört. A 166 kilométeres 
távot 4:04:14 óra alatt tette 
meg, míg a második helyezett 
2 másodperccel lemaradva ért 
célba. Gratulálunk!

Csömöri Úrnapi körmenet

Országosan egyedülálló esemény a virágszőnyeges Úrnapi körmenet Csömörön, ami évszáza-
dos múltra tekint vissza. A közel két kilométeres körmenet útvonalát idén is végigjárták a szer-
vezők, és megdöbbenve tapasztalták, hogy a szolgáltató (mindenféle problémára hivatkozva) 
nem szállította el a lakosok által az utcára kikészített szelektív hulladékokat, és úgy tűnt, hogy 
ezek között kell majd a körmenetnek elhaladnia. A helyzetet frappáns módon a Községgond-
nokság oldotta meg: összeszedték és ideiglenesen eltárolták a szelektív hulladékot, így semmi 
nem zavarhatta meg az Úrnapi körmenet méltóságát. 

Furmicska a Határon túli szlovákok emléknapján
Július 5-én tartották Po-

zsonyban a Határon túli szlo-
vákok emléknapját, melyen a 
Furmicska Néptánc Egyesü-
let és az általa felkért Csibaj 
Banda képviselte Magyaror-
szágot, és ahová a világ min-
den tájáról érkeztek tánccso-
portok a külhoni szlovákság 
képviseletében.

A Furmicska Csömöri pil-
lanatok című koreográfiájával 
képviseltette magát az em-
léknapon. A szervezők több 
országból kértek fel szólóéne-
keseket közös és egyéni pro-
dukcióra, az egyesület részé-

ről, Godó Viktória szerepelt. 
A program a Pozsonyi Kultu-
rális és Információs Központ 

együttműködésével jött létre, 
és a Pozsonyi Kulturális Nyár 
2022 programsorozat része.

Tűzoltósági hírek
Kigyulladt a búzatábla

A XVI. kerülettel határos Majorszegi dűlő részen, az M0-ás közelében a búzatáblában egy 
traktor dolgozott július elsején. Munka közben felpattant állítólag valami kő, ami szikrát oko-
zott, és ettől lángra kapott a búzatábla a 40 fokos melegben. A Csömöri Önkéntes tűzoltók értek 
legelőbb a helyszínre, és látták, hogy a tűz az autópálya felé tart, valamint veszélyeztet egy 
GSM átjátszótornyot is, ami alá mindenféle mezőgazdasági hulladék volt felhalmozva. A több 
ezer négyzetméteres tüzet több órás megfeszített munka árán, a fővárosi egységekkel együtt 
sikerült eloltani, és megvédték a telefontornyot is a leégéstől. (Fotó: Szőke Zoltán)

Eltűnt fiút kErEstEk. 
Június második hetében egy 
csömöri fiú valami iskolai fel-
adatot nem tudott megfelelő-
en teljesíteni, s ezen felindul-
va olyan üzeneteket tett közzé 
a közösségi oldalakon, hogy 
így már nincs is értelme az 
életének. Az is kiderült, hogy 
beszerzett valami anyagot, 
ami alkalmasnak tűnt az éle-
te kioltására. Emiatt nagy ke-
resés indult Csömörön és kör-
nyékén, amiről a csömörieket 
a közösségi médiában tájé-
koztatták és ott szervezték. 
Ennek most mutatkozott meg 
az igazi ereje: még a távoli ke-
rületben lévő iskola tanárai és 

a diáktársak is bekapcsolód-
tak a keresésbe, csatárlánc-
ban fésülték át az esetleges 
helyszíneket. Bonyolította a 
dolgot, hogy a srác időköz-
ben elhagyta a telefonját is. 

A helyzet szerencsésen meg-
oldódott, a fiú épségben és 
egészségesen került elő, és 
az is kiderült, hogy bár tény-
leg el volt keseredve, mégsem 
gondolta komolyan a dolgot.

BalEsEt. A csömöri Príma áruháztól a Laky bekötőúton autózott a M0 irányába egy hölgy jú-
nius 10-én délelőtt. A Rét utcai kereszteződésnél, a tábla ellenére eléhajtott egy onnan érkező 
autó, amelynek vezetője egyszerűen nem vette észre a főútvonalon közeledő autót. Az ütközésben 
mindkét autó csúnyán összetört, a hölgyet pedig kórházba kellett szállítani, mert erősen meg-
ütötte magát. Ez egy veszélyes hely, már több baleset is történt itt, óvatosan közlekedjenek erre.

Konténertűz és felhőszakadás
A kistarcsai Határ útról je-

leztek nagy füstöt a Csömöri 
Önkéntes Tűzoltóknak június 
9-én. A helyszínre érve kide-
rült, hogy egy hulladékfeldol-
gozással foglalkozó cég 30 
köbméteres konténerében a 
benne lévő műanyagok kap-
tak lángra öngyulladással. A 
cég munkatársai közremű-
ködtek a tűzoltásban: előbb 
munkagéppel kiemelték a 
lángoló anyagokat, majd a 
konténer tartalmát a földre 
borították, így könnyebben el 
lehetett oltani. 

Már oltás közben érte a tűz-
oltókat némi zápor, de amint 
végeztek, jött az emlékezetes 
felhőszakadás, ami Csömör 
utcáit sárlavinával borította 
be. A legnagyobb kár a Petőfi 
utcai magánóvodában követ-
kezett be, aminek a tetőbur-
kolatát megbontotta a szél, és 
az eső akadálytalanul zuho-
gott be az épületbe, a villany-

kapcsolókon ömlött ki a víz. 
Itt az önkénteseknek le kel-
lett bontani a tető maradvá-
nyait, majd műanyag fóliával 
védték meg ideiglenesen az 
óvoda épületét. A felhőszaka-
dás miatt számos bejelentés 
érkezett, így a csömöri tűzol-
tók címről címre jártak. Sok 
helyen az épületek pincéjéből 
kellett a vizet kiszivattyúzni, 
amit részben géppel végeztek, 
de az utolsó tíz centihez embe-
ri közreműködés kellett. Sok 

helyen a sarat vízsugárral kel-
lett eltávolítani a bejáratokról, 
az utcáról. A Deák Ferenc ut-
cában egy nagy teljesítményű 
trafóállomásra faág dőlt, emi-
att kiégtek a transzformátor 
biztosítékai, és Csömör jelen-
tős része áram nélkül maradt. 
Az elektromos szolgáltató 
emberei viszonylag hamar, 
egy órán belül kiértek, és a 
tűzoltókkal együtt működve 
rövidesen helyreállították az 
áramszolgáltatást.

Emléktábla és emlékfa a Grófnéninek
Méltó módon emlékezett 

meg a Kertváros június 30-án 
a 180 éve született gróf Bat-
thyány Ilonáról, Batthyány 
Lajos mártír miniszterelnö-
künk leányáról, aki a cinkotai 
Beniczky gróf felesége volt. A 
Grófnéni - ahogyan akkoriban 
a cinkotai gyerekek szólítot-
ták – nagy hatással volt a kö-
zösség életére. Ő adományoz-
ta a mátyásföldi katolikus 
templom telkét, halála után 
a kastélya a település tanító-
képzőjére szállt, az általa kez-
deményezett önálló cinkotai 
csendőrőrs felépüléséig pedig 
három szobát is biztosított 
a csendőrök számára. Emel-
lett számtalan kulturális, jó-
tékonysági és sportesemény 
fővédnöke is volt. Emlékét 

ezentúl már tábla és egy 
pirosvirágú gesztenyefa is őr-
zi a Helytörténeti fasornál, a 
Sashalmi sétányon, Széman 
Richárd helytörténész kezde-

ményezésére. Felvételünkön 
Ács Anikó és Szász József 
alpolgármester valamint Ko-
vács Péter polgármester a táb-
la avatása alkalmával.

lakossági fórumok a rEndElEtmódosításokkal kapcsolatBan: A XVI. kerüle-
ti újságban megjelent felhívásra való hivatkozással felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Te-
lepülésképi rendelettel kapcsolatosan lakossági fórumra kerül sor. Ugyancsak lakossági 
fórumra kerül sor a Kerületi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatban.

A lakossági fórum helye: XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.
Időpontjai: 2022. július 18-án, a településképpel kapcsolatos fórum 16 órakor, a Kerületi 

Építési Szabályzattal kapcsolatos fórum 17 órakor kezdődik
Az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól 

számított 8 napon belül papír alapon, elsőbbségivel feladott postai úton, vagy papír alapon 
személyesen benyújtva a Budapest XVI. Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom 
utca 43.) címre, illetve elektronikusan a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre lehet megtenni.

A XVI. kerületi Rózsa utca építésének sajnálatos következ-
ménye volt, hogy az egyik oldalról kivágásra ítélték a fákat, 
máskülönben nem lehetett volna elhelyezni azt a csapadékcsa-
tornát, ami a sashalmi belvizes részen véglegesen megoldja 
a csapadékvíz elvezetését. Az útépítés (pontosabban a fakivá-
gás) hirtelen váratlan akadályba ütközött, mivel kiderült, hogy 
az egyik kivágandó fa odvában éppen költ egy harkály.

Az útépítési munkálatokkal teljesen le kellett állni, és min-
denki arra várt, hogy mikor lesznek röpképesek a kikelt fiókák. 
Pár hét után úgy tűnt, hogy az odúban békésen befejeződött a 
családi esemény: erről a természetvédelmi őr is meggyőződött, 
amikor emelőkosaras képkocsival a levegőbe emelkedve bepil-
lantott az odúba, és konstatálta, hogy az üres. Emiatt módosí-
tani kellett az útépítés ütemtervét és átadási határidejét. Az 
építkezés egyébként rendben halad, már majdnem végeztek a 
nagy átmérőjű csapadékcsatorna elhelyezésével, amint az jobb 
oldali képünkön is látható. A Rózsa utcai útépítés végleges be-
fejezése szeptember végére várható.
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A 2019-es önkormányzati 
választásokon a jelentős Fi-
desz győzelem mellett több 
egyéni képviselői körzet is az 
ellenzék kezébe került. A 2-es 
körzetben, ami Szentmihály 
alsó részét jelenti a József és 
János utca, Csömöri út és Pa-
lotai határút környékén, nos 
itt Vajda Zoltán legyőzte Hor-
váth Ádámot, a körzet koráb-
bi képviselőjét, aki ezután a 
pártlistáról került be a képvi-
selő-testületbe.

Azután jött a 2022-es par-
lamenti választás, ahol az 
előválasztáson az ellenzéki je-
löltek közül Vajda diadalmas-
kodott, így ő indulhatott az 
egyesített ellenzék színeiben 
a fideszes Szatmáry Kristóf-
fal szemben. Nagyon felemás 
eredmény született: a Kertvá-
rosban Szatmáry toronyma-
gasan hozta a szavazatokat, 
amit az idecsatolt zuglói sza-
vazatok sem tudtak teljesen 
lerontani: pici különbséggel 
még mindig Szatmáry veze-
tett. Majd megérkeztek egy 

hét után a más településeken, 
illetve külföldön élő, de itt ál-
landó lakcímmel rendelkezők 
szavazatai, és ezek átbillentet-
ték az eredményt: Vajda Zol-
tán lett a körzet országgyűlési 
képviselője, Szatmáry pedig a 
Fidesz listáján került be a par-
lamentbe.

Miután egy személy nem 
lehet egyszerre országgyűlési 
és önkormányzati képviselő, 
Vajdának le kellett mondania, 
és ezért került sor időközi vá-
lasztások kiírására.

A választások alaphangját 
szintén Vajda adta meg: az el-
lenzéki társakkal nem egyez-
tetve belengetett egy saját je-
löltet, Farkas Adriánt, aki (a 
plakátja szerint) független, 
helyi, pártok által támogatott, 
és Vajda is nyilvánosan támo-
gatta. A többi helyi ellenzéki 
ezen berágott, és elindították 
ellen-ellenzéki jelöltnek Ker-
tész Editet a DK színeiben, 
a Jobbik és a Momentum tá-
mogatásával. Szokás szerint 

Időközi választások: Fidesz bukta és Fidesz siker
Időközi választásokat tartottak július 10-én a XVI. ke-
rület 2-es választókörzetében valamint Nagytarcsán – 
emitt kétharmados Fidesz győzelem sikerült, amott a 
kormánypárti támogatású jelöltek teljes mértékben el-
bukták a választást.

Ingyenes kertgondozás
Méltán vált népszerűvé Kovács Péter polgármester ötlete, misze-

rint ott kell segíteni a kerület időskorú lakosságán, ahol arra a leg-
nagyobb szükség van. Így jött létre a nyugdíjasok segítő szolgálata 
a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet keretében. A dolog lényege, 
hogy ha az idős nyugdíjas betelefonál a 06-20-539-6879-es telefon-
számra, akkor előjegyzésbe veszik ingyenes kertgondozásra. A Ke-
rületgazda kertészei rövid idő alatt hatalmas változásokat képesek 
előidézni a gyakorta elvadult kerületi kertekben, amivel az idős lakó 
már nehezen boldogul. A szolgáltatásra akkora lett az igény, hogy 
meg kellett duplázni a brigádot.

Emelõkosaras munkák

Zöld-Daru-Ász Kft. • 06-30-9980-119Tel:

Kerttisztítás • Zöldhulladék elszállítás
Ágdarálás •Tuskómarás

Daruzás • Gépi rakodás

Budapesten
és Pest megyében

Faültetés • Fasor fenntartás

e-mail: simenaszalbert2@gmail.com
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 3.400,-
Vegyesméz 1

Hársméz 3.0

.900,-
Napraforgó méz 1.800,-

00,-
Repce (krém)méz 2.100,-
Napraforgó (krém) 2.100,- Online rendeléskor

bankkártyával is fizethet!

www.termeloimagyarmez.hu

Marci bácsi méhészete

Ingyenes házhozszállítás*

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

elindult a Civil-16 egyesület 
nevében annak elnöke, Schaf-
fer Viktor. A Fidesz Horváth 
Ádámot indította, majd az 
Iszomm-Munkáspárt színei-
ben elindult még Horváth 
Márk Zsolt, ki tudja, miért...

A választás napján külö-
nös dolog történt. A legtöbb 
szavazókör a szép új Szent-
Györgyi iskolában volt, s a be-
járattal szemben, az út túlol-
dalán egyszer-csak megjelent 
a DK jelöltje személyesen, 
teljes harci felszerelésében: 
pulttal, plakáttal, s leült egy 
kisszékre a fa árnyékában. 

Ebből nagy botrány kereke-
dett, mivel a szavazóhelyi-
ség 150 méterén belül kam-
pányolni nem lehet. Kijött a 
rendőrség, összeült és elítélő 
határozatot hozott a választá-
si bizottság, s már ott tartott 
a dolog, hogy pénzbírságot 
kell a renitens jelölttel szem-
ben alkalmazni, amikor Ker-
tész Edit összecsomagolta és 
eltüntette a pultot, de azért ő 
személyesen ott maradt a kis-
széken az árnyékban: hátha 
személyiségének varázsa átsu-
gárzik a bejáratra, és hoz szá-
mára elegendő szavazatot.

Más esemény nem történt, 
és a szavazatszámlálás is igen 
gyorsan megtörtént: fél 8-ra 
kiderült, hogy Horváth Ádám 
68 százalékkal, 544 szavazat-
tal nyerte a választást a 25 
százalékos részvétel mellett. 
Farkas Adrián nem egész 15 
százalékot kapott, míg Ker-
tész Edit harmadik lett 176 
szavazattal. Schaffer Viktor 
3,8 százalékot ért el, a Mun-
káspárt jelöltjére pedig az öt-
ből három szavazókörben sza-
vaztak, így kapott összesen 
7 szavazatot (vélhetően roko-
noktól, ismerősöktől).

A Fidesz tehát jelentős si-
kert ért el, és visszahódította 
a korábban elveszett körzetet. 

Eladó ingatlanok
A XVI. kerületi Önkormányzat a következő ingatlanokat hirdeti
• Eladó ingatlan a 1161 Bp., Iharfa utca 16. fszt. 7. szám alatt, 29 m2, víz, villany, gáz a 
lakásban, csatorna az utcai közcsatornába, 20 300 000 Ft.
• Bérbeadó irodahelység Jókai Mór u. 6-ban, 13 m2, 40 334 Ft + Áfa/hó, víz, villany, csa-
torna az épületben, gáz központi fűtéssel.
• Eladó ingatlan a 1163 Bp., Kézbesítő utca 14. fszt. 1. szám alatt, 27 m2, víz, vilany, csa-
torna van, gáz az utcában, 17 900 000 Ft.
• Eladó pincecsoport a Rákosi út 87. szám alatt, 82 m2, víz (a menekülő lépcsőtérben), vil-
lany van, gáz, csatorna nincs, 6 700 000 Ft.
• Eladó telek a Rovás utcában, 224 m2 10.800.000 Ft (víz, villany, gáz, csatorna van).
Részletes információk:  https://www.bp16.hu/ingatlan

Horváth Ádám tehát listás 
képviselőből egyéni képvise-
lő lett, s hogy a felszabadult 
listás helyen ki lesz a befutó, 
arról később születik döntés.

Nagytarcsán viszont na-
gyon másként alakultak a 
választás dolgai. Itt 2020 ok-
tóberében döntött a testület 
az önfeloszlatásról, mivel a 
testületi többség nem értett 
egyet a polgármester dönté-
seivel. Ámde jött a járvány, és 
azóta nem lehetett választáso-
kat tartani.

A testületen belül jelentős 
feszültségek alakultak ki, és 
az a furcsa helyzet jött létre, 
hogy a korábbi önkormányza-
ti képviselők közül senki nem 
akart elindulni Fidesz-színek-
ben az időközi választáson.

A korábbi polgármestert, 
Rimóczi Sándort a Fidesz 
jelölte, és több cikluson ke-
resztül sikerült is megőriznie 
a székét. A testületi harcok 
viszont úgy megviselték az 
egészségi állapotát, hogy szó-
ba sem jöhetett az indulása. A 
Fidesz-KDNP színeiben egy 
teljesen új csapat jelentkezett 
a választásra, Réthy Erik pol-
gármester-jelölt vezetésével. 
Az ottani választási szabá-
lyok szerint hat listás jelöl-
tet állított a Fidesz az önkor-
mányzati helyekre.

A helyi ellenzék korábban 
jelentős akciókat hajtott végre 
Nagytarcsán, még tüntetést 
is tartottak az önkormány-
zat előtt.  Kézben tartották 
a nagytarcsai FB-csoportok 
egy részét is. Jelentős kritiká-
val illették az önkormányzati 
vezetést, és egyes döntéseket 
sikeresen akadályoztak.

A választásokon a csapa-
tuk függetlenként indult, az 
Otthonunk Nagytarcsa szlo-
gennel. Polgármesternek Gu-
lyás István Tamást jelölték, és 
mind a hat listás helyre meg-
volt az emberük. A felsorol-

Horváth Ádám kétharmaddal győzött a XVI. kerület 
2-es önkormányzati körzetében

takon kívül polgármester-
jelöltként elindult Szlaukó 
Istvánné, a szlovák önkor-
mányzat vezetője, korábbi 
alpolgármester.

A nagytarcsai válasz-
tóknak a nagyrészt isme-
retlen fideszes jelöltek és az 
ellenzéki független jelöltek 
között kellett dönteniük, 
így szerepeltek tizenketten 
a listás szavazólapon. A há-
rom polgármester-jelölt kö-
zött két független volt, és 
egy Fidesz-KDNP által tá-
mogatott.

A tavaszi parlamenti 
választások alkalmával a 
Fidesz jelöltje és listája je-
lentős előnnyel végzett, de 
itt helyi dolgokról volt szó, 
nem az országos politikáról. 
Az eredmény pedig föld-
csuszamlás-szerű ellenzéki 
győzelem lett, hatalmas kor-
mánypárti vereséggel.

A polgármester Gulyás 
Tamás István lett, a szavaza-
tok 64 százalékával, Réthy 
Erik 29 százalékot, Szlaukó 
Istvánné 7 százalékot ka-
pott. Az Otthonunk Nagy-
tarcsa valamennyi jelöltje 
mandátumhoz jutott, rájuk 
a választók kétharmada 
szavazott. Önkormányza-
ti képviselő lett Sándor Bé-
la, Berna-Pataki Szandra, 
Bardócz Gábor, Barna Ervin, 
Rédei Attila és Jurics Jolán.

Az Otthonunk Nagy-
tarcsa jelöltjei száz száza-
lékos szavazati aránnyal 
rendelkeznek a testületben, 
senki nem akadályozhatja 
az eredményes munkát. Az 
önkormányzat kaszájában 
1,3 milliárd forint van, min-
den számla ki van fizetve, és 
az új testületnek bő két éve 
van arra, hogy látható ered-
ményt mutasson fel Nagy-
tarcsa számos problémájá-
nak megoldásában.

Ferenci Zoltán

Kertész Edit kampányol a 
szavazókörrel szemben, 
a Csömöri úton

Az Otthonunk Nagytarcsa csapata egy Petőfi utcai ház kerítésén

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
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”. Egzo-
tikus vékony ruhák finom anyagokból, 
nadrágok, lenge blúzok, tunikák, nyári 
ruhák. Mellények, kardigánok, bolerók. Boka-, térd-, combfixek és ha-
risnyák. Nálunk bankkártyával is fizethet! Vasárnap is várjuk!

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

www.lelkesfoto.hu

Hívassa elő fényképeit nálunk, ne hagyja elveszni emléke-
it, csináltasson időálló papírképet. Amíg a piacon vásárol, mi 
elkészítjük.

Ajándékboltként is funkcionálunk. Új olvasó- és napszem-
üvegek érkeztek. Olvasószemüvegek tokkal, törlőkendővel 
többféle színben csak: 1600 Ft. Polarizált napszemüvegek 
csak: 6600 Ft már több mint 10 éve.

Születésnapi ajándékok, kézműves termékek nagy válasz-
tékban!

Képkeretezést is vállalunk, minőségi magyar fa keretek 
nagy választékban kedvező árakon.

Várjuk Önöket szeretettel!    Szilvia és Nelli

Kiadó üzlet a piacon

SAS
GYÓGYSZERTÁR 
1913 ÓTA  AZ ÖNÖK 
SZOLGÁLATÁBAN

1163   BUDAPEST 
MARGIT UTCA 1.

06 1 403 73 03

SALVUS

590

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:
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

Sashalmi Csemege – vasárnap is nyitva

Finom görög ételkülönlegességek is kapható-
ak a Sashalmi Csemegében. Fetával töltött pap-
rika, olivabogyó, olivaolaj, eredeti görög joghurt, 
nagyon finom baklava, különleges italok, üdítők, 
helyben sütött pékáru, lágy fagylalt, 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.

Nyári akció

A Sashalmi piac biopiaci ré-
szén, a Cserpes tejbolt mellett 
rövidesen kiadó lesz egy ki-
sebb üzlethelyiség. Ebben egy 
ideig rövidárukellék  és fonal-
bolt üzemelt, de a tulajdonos 
úgy döntött, hogy ezt a boltot 
inkább bezárja. Az üzlethelyi-
ség bérleti díja nem túl ma-
gas, mindösszesen nem éri 
el a 80 ezer forintot, ezen túl 
már csak a rezsit kell megfi-
zetni. Akit érdekel, jelentkez-
zen a piacfelügyelőségen.

Fotókidolgozás a Lelkes fotónál Kézműves tábor nyíltGofrizz! Reggeliző és Gofrizó!
a bezárt kocsma mellett

Röviddel azután, hogy bezárt a Sashalmi piac közelében 
évtizedek óta működő Bambusz kocsma, annak közvetlen 
közelében megnyílt egy kézműves tábor. A hely tulajdonosa, 
Pudics Karmela lapunknak elmondta, hogy nyáron napközis 
táborokkal, évközben pedig kreatív foglalkozásokkal és jóga 
kalanddal kívánnak foglalkozni ezen a helyen, ami kiválóan 
megközelíthető helyen van, és a kialakítása is ideális az ilyen 
foglalkozásokra öt-tíz fős csoportok számára.

Júliusban 18-án és 25-én, valamint augusztus 5-én indul 
még tábor, amelyen a fantázia, a szókincs és a kézügyesség 
fejlesztésére összpontosítanak. Kreatív gyerekek jelentkezését 
várják, sok mese, játék és kaland vár azokra, akik szeretnek 
festeni, ragasztani, fűzni, fonni és elkalandozni távoli tájak-
ra... Ajánlott korcsoport: 6-10 évesek.

Reggel 8-tól 9 óráig tart az érkezés, amikor szabad játékkal, 
feloldódást és beilleszkedést segítő beszélgetéssel, mindenféle 
egészséges csipegetni valóval (magok, aszalványok, gyümölcs 
csipszek) várják a gyerekeket. 9-től 12 óráig tart az aktív al-
kotás, utána ebéd és szabadidős foglalkozás szabad levegőn. 
A program 16 óráig tart, de utána is van felügyeleti lehetőség. 

Az 1 hetes tábor díja 35 ezer forint (kézműves eszközökkel, 
napi háromszori étkezéssel), díj egy napra 8000 Ft, további óra 
díja: 1500 Ft. Jelentkezés: 06-20-225-7255 (Karmela).

Hamarosan megnyitja kapuit a Gofrizz! Reggeliző és 
Gofrizó! A kínálatot főként a gofri különlegességek alkotják 
majd, ezen kívül készülünk nektek frissen készült szend-
vicsekkel, panninikkel, sétáló gyümölcs pohárral és frissen 
őrölt Lavazza kávéval!

A már jól ismert Nap-Plázs gofri receptjét hozzuk el nektek 
a Sashalmi Piacra, így a minőségben nem fogtok csalódni!

KERTVÁROSI KÉPÚJSÁG 
hirdetés és információ: 06-20-9392-658
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Oktatás
Egyéni vagy kiscsoportos német és 
francia nyelvoktatást, nyelvvizsgára 
felkészítést, korrepetálást vállal XVI. 
kerületi diplomás nyelvtanárnő 25 éves 
gyakorlattal. A1-C2 szintig, általános 
és gazdasági, üzleti szaknyelvet min-
den korosztály számára. Tel: 06-20-
932-8505

angol-némEt nyelvoktatás haté-
kony módszerekkel. Egyetemi diplomás 
nyelvtanárnő nyelvtanítást vállal: vizs-
gafelkészítés, korrepetálás, társalgási 
gyakorlatok, külföldi munkavállalás 
nyelvi előkészítése. Az első óra árából 
10% kedvezmény. Tel: 06-30-9511-615

Ingatlan, lakás
Kiadó

alBérlEti szoba kiadó 25-30 év 
közötti intelligens férfinak bérlő által 
lakott kertes házban a XVI. kerületben, 
a Centi ltp-nél, jó közlekedésnél, havi 
70 ezer Ft + rezsi + kaució (részletek-
ben). Tel: 06-20-9392-658

kiadó szeptembertől 2 szobás, rész-
ben felújított, étkezőkonyhás, 80 nm-es 
lakás kertes házban a Nógrádverőce 
utcánál, 150 ezer Ft + rezsi + kaució. 
Tel: 06-20-9392-658

Eltartás

fiatal hölgy eltartási vagy életjára-
déki szerződést kötne idősekkel. Tel: 
06-50-120-6656

Állás, munka
otthoni sEgítségnyújtás a 
fizikai, mentális és egészségügyi álla-
potuk miatt rászoruló emberek részé-
re! Szakképzett ápolónő keres munkát 
idős betegek ellátására. Tapasztalattal 
rendelkezem. Kérem, hívjon bizalom-
mal. Tel: 06-50-120-6656

kErti munkát, fűkaszálást és taka-
rítást vállalok. Hívjon bizalommal! Tel: 
06-70-255-9995

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

Eladó
Eladók: Csizmák, cipők (2500-3500 
Ft), kabát (3000-15000 Ft), dzseki 
(3000 Ft), ágynemű (2000 Ft-tól), ab-
rosz (500 Ft), párnahuzat (100 Ft-tól), 
ruhák, pulóverek, Hajdú centrifuga (új), 

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.
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)

34. évf. 7. szám  
2022. július 13.

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  A P R Ó

Következő lapszámunk augusztus 17-én,  
szerdán jelenik meg.

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

Ingyenes kiosztás az Örs vezér terei aluljáróban megjelenés utáni hétfőn.

képzett rakodók! Tel: 06-30-9495-614, 
www.enzotrans.hu

fakivágást, gallyazást vál-
lalunk zöldhulladék elszállítással. Tel: 
06-70-391-0259

gyÜmÖlcsfák ápolását, 
metszést, permetezést (cseresznye-
légy ellen is). Díszkertek gondozását, 
fű- és sövénynyírást, ápolást, gyomir-
tást, gépi kaszálást vállalok: 06-70-
267-5015

zÖldtErÜlEt karBantartás, 
elhanyagolt kertek takarítása, ágdarálás, 
fakivágás, zöldhulladék elszállítás, tus-
kómarás, darus munka 1,6 tonnáig (da-
rus áruszállítás). Tel: 06-30-998-0119

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

fEstés tisztasági 500Ft/nm-től, má-
zolás, nyílászárók, kapuk, kerítések, 
zsalugáterek, hajópadlók lazúrozása. 
Parkettacsiszolás, javítás, lerakás, la-
minált is. Villanyszerelés. Tel: 06-20-
9455-473, 06-30-499-1814

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

EzErmEstEr: mindenféle apróbb 
és nagyobb javításokat, felújításokat, 
átalakításokat (víz-, fűtésszerelés, bur-
kolás, stb.) vállalunk a házban és a 
házkörül. Tel: 06-20-288-9342

nagy leander (5000 Ft). Rákosszent-
mihály, József u. 19-21.

Vegyes
turmix minőségi használt- 
ruha ÜzlEt kedvező árakkal és 
folyamatosan frissülő árukkal várja 
vásárlóit. XVI. kerület, Tekla u. 2/B. 
(Jókai üzletsor, az SZTK mögött.)

Szépség 
és egészség

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

férfi–női–gyErmEkfodrász 
házhoz megy: 405-1753, 06-70-576-
2778

szépÜljÖn, fiatalodjon ter-
mészetes módon. Hölgyeknek, férfiak-
nak hatékony a kezelés. Időpont-
egyeztetés: 06-30-865-7572

Vállalkozók 
ajánlatai

mihály és TÁRSAI KÁRPITOS, 
Bútorkészítő és Lakberendező Bt. Stíl- 
és modern bútorok egyedi tervezése, 
felújítása, antik és bőrbútorok restau-
rálása asztalosmunkával, bútorszövet-
tel, ajtó- és falikárpit, ill. díszítő függö-
nyök 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 mun-
kák megvárhatók. 1163 Thököly út 12.  
Tel: 06-30-325-9102 • Nyitva: H-P 
8-16-ig

órajavítás garanciával, elemcse-
re, óraszíjak, mechanikus órák javítá-
sa, felújítása. Tom Óraszaküzlet, Rá-
kosi út 116. Ny: H-P: 10-17, Szo: 
10-13-ig, ebédidő: 12:30 – 13:45-ig, tel: 
06-30-225-6641

kÖltÖztEtés, áruszállítás, vidékre 
is, 38 éves gyakorlattal, cégeknek és 
magánszemélyeknek, profi rakodókkal, 
korrekt áron! Kerületi kedvezmény! Tel: 
06-30-996-4538

kÖltÖztEtés zárt rakterű gépko-
csival, csomagolással, bútorszerelés-
sel, biztosítással, garanciával. Szak-

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. Kád cseré-
je zuhanykabinra.Tel: 06-30-457-2666

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

rEdőny szerelés, javítás, gurtni-
csere, szúnyoghálók, harmonikaajtók, 
szalagfüggöny szerelése/javítása hét-
végén is. Nagy Sándor, 06-20-321-
0601

tEtőfEdés csErEpEs lemezzel 
vagy trapézlemezzel 8500 Ft/nm 
anyaggal és munkadíjjal együtt. Szí-
nek: antracit, barna és téglavörös. Tel: 
06-20-5428-101, 06-30-4439-730

tEtődoktor Régi hajlott tetők ja-
vítása, cseréje, beázás elhárítás, bá-
dogozás, Lindab tető, új tető cserepe-
zése, kisebb javítások, SOS munkák: 
30/622-5805, 20/492-4619

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

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

sódEr, HOMOK, TERMŐFÖLD, 
törmelék szállítása lenyitható 5-6-7-8 
köbméteres konténerekkel. XVI. kerü-
letieknek 10% kedvezmény! Király 
Trans, 1161 Milán u. 16. Tel: 06-30-
9483-754, 405-4231

KONTÉNERES

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

sitt, föld, sóder,
homok szállítása:

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

XVI. Templom u. 36.

Tel: 405-1461, 06-70-241-9493
www.gumiszerviz16.hu

Gumiabroncs

OBD programozás

TPMS
javítás • autó, motor

szenzorok beépítése

apróhirdEtésEk fEladása. A nyomtatott 
újságba egy lakossági apróhirdetés két egymás utáni lapszámba 
6.000 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)
• Fodrászat, XVI. Rutafa u. 19. (Centi, az Olga u-nál), tel: 403-2498

Feladási határidő a következő számba: 2022. augusztus 11.

olcsó KONTÉNERES SITT, FÖLD, 
HOMOK, SÓDER szállítás rakodással 
is. Telefon: 06-30-9493-551

víz-fűtésszErElés zuhany-
kabincsere! Kádcsere burkolással 
együtt. Gépi fűtésrendszer-átmosás, 
kazáncsere. Családbarat árak – rugal-
mas, megbízható szakemberrel! Ingye-
nes kiszállás. Tel: 06-30-938-9713

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

háztartási hűtőgépEk javí-
tása nagy gyakorlattal (csak Bp-en). 
Hozleiter Tibor Tel: 06-30-919-5456

dugulásElhárítás, csator-
na-kamErázás! 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. Szennyvízcsator-
na tervezése, kivitelezése, javítása. 
Tel: 06-70-267-5015

dugulásElhárítás, csaptele-
pek cseréje. www.eldugult-csapcsere.
hu Tel: 06-70-748-7999

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 helyszí-

nen, hétvégén is! Vírusirtás, telepíté-

sek, alkatrész-csere garanciával. Ta-

nácsadás, ingyenes kiszállás. Aradi 

Zoltán, tel: 06-70-5192-470, szerviz@

szerviz.info

szakképzEtt kErékpárszErElő 
Csömör, Kistarcsai út 9-ben. Nyitva: 10-

18-ig, szo: 10-14-ig. Tel: 06-20-336-1044

szalagos vidEók, hanglE-
mEzEk, hangkazetták és -szalagok 

digitalizálása, átírása CD-re, DVD-

re, régi képek, diaképek, színes ne-

gatívok digitalizálása, javítása, átírás 

CD-re vagy papírkép készítése. Fe-

renci Videó, XVI. Hermina út 16. 

(Telefonon egyeztetett időpontban), 

mobil: 06-20- 9392-658

VÍZ-GÁZ-FÛTÉS
szerelés,

gázkészülék
szerelés, karbantartás

Tel: 06-30-501-6071

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!

KlíMatisztítási 
aKció 

tel: 06-30-399-2244

SZÍVÓ Kft.
Baumholczer Tamás

csatornatisztítás, duguláselhárítás
nagynyomású WOMÁVAL • kamerázás

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

Precízen – pontosan 30 éve

Szennyvízszippantás

Illusztris társaságba ke-
rült dr. Decsi Tamás, aki 
ezen a nyáron a törökországi 
Antalya-ban rendezett vívó 
Európa-bajnokságon pályafu-
tása 16. érmét szerezte felnőtt 
világversenyen (kizárólag 
olimpiákon, világ- és Európa-
bajnokságokon). A 16. érem 
ráadásul egy, a magyar vívás 
renoméját is megmentő csa-
pat-aranyérem lett.

Az idei vívó Európa-baj-
nokság nem úgy sikerült, 
ahogy azt reméltük. A sport-
ág ugyanis rendre elkényez-
tetett bennünket az elmúlt 
világversenyeken. Ezúttal 
azonban hiába reményked-
tünk csillogó érmekben, a 
török tengerparti városban 
valahogy semmi sem akart 
sikerülni. Az egyéni verseny-
számokban a legjobb magyar 
helyezés egy ötödik hely volt, 
aminél mindenki, szakveze-
tők, edzők és versenyzők is 
többet vártak. Még akkor is, 
ha több fegyvernemben fia-
tal vívók küzdöttek a magyar 
színekért. Nem baj, mondták 
ekkor néhányan, majd a csa-
patversenyekben javítunk. 

Nos, ott sem arattunk átütő 
sikert, az egyetlen kivétel a 
kardcsapat aranyérme volt. 
Annak a csapaténak, amely a 
2016-os riói olimpia óta min-
den világversenyről éremmel 
térhetett haza. Az árpádföldi 
dr. Decsi Tamás éremgyűjte-
ménye ebben az időszakban 
nem kevesebb, mint kilenc 
éremmel gazdagodott. Ezek 
között többségében ezüst- és 
bronzérmek szerepelnek, ám 
a gyűjteményben immár két 
Európa-bajnoki arany (2018 
Düsseldorf és 2022 Antalya) 
is található már. A mostani 
siker azért is megsüvegelen-
dő, mert a kardcsapat a 2016 
óta tartó nagy menetelésében 
2021-ben az egy évvel elha-
lasztott tokiói olimpián az öt-
karikás dobogóra is felért – 
amely siker 1996 óta váratott 
már magára. 

Szóval lett volna okuk és 
indokuk is a srácoknak a lazí-
tásra, ők azonban másképpen 
gondolkodtak, és élve az első 
lehetőséggel, egy nagyon szé-

Dr. Decsi Tamás, a kertvárosi éremhalmozó

pen csillogó aranyérmet nyer-
tek. A sikerben nagy szerepe 
volt dr. Decsi Tamás testvér-
bátyjának, Decsi Andrásnak 
is, aki 2016 óta a kardváloga-
tott vezetőedzője, és akinek 
irányításával készül a három-
szoros egyéni olimpiai baj-
nok, Szilágyi Áron is.

De visszatérve a beveze-
tőnkben tett megállapításra: 
dr. Decsi Tamás ezzel az újabb 
aranyérmével illusztris társa-
ságba került. Pontosabban 
már korábban bekerült ebbe 
a rangos társaságba, ám a 16. 
érmével még előrébb pozício-
nálta magát. A magyar kard-
vívás több mint száz éves tör-
ténetében ugyanis számtalan 
legendát tartanak, tartunk 
számon. S bár voltak idősza-
kok, amikor bizonyos világ-
versenyek (vagy világbaj-
nokságok, vagy az Eb-k nem 
léteztek még vagy szünetel-
tek), azért nagyjából elmond-
ható, minden korban azonos 
esélyük volt a vívóknak az 
éremszerzésekre.

A világversenyeken leg-
több érmet szerző vívó a le-
gendás Gerevich Aladár volt, 
akinek 29 olimpiai- világ- és 

Európa-bajnoki medál volt a 
gyűjteményében. Ilyen sok 
érmet nem valószínű, hogy si-
kerül még bárkinek is szerez-
nie, bár Szilágyi Áron jó úton 
jár afelé, hogy még pályafu-
tása befejezése előtt beérje a 
magyar vívólegendát. Három-
szoros olimpiai bajnokunk 
ugyanis már 21 éremmel ren-
delkezik. 

Aztán ott van a Gerevich-
féle nagy generáció másik két 
emblematikus tagja: Kárpáti 
Rudolf és Kovács Pál. Ők egy-
aránt 18-18 érmet gyűjtöttek 
pályafutásuk során. Utánuk 
viszont már dr. Decsi Tamás 
következik, aki az Antalya-
ban szerzett 16. érmével 
utolérte a szintén 16 érmet 
gyűjtő Nébald Györgyöt. Így 
elmondhatjuk, hogy a Kert-
város SE kitűnősége immár 
dobogóközelben van. És neki 
annyi előnye van neves „ver-
senytársaival” szemben, hogy 
még mindig aktív, és várható-
an a párizsi olimpiáig aktív 
is marad. Addig pedig még jó 
pár világversenyt rendeznek 
majd. Egyet mindjárt ezen a 
nyáron, hisz július második 
felében a vívók az egyiptomi 

Kairóban a világbajnoki ér-
mekért is pástra lépnek majd. 
Márpedig Tamásnak már 
„csak” három érmet kell gyűj-
tenie ahhoz, hogy Gerevich 
Aladár és Szilágyi Áron után 
a magyar kardvívás harma-
dik legeredményesebb (leg-
több érmet gyűjtő) kardvívója 
legyen.

És csak érdekességképpen 
megnéztük, kik találhatók 
a dr. Decsi Tamás által már 
leelőzött mezőnyben: a két-
szeres olimpiai bajnok Sza-
bó Bencének 13 érme van, 
ugyanúgy, mint a szintén 
olimpiai bajnok Gedővári Im-
rének és Pézsa Tibornak is. A 
korábbi nagyok közül a há-
romszoros olimpiai bajokok 
Rajcsányi László és Berczelly 
Tibor 12-12, Kabos Endre 
pedig 11 medállal büszkél-
kedhet. Hasonlóan a szin-
tén olimpiai bajnok Horváth 
Zoltánhoz. Az ugyancsak 
kétszeres olimpiai bajnok 
Petschauer Attilának és Piller 
Györgynek is 10-10 érme van, 
a többiek éremgyűjteménye 
viszont már „csak” egyszám-
jegyű. 

Riersch Tamás

Decsi Tamás, Gémesi Csanád, Szatmári András és Szilágyi Áron

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

MERIdIán TERápIA
Ha ízületi gyulladásban, gerincbetegségekben, depresz-
szióban, cukorbetegségben szenved, látási rendellenes-
ségek kínozzák, vegye igénybe a meridián terápiát.  
Ezzel a módszerrel a felsorolt betegségek javíthatók, 
megszüntethetők.

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

Nyerjen ajándékcsomagot

Helytörténeti keresztrejtvény 
a csömöri Auchan támogatásával

180 éve született gróf Batthyány Ilona, Batthyány Lajos, az 
1848-49-es forradalom mártír miniszterelnökének lánya. A jú-
lius 1-jei jeles évforduló alkalmából emléktáblát helyeztek el a 
helytörténeti fasorban a Sashalmi sétányon. Miért volt ő fontos 
személyisége a környéknek? 
1879-ben második férjéhez, Beniczky Gábor földbirtokoshoz 
költözött ki Cinkotára, ahol ötven évig lakott, egészen halálá-
ig. Édesanyja alapítója volt a Magyar Gazdasszonyok Országos 
Egyesületének, melyet lányai is pártfogoltak. A korán elhunyt 
Beniczky Gábor végakaratát is teljesítve, 1906-tól az egyesü-
leti …… és bentlakásos iskola Cinkotára költözött. Felépült a 
monumentális épület, mely később tanítónőképző lett, ma pe-
dig Szerb Antal nevét viselve gimnázium. Batthyány Ilona tel-
ket adományozott a mátyásföldi katolikus templom számára, 
és felépíttette a cinkotai 48-as kör székházát (ez lett később 
a Cinkota mozi). Számos kulturális, jótékonysági és sportese-
mény fővédnöke és mecénása is volt. Róla írták: „Évtizedek óta 
visszavonultan élt és különcködésével sok-sok mendemondára 
szolgáltatott okot olyanoknak, akik közelebbről nem ismerték. 
A falusi nép apraja-nagyja szerette a grófnőt, mert számtalan-
szor meggyőződött róla, hogy vele érez és a kisemberek bajain 
szívesen segít.” Végrendeletében több tucat cinkotaira hagyott 
kisebb-nagyobb értékű holmikat. A 16. kerületben utca és ál-
talános iskola is viseli nevét. Forrás: Tóth Virág helytörténész 
és a Kisasszonyok, nagyasszonyok c. könyv (Kertvárosi Hely-
történeti Füzetek 38.)

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 elő-
re beírtunk. Helyes kitöltés esetén a színnel jelölt sorban alakul ki 
a végső megfejtés, amit a szerkesztőség címére várunk: HH 1162 
Bp. Hermina út 16., illetve a rejtveny.hh@gmail.com e-mail cí-
men. A megfejtésekhez nevet, címet és TELEFONSZÁMOT IS KÉ-
RÜNK a kapcsolattartás érdekében. A megfejtéseket a megjelenéstől 
számított 16 napig várjuk.

2 betűsök: AG, BÁ, BL, DR, EM, GÁ, IT, OK
3 betűsök: AKI, BAK, HAT, IBI, IGA, IMA, NIS, TÓT,
4 betűsök: ALES, ARAT, BÁLI, HAVI, IBAN, ITAT, KOMA, TAHI,
5 betűsök: ADOMA, AGUTI, AKARÓ, ARABS, BÁDOG,  
      DARAB, GARAT, MATEK,
7 betűsök: ÁLLOMÁS, SARATIN, ZEBULON.

Előző keresztrejtvényünkből: Az idén 90 éves Corvin Má-
tyás Gimnáziumban Szent István halálának 900. évfordulóján, 
1938-ban a gimnáziumban tartották a KÖZSÉGI ünnepséget.

Nyerteseink a következők: Palotai Katalin (Kerepes, Kodály Z. 
u.), Harcos Péter (1144 Bp. Szentmihályi út), Szabó Istvánné (Kistar-
csa, Rozsnyói u.) és Szüllő Lajos (1165 Bp. Íjász u.)  A nyeremények 
átvételének módját nyerteseinkkel telefonon egyeztetjük.

szEntEndrE kedvelt részén a Berkenye utcában 
eladó egy nettó 56 m2 lakóterületű, 2 szobás (fa szer-
kezetű) CSALÁDI HÁZ! 50 m2 TERASZ, 30 m2 GA-
RÁZS/TÁROLÓ, 120 m2 TÉRKÖVEZETT KOCSI-
BEÁLLÓVAL, nagyon jó állapotban, 881 m2-es telken. 
Ár: 64 200 000 Tel: 06-70/881-7363

Eladó CSALÁDI HÁZ A 16. KERÜLET HATÁRÁN! 
Csömör Majorszegi dűlő részén, közvetlen a 16. ke-
rület Árpádföld határán kínáljunk megvételre, ezt az 
önálló családi otthont. Kétszintes, 6 szobás, 193 m2, 
fűtés gáz cirkóval, tégla építésű, 639 m2-es telken. 
Ára: 178 000 000 Ft. Tel: 06-70/881-7363

xvii. kerületben , Rákoscsabán eladó neoklasszikus 
villa 1430 m2-es telken kétállásos garázzsal, meden-
cével! Az eredeti épület 1935-ben épült, 2000-ben 
teljes körű felújításon esett át. Tágas terek jellemzik 
összesen 174 m2 lakótérrel (3 szobás) valamint to-
vábbi 80 m2 tetőtér beépítési lehetőséggel. Fűtés 
hőszivattyúval. Ár: 120 000 000 Ft.Tel: 06-70/881-7363

16. kerületben eladóvá vált egy 340 négyzetméteres 
jelenleg panzióként üzemelő ingatlan, amely egysze-
rűen és gyorsan átalakítható családi házzá, de tovább 
üzemeltetésre is alkalmas. Igazi ritkaság nagyon ked-
vező áron. Ár: 150 000 000 Ft. Tel: 06-70/881-7363

xvii. kerületben Rákoskeresztúron újszerű 2009-ben 
átadott épületben 67nm-es, 3 szobás tetőtéri lakás 
közel 80 nm-es hatalmas terasszal eladó. Ár: 74 000 
000 Ft. Tel: 06-70/881-7363

xvii. kerület központjában 51 nm-es, 2 szobás, pa-
norámás, 10. emeleti panellakás eladó 33.990.000 
Ft-ért.  Tel: 06-70/881-7363

műhEly bérbe adó a 16. ker-ben: 80 nm-es, össz-
közműves, havi 180.000 Ft-ért  Tel: 06-70/881-7363

frissEn, teljeskörűen FELÚJÍTOTT családi ház 
Sashalom csendes mellékutcájában eladó! 188 m2 
lakótér, 2 szintes, 7 szobás, napelemekkel felszerelve, 
elektromos cirkóval, összközműves, 441 m2-es telken. 
Ár: 165 000 000 Ft. Tel: 06-70/881-7363

ikErházas telek! Eladó a 16. kerületben 1397 nm-
es, ikerház építésére alkalmas összközműves telek! 
A telek ritkaságszámba menő lehetőség vállalkozók 
számára, mert még 6 évig az eredeti elképzelés sze-
rint, lapostetős, ikerház megépítésére lehetőséget 
nyújt. E naplóval készenlétbe helyezve: Új lakóépület 
építése egyszerű bejelentéssel. A telek ára az ÁFA-t 
tartalmazza. Beépíthetőség: Lke-1/XVI/01 Ár: 95 000 
000 Ft. Tel: 06-70/881-7363

x. kErÜlEt egyik gyönyörű, oázis szerű utcájában 
eladó egy 216 m2-es, 3 szintes önálló családi ház! Garázs, 
elektromos autó töltő! Napelem! Elektromos kapu, gáz 
cirkó. Ár: 170.000.000 Ft. Tel: 06-70/881-7363

malomárok LAKÓPARK 900 m2-es építési telek el-
adó Nagytarcsán! Utcafront 22,13 méter. Közművesítése 
folyamatban van, a villany hamarosan átadásra kerül. 
Többen építkeznek már a lakópark tagjai között. Csendes 
nyugodt környék jó infrastruktúrával! Ára: 41 990 000 Ft. 
Tel: 06-70/881-7363

malomárok LAKÓPARK 890 m2-es építési telek el-
adó Nagytarcsán! Utcafront 23,35 méter. Közművesítése 
folyamatban van, a villany hamarosan átadásra kerül. 
Többen építkeznek már a lakópark tagjai között. Csendes 
nyugodt környék jó infrastruktúrával! Ára: 37 900 000 Ft. 
Tel: 06-70/881-7363

vállalkozásához ingatlant keres? A XVI. kerület leg-
frekventáltabb részén, természetközeli hely mellett, főútvona-
lon eladó, egy bruttó 715 nm-es, három szintes, kiváló állapo-
tú épület! Az ingatlan remek lehetőség akár üzletként 
hasznosítva, vagy kis belső alakítás után lakhatásra, bérbe 
adásra is! Tégla szerkezet, fűtés gázkazánnal. Délkeleti tájo-
lás. Ár: 280 000 000 Ft.Tel: 06-70/881-7363

16. kerület, Árpádföld egyik csendes utcájában eladó Új 
ÉPITÉSŰ - MEDENCÉS Ikerház! 177 m2 lakóterület, 5 szo-
bás, kétszintes, gáz-cirkó fűtéssel, 540 m2-es telken. Ár. 
195.000.000 Ft. (egymáshoz közel négy ikerház-fél eladó!) 
Tel: 06-70/881-7363



8 2022. július 13.

VÍZ – GÁZ – FÛTÉS
1162 Bp. Szlovák út 106.

+36 20 353-7354
+36 1 609-7093

Nyitva: H-P: 7-17, Szo: 7-12 óráig

KIVITELEZÕKNEK KEDVEZMÉNY! • Ingyenes házhozszállítás

Vállaljuk fûtési rendszerek tisztítását,
átmosását kedvezõ áron!

Kibõvített készlettel várjuk Önöket!

Viega Megapress rendszer – kapható!!!

Telefon:

Szellõzéstechnikai anyagok nagy választékban!

Az aktuális árakról érdeklõdjön elérhetõségeinken!

Kondenzációs gázkészülékek:

Csõrendszerek:

Csaptelepek:

Villanybojlerek:

Radiátorok:

Geberit: falon belüli és falon kívüli WC tartályok

Gree klímák széles választékban

Mofém, Sobime, Diplon

Hajdu, Ariston, Atlantic Vertigo

ötrétegû-alubetétes, vörösréz,

Remeha, Bosch, Baxi, Immergass, Viessmann, Ariston

Fix Trend, Vogel&Noot, Radeco, Concept

szénacél, Kpe, PVC-KG lefolyó

Figyelem! Érdekes videókat találsz a Ferenci videó youtube csatornán 
(Google keresés: Ferenci Videó Youtube). Lapunk alapítója jókedvében gyűjtötte ide a szó-
rakoztató és elgondolkodtató felvételeket, némelyikük 8 ezer, egyik pedig 300 ezer megte-
kintést mutat. A továbbiakban itt adjuk közre a Helyi Hírek közéleti videófelvételeit, érdemes 
tehát feliratkozni, sőt határozottan kérnénk is erre, mert így szintet tudnánk lépni. Köszön-
jük, és jó szórakozást! (Kapcsolódó platformok: Facebook/helyihirek16; www.helyihirek.hu)

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!

18%

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

4499csak
,-Ft

Eredeti ár: 5505,- Ft Megtakarítás: 1006,- Ft

Lioton 1000NE/g gél 100g

44,99 Ft/g

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

-19%

Jóindulatú prosztata megnagyobbodás 
tüneti kezelésére.

5299csak
,-Ft

Eredeti ár: 6519,- Ft Megtakarítás: 1220,- Ft

Prostamol Uno 320mg lágy kapsz. 60x

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

-26%

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

5299csak
,-Ft

Eredeti ár: 7119,- Ft Megtakarítás: 1820,- Ft

Detralex 500mg ftbl. 60x

88,3 Ft/db

VILLANYSZERELÉS,
Klíma-, napelem- és

hõszivattyú telepítés
garanciával,

rövid határidõn belül.
Hegyi Benedek András

Tel: 06-70-639-0707


